เทศบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ
พุทธศั กราช๒๕๖๑

๑๕๖

เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
Huikrachao Subdistrict municipality
๖ ตําบลห้วยกระเจา อําเภอห้วยกระเจา จั งหวั ดกาญจนบุรี
โทรศั พท์ ๐๓๔ - ๖๗๗๒๘๕ - ๖ www.Huikrachao.go.th

ΦϬϔϠθχΩΩμνυϒσϔε
νυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔεπϊ
ϟιϊμϔχηϬϔμχύΖωτΣυϒϟΪϔ
ϏϬϔϟςϏύΖωτΣυϒϟΪϔΪϓΩύωϓζΣϔίΪλμϚυϗ
υϔτυϓμΪυϖΩνϗ

νυϒσϔεΣϔυνϗ

νυϒσϔεΣϔυνϗ

υϔτϣζΖΪϓζϟΣϦμϟϏΩ
ύσωζςϔϋϗϏϔΣυ

723,896.99

710,000.00

789,000.00

ύσωζΦΕϔκυυσϟλϗτσΦΕϔνυϓμϠχϒϢμϏλϚίϔη

229,256.80

240,000.00

245,000.00

ύσωζυϔτϣζΖΪϔΣιυϓπτΙόϖλ

397,261.33

500,000.00

400,000.00

ύσωζυϔτϣζΖΪϔΣόϔκϔυεϛνϡςΦϠχϒΣϔυπϔεϖάτΙ

833,748.00

800,000.00

1,500,000.00

ύσωζυϔτϣζΖϟμϦζϟηχϦζ

163,179.00

120,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

2,347,342.12

2,370,000.00

3,034,000.00

19,694,623.46

18,130,000.00

19,966,000.00

19,694,623.46

18,130,000.00

19,966,000.00

15,932,641.00

34,091,000.00

32,613,000.00

υωσυϔτϣζΖιϗϧυϓβμϔχϏϚζύλϚλϢύΖϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ

15,932,641.00

34,091,000.00

32,613,000.00

υωσ

37,974,606.58

54,591,000.00

55,613,000.00

ύσωζυϔτϣζΖΪϔΣιϚλ
υωσυϔτϣζΖΪϓζϟΣϦμϟϏΩ
υϔτϣζΖιϗϧυϓβμϔχϟΣϦμϠχΖωΪϓζόυυϢύΖϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ύσωζςϔϋϗΪϓζόυυ
υωσυϔτϣζΖιϗϧυϓβμϔχϟΣϦμϠχΖωΪϓζόυυϢύΖϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
υϔτϣζΖιϗϧυϓβμϔχϏϚζύλϚλϢύΖϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ύσωζϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣν

ΦϬϔϠθχΩΩμνυϒσϔε
νυϒΣϏμΩμνυϒσϔευϔτΪΕϔτνυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔεπϊ
υϔτΪΕϔτ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩνϗ

νυϒσϔεΣϔυνϗ

νυϒσϔεΣϔυνϗ

ΪΕϔτΪϔΣΩμνυϒσϔε
1,517,483.98

15,531,060.00

15,620,625.00

11,883,492.00

14,242,682.00

14,140,860.00

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

8,943,649.76

15,990,358.00

15,500,815.00

ΩμχΩιϚλ

6,687,770.00

5,306,900.00

6,837,700.00

18,000.00

30,000.00

30,000.00

3,349,500.00

3,490,000.00

3,483,000.00

υωσΪΕϔτΪϔΣΩμνυϒσϔε

32,399,895.74

54,591,000.00

55,613,000.00

υωσ

32,399,895.74

54,591,000.00

55,613,000.00

ΩμΣχϔΩ
ΩμμϚΦχϔΣυ

ΩμυϔτΪΕϔτϏϙϧλ
ΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

12,806,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1,243,245

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

9,260,920

แผนงานสาธารณสุข

710,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

180,000

แผนงานเคหะและชุมชน

9,441,040

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

828,700

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

850,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

255,000

แผนงานการพาณิชย์

4,416,630

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

15,620,625
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

55,613,000

υϔτΪΕϔτηϔσΩϔλϠχϒΩμυϔτΪΕϔτ
ϟιϊμϔχηϬϔμχύΖωτΣυϒϟΪϔ
ϏϬϔϟςϏύΖωτΣυϒϟΪϔΪϓΩύωϓζΣϔίΪλμϚυϗ
ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλιϓϧωϣν
Ωμ

Ωϔλ

Ωϔλμυϖύϔυιϓϧωϣν

ΩϔλμυϖύϔυΩϔλΦχϓΩ

ΩμμϚΦχϔΣυ

6,754,640

ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτΣϔυϟσϙϏΩ

υωσ

2,226,000

8,980,640

2,624,640

0

2,624,640

ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ

4,130,000

2,226,000

6,356,000

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

2,456,000

885,400

3,341,400

550,000

265,400

815,400

1,133,000

360,000

1,493,000

ΦΕϔωϓόζϚ

398,000

240,000

638,000

ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

375,000

20,000

395,000

ΩμχΩιϚλ

394,800

0

394,800

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

344,800

0

344,800

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

50,000

0

50,000

ΩμυϔτΪΕϔτϏϙϧλ

30,000

0

30,000

υϔτΪΕϔτϏϙϧλ

30,000

0

30,000

ΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ

0

60,000

60,000

ϟΩϖλϏϚζύλϚλ

0

60,000

60,000

9,635,440

3,171,400

12,806,840

ΦΕϔηϏμϠιλ
ΦΕϔϢάΖόϏτ

υωσ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔΦωϔσόΩμςϔτϢλ
Ωμ

Ωϔλ

ΩϔλμυϖύϔυιϓϧωϣνϟΣϗϧτωΣϓμ
ΣϔυυϓΣϋϔΦωϔσόΩμςϔτϢλ

υωσ

ΩμμϚΦχϔΣυ

212,280

212,280

ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ

212,280

212,280

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

888,965

888,965

ΦΕϔηϏμϠιλ

75,965

75,965

ΦΕϔϢάΖόϏτ

468,000

468,000

ΦΕϔωϓόζϚ

345,000

345,000

ΩμχΩιϚλ

142,000

142,000

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

142,000

142,000

1,243,245

1,243,245

υωσ
ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ
Ωμ

Ωϔλ

ΩϔλμυϖύϔυιϓϧωϣνϟΣϗϧτωΣϓμ
ΣϔυϊϘΣϋϔ

ΩϔλυϒζϓμΣΕϏλωϓτϟυϗτλϠχϒ
νυϒθσϊϘΣϋϔ

υωσ

ΩμμϚΦχϔΣυ

2,164,000

0

2,164,000

ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ

2,164,000

0

2,164,000

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

2,445,240

1,603,680

4,048,920

294,200

0

294,200

ΦΕϔϢάΖόϏτ

1,102,000

0

1,102,000

ΦΕϔωϓόζϚ

1,049,040

1,603,680

2,652,720

ΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ

0

3,048,000

3,048,000

ϟΩϖλϏϚζύλϚλ

0

3,048,000

3,048,000

4,609,240

4,651,680

9,260,920

ΦΕϔηϏμϠιλ

υωσ
ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ
Ωμ

Ωϔλ

ΩϔλμυϖύϔυιϓϧωϣνϟΣϗϧτωΣϓμ
όϔκϔυεόϚΤ

ΩϔλμυϖΣϔυόϔκϔυεόϚΤϠχϒ
ΩϔλόϔκϔυεόϚΤϏϙϧλ

υωσ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

50,000

345,000

395,000

ΦΕϔϢάΖόϏτ

10,000

345,000

355,000

ΦΕϔωϓόζϚ

40,000

0

40,000

ΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ

0

315,000

315,000

ϟΩϖλϏϚζύλϚλ

0

315,000

315,000

50,000

660,000

710,000

υωσ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσόΩϟΦυϔϒύΙ
Ωμ

Ωϔλ

ΩϔλόωϓόζϖΣϔυόϓΩΦσϠχϒ
όϓΩΦσόΩϟΦυϔϒύΙ

υωσ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

180,000

180,000

ΦΕϔϢάΖόϏτ

180,000

180,000

υωσ

180,000

180,000

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒάϚσάλ
Ωμ

Ωϔλ

ΩϔλμυϖύϔυιϓϧωϣνϟΣϗϧτωΣϓμ
ϟΦύϒϠχϒάϚσάλ

ΩϔλΣϬϔΪϓζΤτϒσϛχοϏτϠχϒόϖϧΩ
ναϖΣϛχ

ΩϔλϣρρΖϔθλλ

υωσ

ΩμμϚΦχϔΣυ

2,046,840

0

0

2,046,840

ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ

2,046,840

0

0

2,046,840

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

1,291,000

400,000

367,000

2,058,000

ΦΕϔηϏμϠιλ

301,000

0

0

301,000

ΦΕϔϢάΖόϏτ

750,000

30,000

50,000

830,000

ΦΕϔωϓόζϚ

240,000

370,000

317,000

927,000

5,336,200

0

0

5,336,200

134,400

0

0

134,400

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

5,201,800

0

0

5,201,800

υωσ

8,674,040

400,000

367,000

9,441,040

ΩμχΩιϚλ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
Ωμ

Ωϔλ

ΩϔλμυϖύϔυιϓϧωϣνϟΣϗϧτωΣϓμ
όυΖϔΩΦωϔσϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩ
άϚσάλ

ΩϔλόΕΩϟόυϖσϠχϒόλϓμόλϚλ
ΦωϔσϟΤΖσϠΤϦΩάϚσάλ

υωσ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

30,000

560,000

590,000

ΦΕϔϢάΖόϏτ

30,000

560,000

590,000

ΩμχΩιϚλ

238,700

0

238,700

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

238,700

0

238,700

υωσ

268,700

560,000

828,700

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔωϓδλκυυσϠχϒλϓλιλϔΣϔυ
Ωμ

Ωϔλ

ΩϔλϊϔόλϔωϓδλκυυσιΖϏΩ
θϖϧλ

ΩϔλΣϗώϔϠχϒλϓλιλϔΣϔυ

υωσ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

110,000

680,000

790,000

ΦΕϔϢάΖόϏτ

110,000

680,000

790,000

ΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ

0

60,000

60,000

ϟΩϖλϏϚζύλϚλ

0

60,000

60,000

110,000

740,000

850,000

υωσ
ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ
Ωμ

Ωϔλ

ΩϔλόΕΩϟόυϖσΣϔυϟΣϋηυ

υωσ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

165,000

165,000

ΦΕϔϢάΖόϏτ

165,000

165,000

ΩμχΩιϚλ

90,000

90,000

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

90,000

90,000

255,000

255,000

υωσ
ϠξλΩϔλΣϔυπϔεϖάτΙ
Ωμ

Ωϔλ

ΩϔλΣϖΪΣϔυνυϒνϔ

υωσ

ΩμμϚΦχϔΣυ

737,100

737,100

ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ

737,100

737,100

3,043,530

3,043,530

58,530

58,530

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλ
ΦΕϔϢάΖόϏτ

460,000

460,000

ΦΕϔωϓόζϚ

1,325,000

1,325,000

ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

1,200,000

1,200,000

ΩμχΩιϚλ

636,000

636,000

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

636,000

636,000

4,416,630

4,416,630

υωσ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ
Ωμ

Ωϔλ

ΩμΣχϔΩ

υωσ

ΩμΣχϔΩ

15,620,625

15,620,625

ΩμΣχϔΩ

15,620,625

15,620,625

υωσ

15,620,625

15,620,625

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอ ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 55,613,000 บาท จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษี จดั สรรและหมวดเงินอุดหนุนทัวไป
แยกเป็ น
แผนงานบริหารงานทัวไป
9,635,440 บาท
งานบริหารทัวไป
รวม
6,754,640 บาท
งบบุคลากร
รวม
2,624,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
รวม
จํ
า
นวน
695,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก
- เพื อจ่ ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ นายกเทศมนตรี ตําบลและรองนายก
เทศมนตรีตาํ บล ในอัตราตามทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้ (แผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 166)
120,000 บาท
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ งนายก/รองนายก
จํานวน
- เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ งให้แก่นายกเทศมนตรีตําบลและรอง
นายกเทศมนตรีตาํ บล ในอัตราตามทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้ (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 166)
120,000 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จํานวน
- เพื อจ่ า ยเป็ นค่ า ตอบแทนพิ เ ศษให้ แ ก่ น ายกเทศมนตรี ตํ า บลและรองนายก
เทศมนตรีตาํ บล ในอัตราตามทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้ (แผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 166)
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน
198,720 บาท
- เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
ตํ า บล ในอัต ราตามที ระเบี ย บกํ า หนดให้ เ บิ ก จ่ า ยได้ (แผนพัฒ นาท้ อ งถิ นสี ปี
พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 166)
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
จํานวน
1,490,400 บาท
- เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ ,
เลขานุ ก ารสภาฯ,สมาชิก สภาเทศบาลตําบลห้วยกระเจา ในอัตราตามที ระเบีย บ
กําหนดให้เบิกจ่ายได้ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 166)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
รวม
4,130,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
2,663,000 บาท
- เพือจ่ายเป็ นเงินเดือน รวมทังเงินปรับปรุ งเงินเดือนประจําปี และเงินเลื อนขัน
ต่า งๆ ให้ แ ก่ พ นัก งานเทศบาลในสัง กัด สํ า นัก ปลัด ฯตามกรอบแผนอัต รากํ า ลัง
3 ปี ในอัตราตามที ระเบีย บกํา หนดให้ เ บิก จ่า ยได้ (แผนพัฒ นาท้องถินสีปี พ.ศ.
2561 - 2564 หน้าที 166)
เงินประจําตําแหน่ ง
จํานวน
168,000 บาท
- เพื อจ่ า ยเป็ นเงิ น ค่ า ตอบแทนประจํ า ตํ า แหน่ งให้ แ ก่ ตํ า แหน่ งปลัด ทต.ฯ
(นักบริหารงานท้องถิน),รองปลัดทต.ฯ(นักบริหารงานท้องถิน)และหัวหน้าสํานัก
ปลัด ฯ(นัก บริ ห ารงานทัว ไป)ในอัต ราตามที ระเบี ย บกํ า หนดให้ เ บิ ก จ่ า ยได้
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 166)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
จํานวน
155,000 บาท
- เพื อจ่ายเป็ นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา รวมทังเงินปรับปรุ งเงินเดือนประจําปี
และเงินเลื อนขันต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างประจําในสังกัดสํานัก ปลัดฯ ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ในอัตราตามทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้ (แผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 166)
เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา
จํานวน
13,000 บาท
- เพื อจ่ ายเป็ นเงินเพิมการครองชี พชัวคราว และ/หรื อเงินปรับเพิมตามคุณ วุ ฒิ
ให้แก่ลูกจ้างประจําในสังกัดสํานักปลัดฯ ในอัตราตามทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่าย
ได้ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 166)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน
- เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ริ าชการของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนัก งานจ้างทัวไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี สังกัด สํานัก ปลัดฯ ในอัตราตามที
ระเบี ย บกํ า หนดให้ เ บิ ก จ่ า ยได้ (แผนพัฒ นาท้ อ งถิ นสี ปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที 166)
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน
- เพื อจ่า ยเป็ นเงิน เพิมค่า ครองชี พชัวคราวให้ แก่ พนัก งานจ้ างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปในสังกัดสํานักปลัดฯ ในอัตราตามทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่าย
ได้ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 166)
เงินอืนๆ
จํานวน
- เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนของนักบริหารงานท้องถินระดับกลาง อัตรา
เดือนละ 7,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 166)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบ ัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เงินประโยชน์ ตอบแทนอืน สําหรับพนัก งานส่วนท้องถินเป็ นกรณี พิเ ศษตังไว้
470,000 บาท เพื อจ่ า ยเป็ นเงิน ประโยชน์ ต อบแทนอื น สํ า หรับ พนัก งานส่ ว น
ท้ อ งถินเป็ นกรณี พิเ ศษ(เงิน รางวัล ประจํ า ปี )ตามผลการประเมิน ประสิท ธิภ าพ
ประสิท ธิผ ลการปฏิบ ต
ั ิร าชการประจํ า ปี ตามหลัก เกณฑ์ เงื อนไขและวิธี ก ารที
คณะกรรมการกลางและคณะกรรมการจัง หวัด ตามพระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 2564 หน้าที 166)
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือหรื อจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ตังไว้
10,000 บาท เ พื อจ่ า ยเ ป็ นค่ า ตอบแท นคณ ะกรรมก ารจัด ซื อจัด จ้ า งห รื อ
คณะกรรมการตรวจงานจ้างของเทศบาลตําบลห้วยกระเจา ในอัตราตามทีระเบียบ
กําหนดให้เ บิกจ่ายได้ (หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 808.4/3652 ลงวันที
17 พฤศจิกายน 2553) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 166)
ค่าเบียประชุม
- เพื อจ่ายเป็ นค่าเบียประชุ มกรรมการสภาเทศบาลตําบลทีได้รบ
ั การแต่งตังให้
แต่ ง ตังให้ เ ป็ นกรรมการวิ ส ามัญ ตามพระราชบัญ ญัติเ ทศบาล และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าตอบแทนและประโยชน์ อืนของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีฯ พ.ศ.2547 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที 166)
ค่าตอบแทนการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการ
- เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการให้กบ
ั พนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง หรือพนักงานจ้างที ได้รบ
ั คําสังให้ปฏิบตั งิ านราชการนอกเหนื อ จากเวลา
ปกติที ทางราชการกํ าหนด (ตามหนัง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว
1562 ลงวัน ที 15 พฤษภาคม 2550)(แผนพัฒ นาท้ อ งถิ นสี ปี พ.ศ. 2561 2564 หน้าที 166)
ค่าเช่าบ้าน
- เพื อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล รวมถึงผู้มีสิทธิได้รบ
ั สวัสดิก าร
ตามทีระเบียบกฎหมายกําหนดไว้ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที 166)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยเกียวกับการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรีตาํ บลพนักงาน
เทศบาล ลู ก จ้ า งประจํ า รวมถึง ผู้มี สิท ธิไ ด้ร บ
ั สวัส ดิก ารตามที ระเบี ย บกฎหมาย
กําหนดไว้ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 166)
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
- เพื อจ่ า ยเป็ นค่ า ธรรมเนี ย ม และลงทะเบี ย นต่า งๆ ค่ า จ้ า งเหมาบริ ก ารต่า งๆ,
ค่ า จ้ า งเหมาแรงงานบุ ค คลภายนอกทํ า งานอย่ า งใดอย่ า งหนึ งซึ งอยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของเทศบาล เช่น เข้าปกหนังสือและค่าเย็บเล่มหนังสือ สํารวจออกแบบ
ค่าจ้างเหมาแรงงานดูดส้วม ค่าบริก ารติดตังโทรศัพท์ ห รือค่าใช้จ่ายอย่างอืนที มี
ลัก ษณะเดี ย วกัน และอื นๆที มี ร ะเบี ย บกฎหมาย และหนัง สื อ สังการให้ส ามารถ
ดําเนินการได้เป็ นต้น ตังไว้ 90,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 25612564 หน้าที 167)
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของทางเทศบาล ตังไว้ 100,000 บาท
เพื อจ่ า ยเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการจ้ า งเหมาโฆษณา และเผยแพร่ ข่ า วสารทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ตา่ งๆ ฯลฯ ของเทศบาลตําบล
ห้วยกระเจา (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 หน้าที 175)
- ค่ารับวารสาร,ค่าหนังสือพิมพ์ประจําสํานักงาน,ค่าหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บา้ น,
เอกสารทางวิชาการและสิงพิมพ์ อืนๆ ทีเกียวข้องกับเทศบาลตังไว้ 5,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 168)
- ค่าจัดทําเว็ ปไซต์ ดูแลระบบปรับปรุ งและพัฒ นาข้อมูลของเทศบาล เพื อใช้ใน
การสนับ สนุ น การดํ า เนิ น ภารกิ จ แผนปฏิบ ต
ั ิก าร กํ า หนดขันตอนการกระจาย
อํ า นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ น ตังไว้ 15,000 บาท (แผนพัฒ นา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที 138)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัยรถยนต์สว่ นกลางของ สํานักปลัดเทศบาล ตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว. 2633 ลงวันที 14 สิงหาคม
2552 เรื อง ซัก ซ้ อ มความเข้า ใจเกี ยวกับ การเบิก จ่ า ยค่า ใช้ จ่ า ยในการประกัน
รถยนต์ ส่ว นราชการ ตังไว้ 3,000 บาท (แผนพัฒ นาท้ อ งถินสี ปี พ.ศ. 2561 2564 หน้าที 173)
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ
- เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคล หรื อคณะบุคคล รายจ่ายในการจัด
รับ รองของเทศบาลตํ า บลห้ ว ยกระเจา ค่ า รับ รองในการประชุ ม สภาหรื อ
คณะกรรมการหรื อคณะอนุ ก รรมการ(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
0808.4/ว 2381 ลงวัน ที 28 กรกฎาคม 2548)เช่ น ค่ า อาหาร ค่ า เครื องดื ม
ค่า ของขวัญ ค่า พิม พ์ เ อกสาร ค่ า ใช้ จ่ า ยที เกี ยวเนื องในการเลี ยงรับ รองรวมทัง
ค่าบริการด้วย และค่าใช้จา่ ยอืนซึงจําเป็ นต้องจ่ายเกียวกับการรับรอง (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 167)
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบ ัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและประกาศเกียรติคุณ แก่พนักงานและ
ลูกจ้างเทศบาลตําบลห้วยกระเจา
- เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆในวันเทศบาล การจัดการแข่งขัน
กี ฬ าเชื อมสัม พัน ธไมตรี ภ ายในองค์ ก ร เช่ น ค่า ปัจ จัย ถวายพระ,ค่า ภัต ตาหาร,
ค่าดอกไม้ธูปเทียน,ค่าวัสดุอุปกรณ์ ,ค่าอุปกรณ์ กีฬา,ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม และค่าใช้จา่ ยอืน ๆ ทีจําเป็ นฯลฯ และเพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
ดําเนินการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างดีเด่นของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิ ด –
ปิ ดการอบรม,ค่าวัสดุอุปกรณ์ ,ค่าตอบแทนหรื อคณะกรรมการ,ค่าโล่รางวัล,เงิน
รางวัล ,ประกาศเกียรติคุณ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีจําเป็ น (แผนพัฒนาท้องถินสีปี
พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 165)
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
- เพื อเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิน ทางไปราชการในราชอาณาจัก รหรื อ นอกราช
อาณาจัก ร เช่ น ค่า เบียเลี ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดิน ทาง ค่าเช่าที พัก ฯลฯ ให้ก บ
ั
คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาทต.ฯ,พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างในสังกัดสํานัก
ปลัดฯหรือบุคคลทีได้รบ
ั คําสังให้เดินทางไปปฏิบตั ริ าชการ (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 167)

รวม
จํานวน

1,133,000

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

150,000

บาท

บาท
213,000 บาท
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ค่าใช้จา่ ยในการเลือกตัง
- เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยสําหรับการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามที
คณะกรรมการการเลือกตังกําหนด(กรณี ครบวาระ ยุบสภา กรณี แทนตําแหน่ งที
ว่าง และคณะกรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่ และกรณี อืนๆ) อีกทัง
ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีและการมีสว่ นร่วมทางการเมืองในการเลือก
ตังสมาชิกสภาผูแ
้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒส
ิ ภา ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561
-2564 หน้าที 171)
โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
- เพื อจ่ า ยเป็ นค่า ใช้ จ่ า ยในการจัด งานพระราชพิธี ถ วายพระเพลิง พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ให้เป็ นไปอย่างสมพระเกียรติ
ตังไว้ 350,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 150)
โครงการฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน เพือเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข
- เพื อเป็ นค่า ใช้จ่ายตามโครงการฝึ กอบรม/ศึก ษาดูงาน เพื อเสริมสร้างองค์ ก ร
แห่งความสุข เพื อจ่ายเป็ นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างแรงจู งใจการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กรเพือเกิดความสมานสามัคคี สร้างเสริมการมี
ส่วนร่วมทําให้บุคลากรในองค์กรมีความสุขนํามาสู่การทํางานทีเป็ นทีมได้อย่างดี
งานมี ป ระสิท ธิ ภ าพ รวมทังเสริ ม สร้า งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมให้ แ ก่ บุ ค ลากรของ
เ ท ศ บา ล ตํ า บ ล ห้ ว ย ก ร ะ เ จ า (แ ผน พัฒ น า ท้ อ ง ถิ นสี ปี พ. ศ . 2561 - 2564
หน้าที 165)
โครงการฝึ กอบรมและถ่ายทอดความรูบ
้ ุคลากรภายในองค์กร
- เพื อจ่า ยเป็ นค่าใช้จ่า ยในการฝึ กอบรมถ่า ยทอดความรู ้ ให้ก บ
ั บุ คลากรภายใน
องค์กรเพือเพิมพูนทักษะในการปฏิบ ัติราชการ และทีเป็ นประโยชน์ ตอ
่ การพัฒนา
องค์กรแก่ผบ
ู้ ริหาร,สมาชิกสภาฯข้าราชการและพนักงานจ้าง (แผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 168)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื อจ่ า ยเป็ นค่ า บํ า รุ ง รัก ษาและซ่ อ มแซมครุ ภ ณ
ั ฑ์ ต่ า งๆ ของเทศบาลตํ า บล
ห้ว ยกระเจา,ค่า บํารุ ง รัก ษาหรื อ ซ่ อ มแซมทรัพ ย์ สิน อื นเช่ น วัส ดุ ต่า งๆ,ค่า บํา รุ ง
รัก ษาหรื อ ซ่ อ มแซมที ดิ น และสิ งก่ อ สร้ า ง,รถยนต์ ส่ ว นกลาง,รถจัก รยานยนต์
คอมพิวเตอร์ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 172)
ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
- เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่นกระดาษ แฟ้ ม ปากกา ดินสอ กุญแจ
สมุ ด บัญ ชี สมุ ด ประวัติข้า ราชการ แบบพิม พ์ ธงชาติ ซองจดหมาย แผงปิ ด
ประกาศ นําดืม เครืองเย็บกระดาษ ฯลฯ ตังไว้ 63,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 172)
- เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือนํ าดืม สําหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ตังไว้
10,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 172)
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
- เพื อเป็ นค่าจัดซื อวัสดุไฟฟ้ าและวิท ยุ เช่น ฟิ วส์ ,เข็ มขัดรัดสายไฟฟ้ า,เทปพัน
สายไฟฟ้ า,สายไฟฟ้ า,หลอดไฟฟ้ า,เบรกเกอร์, สายอากาศหรือ เสาอากาศสําหรับ
วิทยุ,เครืองรับโทรทัศน์ ,จานรับสัญญาณดาวเทียม,โคมไฟฟ้ าพร้อมขาหรือก้าน ,
หม้ อ แปลงไฟฟ้ า (Step-up,Step-Down),ลํ า โพง,ไมโครโฟน,ไฟฉายสปอต
ไลท์ ,เครืองวัดกระแสไฟฟ้ า,สายไฟ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 2564 หน้าที 172)
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื อจ่ า ยเป็ นค่ า จัด ซื อวัส ดุ ง านบ้ า นงานครัว เช่ น แปรง ไม้ ก วาด ถ้ ว ย ชาม
ช้อ นส้อ ม แก้ ว นํ า จานรอง ผงซัก ฟอก นํ ายาล้ า งจาน ผ้า ปูโ ต๊ะ กระจกเงา ถาด
โอ่งนํา มีด ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 172)

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

350,000

บาท

จํานวน

150,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

100,000

บาท

รวม
จํานวน

398,000

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

15,000

บาท

บาท
73,000 บาท
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื อจ่ายเป็ นค่าจัดซื อวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง และซ่อมแซมเปลี ยนอะไหล่
รถยนต์ และรถจัก รยานยนต์ ฯ ลฯ เช่ น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน เพลา นํ ามัน
เบรก เข็ ม ขัด นิ ร ภัย หม้อ นํ ารถยนต์ ไขควง ฯลฯ(แผนพัฒ นาท้ อ งถิ นสี ปี พ.ศ.
2561 - 2564 หน้าที 172)
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
- เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํ ามันดีเซล นํ ามันเบนซิน
นํ ามัน ก๊าด นํ ามัน เครื อง แก๊ส หุ ง ต้ม นํ ามัน จารบี ฯลฯ (แผนพัฒ นาท้อ งถินสี ปี
พ.ศ. 2561 - 2564หน้าที 172)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่ก น
ั และสี
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดโี อเทป,แผ่นซีด)ี เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือ
ขาวดํา ที ได้จากการล้ าง อัด ขยายภาพถ่า ยดาวเที ย ม ฯลฯ (แผนพัฒ นาท้อ งถิน
สีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 172)
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้ อ มู ล (Diskette,FloppyDisk,Removable Disk,Compact Disk,Digital
Video Disc,Gard Reader) ตลับนํ าหมึกหรื อตลับผงหมึก สําหรับเครื องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง แป้ นพิมพ์( Key Board ) เม้าส์ แฮนดีไดรว์ เครือง
กระจายสัญญาณ (Hub),โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ห รือ ซอฟต์ แวร์ ทีมีราคาหน่ วย
หนึ งไม่ เ กิ น 20,000 บาท ฯลฯ (แผนพัฒ นาท้ อ งถิ นสี ปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที 172)
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า
- เพือจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าสําหรับทีทําการเทศบาลตําบล รวมถึงอาคาร หรือ สถานที
ที อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ ทต.ห้วยกระเจา ฯลฯ (แผนพัฒ นาท้องถินสีปี
พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 174)
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื อจ่ า ยเป็ นค่า โทรศัพ ท์ ในสํา นัก งานเทศบาลตํา บล,ค่า บริก ารโทรศัพ ท์ ศู น ย์
ประชาสัมพันธ์ , ค่าโทรศัพท์เคลือนที และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้
ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกี ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เลขหมาย ค่าเช่าเครือง ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที
174)
ค่าบริการไปรษณี ย์
- เพื อจ่ายเป็ นค่าไปรษณี ย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื อดวงตรา ไปรษณี ยากร
ค่ า ธรรมเนี ยมการโอนเ งิ น ในระบบบริ ห ารการเงิ น การคลัง ภาครัฐ แบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (GFMIS)ฯลฯ (แผนพัฒ นาท้ อ งถิ นสี ปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที 174)
งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์
ครุภ ัณฑ์สาํ นักงาน
ค่าจัดซือเก้าอี ระดับชํานาญการ
- ค่าจัดซือเก้าอี ระดับชํานาญการ เพือใช้ในการปฏิบตั งิ าน จํานวน 1 ตัว ราคา
ตัวละ 2,500 บาท ตังไว้ 2,500 บาท (ราคาท้องถิน) (แผนพัฒ นาท้องถินสีปี
พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที 192)
เครืองโทรสาร
- เพื อจัด ซื อเครื องโทรสารแบบใช้ ก ระดาษธรรมดาจํ า นวน 1 เครื อง ราคา
18,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ปี 2560) คุณสมบัตก
ิ ารรับรองมาตรฐาน
ผลิต ภัณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม (ม.อ.ก.)ให้ เ ป็ นไปตามสํา นัก มาตรฐานอุ ต สาหกรรม
กําหนด
1. หมายถึงเครือง Facsimile หรือโทรภาพ
2. ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีตอ
่ แผ่น
3. ขนาดทีกําหนดเป็ นขนาดขันตํา
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า196)

จํานวน

40,000

บาท

จํานวน

140,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

120,000

บาท

รวม
จํานวน

375,000

จํานวน

120,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

รวม
รวม

394,800

จํานวน

2,500

บาท

จํานวน

18,000

บาท

บาท
250,000 บาท

บาท
344,800 บาท
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โต๊ะหมูบ
่ ช
ู า
- เพือจัดซือโต๊ะหมูบ
่ ช
ู า จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 8,500 บาท ตังไว้
17,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภ ัณฑ์ ปี 2560)
คุณลักษณะ
- ทําด้วยไม้ส ัก ความกว้างของโต๊ะหมูข
่ นาด 9 นิว
- มีฐานรองโต๊ะหมู่
- มีโต๊ะหมูแ
่ ท่นบูชา 9 ชิน
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 194)
ครุภ ัณฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
เครืองขยายเสียงแบบเคลือนที
- เพือจัดซือเครืองขยายเสียงแบบเคลือนที แบบลากจูง ขนาด 12 นิว 350 วัตต์ มี
ช่ อ งสํ า หรับ เสี ย บ USB เล่ น MP3 พร้ อ มไมค์ ล อยมื อ ถื อ 2 ตัว รองรับ บลู ทู ธ
จํานวน 1 ชุด ราคา 15,000 บาท (ราคาท้องถิน)
-ลําโพงแบบสองทาง
-ลําโพงขนาด 12 นิว
-ลําโพง ทนกําลังขับสูงสุด 700 W
-กําลังขับพาวเวอร์แอมป์สูงสุด 100 วัตต์
-มีชอ
่ งสําหรับเสียบ USB เล่น MP3 ได้
-มีเครืองบันทึกเสียงในตัว(บันทึกเสียงไมค์เป็ นไฟล์ MP3)
-มีไมค์ลอยย่าน VHF(2ตัว)
-มีโวลุ่ม(แอ็กโค่ สําหรับไมค์)
-มี Mic,Line Input (สามารถใช้ไมค์สายได้)
-มีแบตเตอรีสํารองในตัว(เสียบไฟบ้านชาร์จไฟได้
-รองรับระบบบลูทูธ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า196)
เครืองเสียงประจําสํานักงาน
- เพือจัดซือเครืองเสียงประจําสํานักงาน จํานวน 1 ชุด ราคา 150,000 บาท
(ราคาท้องถิน) ประกอบด้วย
- ภาคจ่ายไฟไมโครโฟน ชุดประชุม 1 เครือง
- ไมโครโฟนประชุม สําหรับประธาน 1 ตัว
- ไมโครโฟนประชุม สําหรับผูร้ ว่ มประชุม 15 ตัว
- เครืองขยายเสียง ขนาด 80 วัตต์ 1 เครือง
- ลําโพงติดผนัง ขนาด 5 นิว 4 ใบ
- ไมโครโฟนไร้สาย แบบถือคู่ ย่าน UHF 1 ชุด
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 194)
ครุภ ัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิงดิจต
ิ อล
- เพื อจัด ซื อกล้ อ งถ่ า ยภาพนิ งดิ จิ ต อล ความละเอี ย ด 24 ล้ า นพิ ก เซล ราคา
18,000 บาท (ราคาท้องถิน) จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
-เซนเซอร์CMOS 24.2 ล้านพิกเซลและภาพยนตร์แบบ Full HD
-ประเภท/ขนาดของออปติคอลเซ็นเซอร์ 23.5x15.6 mm CMOS sensor
-หางยาวโฟกัส equivalent to approx.15x
-ความเร็วชัตเตอร์ 1/4000 to30 s in steps of 1/3 or 1/2 EV
-มีระบบแฟลชในตัว
-สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็ม หรือเมือ
ต้องการเปลียน
-สามารถเปลียนถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
-มีกระเป๋ าบรรจุกล้อง
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า193)

จํานวน

17,000

บาท

จํานวน

15,000

บาท

จํานวน

150,000

บาท

จํานวน

18,000

บาท
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ครุภ ัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซือตูเ้ ก็บอุปกรณ์ เครืองครัว
- ค่าจัดซื อตู้เ ก็ บอุ ปกรณ์ เ ครื องครัว จํานวน 1 ตู้ ราคาตู้ๆ ละ 7,000 บาท ตังไว้
7,000 บาท (ราคาท้องถิน)(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 194)
ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
- เพื อจัด ซื อเครื องพิ ม พ์ ช นิ ด เลเซอร์ / ชนิ ด LED ขาวดํ า (18 หน้ า /นาที ) ราคา
3,300 บาท (ราคามาตรฐานครุภ ัณฑ์ปี 2560) จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่ วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีชอ
่ งเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 192)
เครืองสํารองไฟฟ้ า
- จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้ าขนาด 800 VA ราคาตัวละ 2,800 บาท จํานวน 5 ตัว
เป็ นเงิน 14,000 บาท ตังไว้ 14,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภ ัณฑ์ปี 2560)
คุณลักษณะ
-มีกาํ ลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้ าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 192)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภ ัณฑ์
- เพือจ่ายเป็ นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษา โครงสร้างครุภ ัณฑ์ขนาดใหญ่ของเทศบาล
ตําบลห้วยกระเจา เช่น ยานพาหนะ รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ ฯลฯ ในกรณี ชํารุดเสียหายให้ใช้การได้ดีดงั เดิม (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 173)

จํานวน

7,000

บาท

จํานวน

3,300

บาท

จํานวน

14,000

บาท

จํานวน

100,000

บาท

รวม

50,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

งบรายจ่ายอืน
รวม
รายจ่ายอืน
รวม
รายจ่ายอืน
จํานวน
- ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึก ษา/วิจยั /ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึงมิใช่เพื อ
การจัดหาหรือปรับปรุงครุ ภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง เพือจ่ายเป็ น ค่าจ้างองค์ก ร
หรื อสถาบัน ที เป็ นกลาง เพื อให้เ ป็ นผู้ดําเนิ นการสํารวจความพึงพอใจของผู้ร บ
ั
บริก ารของเทศบาล ตามมติก ารประเมินที กจ.กท.กําหนด (แผนพัฒ นาท้องถิน
สีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 170)

30,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
- เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง (รายจ่ายทีเกิดขึน
เนืองจากการปรับปรุงทีดินหรือสิงก่อสร้าง ซึงมิใช่การซ่อมแซมตามปกติ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 177)

บาท
บาท
30,000 บาท
30,000
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพือจ่ายเป็ นเงินเดือน รวมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินเลือนขัน
ต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองคลัง ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 166)
เงินประจําตําแหน่ ง
- เพื อจ่ า ยเป็ นเงิ น ค่ า ตอบแทนประจํ า ตํ า แหน่ งให้ แ ก่ ผู้ อํ า นวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง),หัวหน้ าฝ่ ายพัฒนารายได้ (นัก บริห ารงานคลัง) ในอัตรา
ตามทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564
หน้าที 166)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิราชการของพนัก งานจ้า งตามภารกิจ และ
พนัก งานจ้ า งทัวไปในสังกัด กองคลัง ตามกรอบแผนอัต รากํ า ลัง 3 ปี ในอัต รา
ตามทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564
หน้าที 166)
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื อจ่ า ยเป็ นเงิน เพิมค่า ครองชี พ ชัว คราวให้ แ ก่ พ นัก งานจ้ า งตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไปในสังกัดกองคลัง ในอัตราตามทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 166)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

3,171,400

จํานวน

60,000

บาท

จํานวน

710,000

บาท

จํานวน

51,000

บาท

งบดําเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบ ัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
จํานวน
- เพือจ่ายเป็ นเงินประโยชน์ ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็ นกรณี
พิเ ศษ (เงินรางวัล ประจํ าปี ) ตามผลการประเมินประสิท ธิภ าพ ประสิท ธิผลการ
ปฏิบ ัติราชการประจําปี ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการกลาง
และคณะกรรมการจังหวัดตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิน
พ.ศ.2542 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 166)

885,400

ค่าตอบแทนการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
- เพื อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการให้ก บ
ั พนัก งานส่วน
ท้องถิน ลูกจ้าง หรือพนักงานจ้างทีได้รบั คําสังให้ปฏิบ ัติงานราชการนอกเหนื อจาก
เวลาปกติทีทางราชการกําหนด (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564
หน้าที 166)

2,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
จํานวน
- เพื อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านของพนัก งานเทศบาล ประจําในสังกัดกองคลัง รวมถึง
ผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิได้รบั สวัสดิการตามทีระเบียบกฏหมายกําหนดไว้ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี
พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 166)

68,400

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจํา
ในสังกัดกองคลัง รวมถึงผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิได้รบั สวัสดิการตามทีระเบียบกฎหมายกําหนดไว้
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 166)

30,000

บาท

จํานวน

บาท
บาท
2,226,000 บาท
1,405,000 บาท
2,226,000

บาท
265,400 บาท
165,000 บาท
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
- เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น
ค่า ทํ า การประชาสัมพัน ธ์ กํ า หนด การชํ าระภาษี ค่า เช่ า เครื องถ่ า ยเอกสารและ
ค่าลงทะเบียนอบรม ตังไว้ 130,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 2564 หน้าที 167)
- ค่าใช้จ่ ายในการจัดทํ าประกันภัยรถยนต์ ส่ว นกลางของ กองคลัง ตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว.2633 ลงวันที 14 สิงหาคม 2552 เรือง
ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการทําประกันรถยนต์ ส่วน
ราชการ ตังไว้ 10,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที
173)
- เพื อจ่ า ยเป็ นค่ า จัด ทํ า โครงการจัด ทํ า แผนที ภาษี และทะเบี ย นทรัพ ย์ สิ น
(LTAX3000) ซึงเป็ นโครงการพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการจัดเก็ บ
รายได้ อ ย่ า งครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งการจัด ทํ า แผนที ภาษี และทะเบี ย นทรัพ ย์ สิ น
(LTAX 3000
และ LTAX GIS) จึ ง เป็ นการแก้ ไ ขปัญ หารายได้ วิ ธี ห นึ งที
เหมาะสมที สุ ด ตังไว้ 50,000 บาท (แผนพัฒ นาท้ อ งถิ นสี ปี พ.ศ. 2561 2564 หน้าที 165)
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบ ัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่า ยในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนอบรม ค่าเช่า
ทีพัก ฯลฯ ตามระเบียบหนังสือสังการกําหนดไว้ ตังไว้ 50,000 บาท (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 167)
ค่าใช้จา่ ยในการออกจัดเก็บภาษี เคลือนทีประเภทต่างๆ ในเขตตําบลห้วยกระเจา
- ค่าใช้จ่ายในการออกจัดเก็บภาษี เคลือนทีประเภทต่างๆ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี
พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 176)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพือจ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์และทรัพย์สน
ิ อืน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.
2561 - 2564 หน้าที 172)
ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
- เพื อจ่ า ยเป็ นค่ า จัด ซื อกระดาษ ถ่ า ยเอกสาร ปากกา ใบเสร็ จ รับ เงิ น เป็ นต้ น
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 172)
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
- เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํ ามันดีเซล นํ ามันเครือง
นํามันจารบี ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 172)
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื อจ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรื อจานบันทึก หมึก คอมพิวเตอร์
เป็ นต้น (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 172)
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าบริการไปรษณี ย์
- เพื อจ่ า ยเป็ นค่ า ซื อดวงตราไปรษณี ย์ ย ากร ค่ า โทรเลข ค่ า ธนาณัติ ค่ า ส่ ง
จดหมายลงทะเบียน ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ เป็ นต้น (แผนพัฒ นาท้องถินสีปี พ.ศ.
2561 - 2564 หน้าที 174)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
- เพืออุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาลตําบล ทีดําเนินการจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 178)

รวม
จํานวน

360,000
190,000

บาท
บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

70,000

บาท

รวม
จํานวน

240,000

จํานวน

60,000

บาท

จํานวน

80,000

บาท

รวม
จํานวน

20,000

บาท
บาท

รวม
รวม
จํานวน

60,000

บาท
100,000 บาท

20,000

บาท
บาท
60,000 บาท
60,000

เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2561 หน้า 60

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื อจ่ายเป็ นเงินเดือน รวมทังเงินปรับปรุ งเงิน เดือนประจําปี และเงินเลื อนขัน
ต่างๆให้แก่พนัก งานเทศบาลในสังกัดสํานักปลัด ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 166)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบ ัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เพือจ่ายเป็ นเงินประโยชน์ ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็ นกรณี
พิเ ศษ (เงิน รางวัล ประจํ า ปี ) ตามผลการประเมิน ประสิท ธิภ าพประสิท ธิผ ลการ
ปฏิบ ัติราชการประจําปี ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการที คณะกรรมการกลาง
และคณะกรรมการจัง หวัด ตามพระราชบัญ ญัติร ะเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส่ว น
ท้อ งถิน พ.ศ.2542 ตังไว้ 25,965 บาท (แผนพัฒ นาท้อ งถินสี ปี พ.ศ. 2561 2564 หน้าที 166)
- ค่ า ตอบแทนอาสาสมัค รป้ องกัน ภัย ฝ่ ายพลเรื อ น (อปพร.) เพื อจ่ า ยเป็ นค่ า
ตอบแทนอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือน(อปพร.) ซึงได้รบ
ั คําสังปฏิบตั งิ านใน
ศูนย์ อปพร.ในอัตราตามทีระเบียบกําหนดให้เ บิกจ่ายได้ (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่ ว นมาก ที มท 0808.2/ว3795 ลงวัน ที 17 พฤศจิ ก ายน 2552)
ตังไว้ 50,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 166)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
- เพื อจ่ า ยเป็ นค่า ธรรมเนี ย ม และลงทะเบี ย นต่า งๆ ค่า จ้ า งเหมาบริก ารต่า งๆ,
ค่ า จ้ า งเหมาแรงงานบุ ค คลภายนอกทํ า งานอย่ า งใดอย่ า งหนึ งซึ งอยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของเทศบาล เช่น เข้าปกหนังสือและค่าเย็ บเล่มหนังสือ หรือค่าใช้จ่าย
อย่ า งอื นที มีล กั ษณะเดีย วกัน และอื นๆที มี ร ะเบี ย บกฎหมาย/หนัง สือ สัง การ ให้
สามารถดํ า เนิ น การได้ เ ป็ นต้ น ตังไว้ 5,000 บาท (แผนพัฒ นาท้ อ งถิ นสี ปี
พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 167)
- เพือจ่ายเป็ นค่าจัดทําประกันภัยรถยนต์ของทางเทศบาล ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที มท 0808.2/ว2633 ลงวันที 14 สิงหาคม 2552 เรืองซักซ้อมความ
เข้ า ใจเกี ยวกับ การเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยในก ารประกัน ภัย รถราชการตังไว้
13,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 173)
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบ ัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและฝึ กซ้อมแผนป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและฝึ กซ้อมแผน
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจ กรรมซัก ซ้อ มแผนป้ องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยเพือให้เกิดความรูค
้ วามเข้าใจและเป็ นประโยชน์ ในด้านการปฏิบตั งิ าน
ป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ตังไว้ 25,000 บาท (แผนพัฒ นาท้ อ งถินสี ปี
พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที 162)
ค่าใช้จา่ ยการดําเนินงานรณรงค์และป้ องกันอุบ ัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ
ต่างๆ
- เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานรณรงค์ และป้ องกันอุบตั เิ หตุท างถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญต่างๆ เช่นเทศกาลขึนปี ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ฯลฯ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ ในการดําเนินกิจกรรมด้วย ตังไว้ 100,000
บาท (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 162)
ค่าใช้จา่ ยโครงการอบรมมิสเตอร์เตือนภัย
- เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการอบรมมิสเตอร์เตือนภัย จัดอบรมการแจ้งเหตุ
เตือนภัยต่างๆเพื อให้เ กิด ความรู ้ความเข้าใจเกี ยวกับภัยด้านต่า งๆ(แผนพัฒ นา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 162)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,243,245

บาท
212,280 บาท
212,280 บาท
212,280 บาท

รวม
รวม
จํานวน

888,965

รวม
จํานวน

468,000
18,000

บาท
บาท

จํานวน

25,000

บาท

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

บาท
75,965 บาท
75,965 บาท
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ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
- เพื อจ่ า ยเป็ นค่า ใช้ จ่ า ยในการเดิน ทางไปราชการในราชอาณาจัก รหรื อ นอก
ราชอาณาจัก ร เช่ น ค่ า เบี ยเลี ยงเดิ น ทาง ค่ า ที พัก ค่ า พาหนะเดิน ทาง ค่ า เช่ า
ทีพัก ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 167)

15,000

บาท

โครงการฝึ กอบรม/ทบทวนเพือเพิมศักยภาพ และจัดตังอาสาสมัครป้ องกันและ
จํานวน
บรรเทาสาธารณภัยฝ่ ายพลเรือน
- เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการฝึ กอบรม/ทบทวนเพือเพิมศักยภาพและจัดตัง
อาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน(อปพร.) รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดซื อวัสดุ
อุปกรณ์ ในการฝึ กอบรมเพือให้เกิดทักษะ ความรู ้ ความเข้าใจ ในการปฏิบตั ห
ิ น้าที
การปฏิ บ ต
ั ิ ง านร่ ว มกับ ชุ ม ชน และหน่ วยงานอื นๆ ตามความจํ า เป็ นตังไว้
150,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 161)

150,000

บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
- เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ของเทศบาลตําบลห้วยกระเจา,
ค่ า บํ า รุ ง รัก ษาหรื อ ซ่ อ มแซมทรัพ ย์ สิน อื น เช่ น วัส ดุ ต่ า งๆ,ค่ า บํ า รุ ง รัก ษาหรื อ
ซ่ อ มแซมที ดิน และสิงก่ อ สร้า ง,รถยนต์ บ รรทุ ก นํ า,แอร์ ร ถยนต์ บ รรทุ ก นํ า ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 172)

130,000

บาท

ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสาํ นักงาน
จํานวน
- เพื อจ่ายเป็ นค่าวัสดุสํานัก งานของศูนย์ อปพร.เทศบาลตําบลห้วยกระเจา เช่น
ปากกา กระดาษ แฟ้ มเก็ บเอกสาร ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 2564 หน้าที 172)

345,000

วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
จํานวน
- เพื อเป็ นค่าจัด ซื อวัส ดุ ไฟฟ้ าและวิท ยุ เช่ น ฟิ วส์ ,เข็ มขัด รัด สายไฟฟ้ า,เทปพัน
สายไฟฟ้ า,สายไฟฟ้ า,หลอดไฟฟ้ า,เบรกเกอร์ , สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ,เครืองรับโทรทัศน์ ,จานรับสัญญาณดาวเทียม,โคมไฟฟ้ าพร้อมขาหรือก้าน,
หม้อแปลงไฟฟ้ า(Step-up,Step-Down),ลําโพง,ไมโครโฟน,ไฟฉายสปอตไลท์
,เครืองวัดกระแสไฟฟ้ า,สายไฟ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564
หน้าที 172)

10,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จํานวน
- เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น นํามันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี
สายพาน ยางนอก ยางในของรถบรรทุ ก นํ า ฯลฯ (แผนพัฒ นาท้อ งถินสีปี พ.ศ.
2561 - 2564 หน้าที 172)

150,000

บาท

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
- เพื อจ่ า ยเป็ นค่ า จัด ซื อนํ ามัน เชื อเพลิ ง และหล่ อ ลื นสํ า หรับ รถยนต์ บ รรทุ ก นํ า
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 172)

จํานวน

150,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ตา่ งๆ ทีใช้งานเกียวกับคอมพิวเตอร์ของศูนย์อปพร.
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา เช่น แผ่นหรื อจานบันทึก ข้อมูล,หมึก คอมพิวเตอร์
ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 172)

จํานวน

10,000

บาท

วัสดุเครืองดับเพลิง
จํานวน
- เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุดบั เพลิง เช่น สายส่งนําดับเพลิง,ข้อต่อ,ท่อดูดนํา,วัสดุอืนๆที
เกียวข้องกับการดับเพลิง และค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆทีจําเป็ น ทีไม่เข้าลักษณะและ
ประเภทตามระเบี ยบวิธีก ารงบประมาณ (แผนพัฒ นาท้ องถินสี ปี พ.ศ. 2561 2564 หน้าที 172)

20,000

บาท

บาท
5,000 บาท
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งบลงทุน
รวม
ค่าครุภ ัณฑ์
รวม
ครุภ ัณฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
ค่าจัดซือกล้องโทรทัศน์ วงจรปิ ด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ และติดตัง
จํานวน
- เพื อจ่ า ยเป็ นค่ า จัด ซื อกล้ อ งโทรทัศ น์ ว งจรปิ ด (CCTV) พร้ อ มอุ ป กรณ์ และ
ติดตัง ในสํานักงานและบริเวณเทศบาลตําบลห้วยกระเจา ตามแบบและแผนผังที
เทศบาลตําบลห้วยกระเจากําหนด ตังไว้ 100,000 บาท (ราคาท้องถิน)
- ชุดกล้องวงจรปิ ด ระบบดิจต
ิ อล HD 16 ตัว
- กล้อง CCTV HDTVI 2 Mp
- เครืองบันทึกภาพ ระบบ HDTVI 16 CH
- ฮาร์ดดิสท์ ขนาด 2 TB
- จอภาพ ขนาด 22 “
- ตูแ
้ ร็คจัดเก็บอุปกรณ์
- ติดตังระบบ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 194)
ครุภ ัณฑ์เครืองดับเพลิง
ค่าครุภ ัณฑ์เครืองดับเพลิง
จํานวน
- เพือจ่ายเป็ นค่าครุภ ัณฑ์เครืองดับเพลิง เช่น สายส่งนําดับเพลิง , ข้อต่อท่อดูดนํา,
วัสดุอืนๆที เกี ยวข้องกับการดับเพลิง และค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆทีจําเป็ น ที ไม่เ ข้า
ลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.
2561 - 2564 หน้าที 193)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภ ัณฑ์
จํานวน
- เพือจ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมบํารุงโครงสร้างครุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่ของเทศบาลตําบล
ห้วยกระเจา เช่น ยานพาหนะ รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์ ฯลฯ ในกรณี ชํารุดเสียหายให้ใช้การได้ดีดงั เดิม (แผนพัฒนาท้องถินสีปี
พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 173)

142,000

บาท
บาท

100,000

บาท

22,000

บาท

20,000

บาท

142,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
- เพื อจ่ายเป็ นเงินเดือน รวมทังเงินปรับปรุ งเงินเดือนประจําปี และเงินเลื อนขัน
ต่างๆให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองการศึก ษา ตามกรอบแผนอัตรากําลัง
3 ปี (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 166)
เงินประจําตําแหน่ ง
- เพื อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ งให้แก่ผู้อํานวยการกองการศึก ษา
(นักบริหารงานศึกษา) ในอัตราตามทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้ (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 166)

บาท
บาท
2,164,000 บาท
1,310,000 บาท
4,609,240
2,164,000

จํานวน

42,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน
- เพื อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิราชการของพนัก งานจ้า งตามภารกิจ และ
พนัก งานจ้ า งทัว ไปในสัง กัด กองการศึก ษา ตามกรอบแผนอัต รากํ า ลัง 3 ปี ใน
อัตราตามทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 2564 หน้าที 166)

722,000

บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน
- เพื อจ่ า ยเป็ นเงิน เพิมค่า ครองชี พ ชัว คราวให้ แ ก่ พ นัก งานจ้ า งตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไปในกองการศึกษาในอัตราตามทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 166)

90,000

บาท
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2,445,240 บาท
งบดําเนินงาน
รวม
294,200 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
244,200 บาท
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบ ัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
จํานวน
- เพือจ่ายเป็ นเงินประโยชน์ ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็ นกรณี
พิเ ศษ (เงินรางวัล ประจํ าปี ) ตามผลการประเมินประสิท ธิภ าพ ประสิท ธิผลการ
ปฏิบ ัติราชการประจําปี ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการกลาง
และคณะกรรมการจัง หวัด ตามพระราชบัญ ญัติร ะเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส่ว น
ท้องถิน พ.ศ. 2542 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 166)
5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
- เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการให้กบ
ั พนักงานเทศบาล
เทศบาล ลูกจ้าง หรือพนักงานจ้างที ได้รบ
ั คําสัง ให้ปฏิบตั งิ านราชการนอกเหนื อ
จากเวลาปกติทีทางราชการกําหนด (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564
หน้าที 166)
45,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
- เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลในสังกัดกอง
การศึก ษา รวมถึ ง ผู้ มี สิท ธิ ไ ด้ ร บ
ั สวัส ดิก ารตามที ระเบี ย บกฎหมายกํ า หนดไว้
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 166)
1,102,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
จํานวน
- เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ,ค่าธรรมเนี ยม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ,
ค่าล้างอัดภาพถ่าย, ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่างๆ (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 173)
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบ ัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
30,000 บาท
ค่าใช้จา่ ยโครงการปรับปรุงภูมท
ิ ศั น์ ภายในเขตเทศบาลตําบลห้วยกระเจา
จํานวน
- เพื อจ่ ายเป็ นค่าใช้ จ่า ยโครงการปรับปรุ ง ภู มิท ศ
ั น์ ภ ายในเขตเทศบาลตํา บล
ห้วยกระเจา เพือเป็ นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ล
อดุ ล ยเดช อาทิ เ ช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น งาน พัน ธุ์ ไ ม้ วัส ดุ อุ ป กรณ์ และ
ค่าใช้จา่ ยอืนๆทีเกียวข้อง (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 164)
ค่าใช้จา่ ยโครงการเส้นทางแห่งการเรียนรูม
้ งุ่ สูค
่ วามเป็ นเลิศทางปัญญา
จํานวน
30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็ นค่าจัดกิจกรรมโครงการเส้นทางแห่งการเรียนรู ้มุ่งสู่ความเป็ นเลิศ
ทางปัญญา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ ในการดําเนินกิจกรรมด้วย
ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 153)
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าทีพัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าทีพักฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 167)
ค่าใช้จา่ ยสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
จํานวน
872,000 บาท
- เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการใช้จ่ายสําหรับสนับสนุ นค่าอาหารกลางวันจัดสรร
ให้กบั ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในตําบลห้วยกระเจา อัตราคนละ 20 บาท (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 152)
50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
- เพื อจ่ า ยเป็ นค่า ซ่ อ มแซมครุ ภ ณ
ั ฑ์ แ ละทรัพ ย์ สิน อื นๆ (แผนพัฒ นาท้ อ งถินสี ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้าที 172)
1,049,040 บาท
ค่าวัสดุ
รวม
150,000 บาท
วัสดุสาํ นักงาน
จํานวน
- เพื อจ่ายเป็ นค่าจัดซื อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษแฟ้ ม ปากกา ดินสอ กุ ญแจ
สมุ ด บัญ ชี สมุ ด ประวัติ ข้ า ราชการ แบบพิ ม พ์ ธงชาติ ซองจดหมาย แผงปิ ด
ประกาศ นํ าดื ม เครื องเย็ บ กระดาษ ฯลฯ (แผนพัฒ นาท้ อ งถิ นสี ปี พ.ศ.25612564 หน้าที172)
453,440 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)
จํานวน
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสําหรับสนับสนุ นอาหารเสริม(นม) เพือจ่าย
เป็ นค่าอาหารเสริม(นม) จัดสรรให้ก บ
ั ศูนย์ พฒ
ั นาเด็ก เล็ ก ในตําบลห้วยกระเจา
อัตราคนละ 7 บาท (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 152 )
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จํานวน
- เพื อจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในการจัดซื อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่ก น
ั และสี
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดโี อเทป,แผ่นซีด)ี เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือ
ขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี
พ.ศ.2561-2564 หน้าที 172)
วัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน
- เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก หมึกคอมพิวเตอร์
เป็ นต้น (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 172)
วัสดุการศึกษา
จํานวน
- เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก จัดสรรให้กบ
ั ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ กในตําบล
ห้วยกระเจา (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 151 )

5,000

บาท

70,000

บาท

370,600

บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม)
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสําหรับสนับสนุ นอาหารเสริม(นม) เพือจ่าย
เป็ นค่าอาหารเสริม(นม) จัดสรรให้กบ
ั โรงเรียนในตําบลห้วยกระเจา (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 152)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

4,651,680

บาท
1,603,680 บาท
1,603,680 บาท
1,603,680 บาท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
- เพื อจ่ายเป็ นค่าอาหารกลางวัน จัดสรรให้ก บ
ั เด็ ก เล็ ก – ประถมศึก ษาปี ที 6
โรงเรียนในตําบลห้วยกระเจา อัตราคนละ 20 บาท (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.
2561-2564 หน้าที 152)

รวม
รวม
จํานวน

3,048,000

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ,ค่าจ้างเหมาแรงงานงานบุคคลภายนอกทํางานอย่างใด
อย่างหนึง ซึงอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลห้วยกระเจา (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 167)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

50,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
- เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือนํ ามันเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับการปฏิบตั งิ านเมือเกิด
โรคระบาด/โรคอุบ ัติใหม่ตา่ งๆ โดยมิได้คาดหมาย (ฉุ กเฉิ น) (แผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 172)

รวม
จํานวน

40,000
10,000

บาท
บาท

วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
จํานวน
- เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ เช่น ทรายอะเบท นํ ายา
ฉี ดพ่นป้ องกันโรคไข้เ ลือดออก นํ ายาเคมีป้องกันโรคไข้ห วัดนก นํ ายาหรือเคมี
ภัณฑ์ตา่ งๆ (รวมกํามะถัน กรด ด่าง) เวชภัณฑ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.
2561-2564 หน้าที 172)

30,000

บาท

บาท
3,048,000 บาท
3,048,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
บาท
50,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบ ัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จา่ ยโครงการป้ องกันและแก้ไขควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออก
จํานวน
- เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออกให้กบ
ั
ประชาชน และกลุ่มเสียงในเขตเทศบาล เช่น จัดกิจกรรมรณรงค์ การพ่นหมอก
ควัน,การจัดซือนํายาพ่นหมอกควัน,ค่าสารกําจัดลูกนํายุงลาย(ทรายอะเบท),นํายา
เคมี สํ า หรับ ผสมพ่ น หมอกควัน นํ ามัน เบนซิ น นํ ามัน ดี เ ซล การสํ า รวจแหล่ ง
เพาะพันธุ์ลูกนํายุงลาย บํารุงรักษาเครืองพ่นหมอกควันและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็ น
ในการดําเนินโครงการ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 156)
ค่าใช้จา่ ยโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้ องกันโรคติดต่อจากสัตว์
จํานวน
- เพื อเป็ นค่า ใช้ จ่ า ยตามโครงการรณรงค์ ฉี ด วัค ซี น ป้ องกัน โรคติด ต่อ จากสัต ว์
ให้กบั เจ้าของสุนขั และแมว หรือสุนข
ั /แมวในวัด ในเขตเทศบาล เช่น จัดกิจกรรม
รณรงค์ ก ารฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุนข
ั บ้า เอกสารประชาสัมพันธ์ ก ารสังเกต
อาการของสัตว์ทีเป็ นกลุม
่ เสียงในการเกิดโรคพิษสุนข
ั บ้า ,การจัดซือวัคซีน,นํามัน
เบนซิ น ,นํ ามัน ดี เ ซล และค่ า ใช้ จ่ า ยอื นๆ ที จํ า เป็ นในการดํ า เนิ น โครงการ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 156)
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนเอกชน
จํานวน
- อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน/หมูบ
่ า้ น(ศสมช.) เพืออุดหนุ นเป็ นค่าการ
ดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพืนทีเขตหมูบ
่ า้ นๆละ15,000
บาท เพื อให้ ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุข ประจํ าหมู่บ้านได้มีส่ว นร่ว ม
ดํา เนิ น การในกิจ กรรมต่า งๆ เช่ น การพัฒ นาศัก ยภาพด้า นสาธารณสุ ข ในการ
เพิมพูนความรู,้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน แกนนําชุมชน/หมูบ
่ า้ น อาสา
สมัค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู่ บ้ า น(อสม.)เพื อเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยสํ า หรับ การอบรม
การประชุ ม การสัม มนา การศึ ก ษาดู ง าน การฝึ กงานฯลฯ การแก้ ไ ขปัญ หา
สาธารณสุ ข ในเรื องต่ า งๆ โดยเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยสํ า หรับ การจัด การบริ ก าร การ
ปฏิบ ต
ั ิง าน การรณรงค์ การเผยแพร่ ป ระชาสัม พัน ธ์ การบํา รุ ง รัก ษา และการ
ซ่ อ มแซม ฯลฯ และการจัด บริก ารสุ ข ภาพเบื องต้น ในศู น ย์ ส าธารณสุ ข มู ล ฐาน
ชุมชน (ศสมช.)เพือเป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดบริการ การปฏิบตั งิ านการจัดซือ
วัส ดุ อุ ป ก รณ์ เ ครื องมื อ ครุ ภัณ ฑ์ ก ารบํ า รุ งรัก ษา และก ารซ่ อ มแซมวัส ดุ
ครุภ ัณฑ์ ค่าสาธารณู ปโภค ค่าวัสดุสาํ นักงาน ค่าเบียเลียง ฯลฯ หรือกิจกรรมอืนๆที
เกียวข้องกับภารกิจ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 156)

บาท
บาท
345,000 บาท
660,000
345,000

280,000

บาท

65,000

บาท

บาท
315,000 บาท
315,000 บาท
315,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบ ัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จา่ ยโครงการฝึ กอบรมสานสัมพันธ์วน
ั ผูส
้ งู อายุ
จํานวน
- เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม และจัดกิจกรรมวันผูส
้ ูงอายุ (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 158)
ค่าใช้จา่ ยโครงการฝึ กอบรมอาสาสมัครดูแลผูส
้ ูงอายุ
จํานวน
- เพื อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เพือสร้างกลุ่ม
หรื อ ผู้ ที รับ ผิ ด ชอบดู แ ลผู้ สู ง อายุ (แผนพัฒ นาท้ อ งถิ นสี ปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 158)
ค่าใช้จา่ ยโครงการส่งเสริมอาชีพ
จํานวน
- เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึ กอบรมการส่งเสริมการสร้างความรู ้
ให้กบ
ั ผู้ทีสนใจในการประกอบอาชีพต่างๆ เพือให้มีรายได้เพิมขึน (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 147)

บาท
180,000 บาท
180,000 บาท
180,000

100,000

บาท

50,000

บาท

30,000

บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพือจ่ายเป็ นเงินเดือน รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจําปี และเงินเลือนขัน
ต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองช่าง ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 166)
เงินประจําตําแหน่ ง
- เพื อจ่ า ยเป็ นเงิ น ค่ า ตอบแทนประจํ า ตํ า แหน่ งให้ แ ก่ ผู้ อํ า นวยการกองช่ า ง
(นักบริหารงานช่าง) และหัวหน้ าฝ่ ายแบบแผนและก่อสร้าง(นักบริหารงานช่าง)
ในอัตราตามทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.25612564 หน้าที 166)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิราชการของพนัก งานจ้า งตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไปในสังกัดกองช่าง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (แผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 166)
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื อจ่ า ยเป็ นเงิน เพิมค่า ครองชี พ ชัว คราวให้ แ ก่ พ นัก งานจ้ า งตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไปในสังกัดกองช่างในอัตราตามทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 166)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบ ัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เพือจ่ายเป็ นเงินประโยชน์ ตอบแทนอืน สําหรับพนักงาน ส่วนท้องถินเป็ นกรณี
พิเ ศษ (เงินรางวัลประจําปี ) ตามผลการประเมินประสิท ธิภาพ ประสิท ธิผลการ
ปฏิบตั ริ าชการประจําปี ตามหลักเกณฑ์เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการกลาง
และคณะกรรมการจัง หวัด ตามพระราชบัญ ญัติร ะเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส่ว น
ท้องถิน พ.ศ.2542 ตังไว้ 216,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.25612564 หน้าที 166)
- เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการ
ที เทศบาลแต่ ง ตังตามโครงการต่ า งๆ อัต ราตามที ระเบี ย บหรื อ หนัง สื อ สัง การ
กําหนด ตังไว้ 60,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที
166)
ค่าตอบแทนการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการ
- เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล
ลูก จ้าง หรือพนัก งานจ้างที ได้รบ
ั คําสังให้ปฏิบตั งิ านราชการนอกเหนื อจากเวลา
ปกติทีทางราชการกําหนด(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยทีมท 0808.4/ว1562
ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที
166)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการศึกษาบุตรให้แก่พนัก งานเทศบาลในสังกัด
กองช่าง รวมถึงผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิได้รบั สวัสดิการตามทีระเบียบกฎหมายกําหนด
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 166)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
- เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ ,ค่าจ้างเหมาบริก ารต่างๆ ตังไว้
370,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 135)
- เพือจ่ายเป็ นค่าเย็ บเล่มหนังสือ ค่าธรรมเนี ยมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าโฆษณา
เผยแพร่ เช่น ค่าจ้างทําพิมพ์ เขียว ค่าถ่ายพิมพ์ เขียว เอกสารงานช่าง ฯลฯ ตังไว้
30,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 167)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

8,674,040

บาท
2,046,840 บาท
2,046,840 บาท
1,109,400 บาท

จํานวน

60,000

บาท

จํานวน

781,440

บาท

จํานวน

96,000

บาท

รวม
รวม
จํานวน

1,291,000

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

รวม
จํานวน

750,000

บาท
บาท

บาท
301,000 บาท
276,000 บาท

400,000
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบ ัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
- เพื อเป็ นค่า ใช้ จ่ า ยในการเดิน ทางไปราชการในราชอาณาจัก รหรื อ นอกราช
อาณาจัก ร เช่น ค่าเบียเลี ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที พัก ฯลฯ ให้แก่
พนักงานเทศบาล หรือพนักงานจ้าง ในสังกัดกองช่าง ทีได้รบ
ั คําสังให้เดินทางไป
ราชการ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 167)
ค่าใช้จา่ ยในการสํารวจและรังวัดทีดินสาธารณประโยชน์
- เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดูแลรักษาและคุม
้ ครองป้ องกันทีดินอัน
เป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ ร่วมกัน เช่น การออก
หนัง สื อ สํ า คัญ สํ า หรับ ที หลวงการตรวจสอบหนัง สื อ สํ า คัญ สํ า หรับ ที หลวง การ
ดําเนินคดีกรณี พพ
ิ าท การสํารวจ รังวัดทําแผนทีการจัดทําทะเบียนทีดินสาธารณ
ประโยชน์ รวมทังค่าใช้จ่ายอืนใดทีเกียวข้อง (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.25612564 หน้าที 143)
โครงการจัดการบําบัดนําเสียภายในท้องถิน
- เพื อจ่ า ยเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการจัด การบํ า บัด นํ าเสี ย ภายในท้ อ งถิ น ตังไว้
40,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 143)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื อจ่ า ยเป็ นค่ า บํ า รุ ง รัก ษาและซ่ อ มแซมที ดิน และสิงก่ อ สร้า ง,ค่า บํ า รุ ง รัก ษา
ซ่อมแซมครุ ภ ณ
ั ฑ์ เช่ น หอกระจายข่าว ค่าบํา รุ งรัก ษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์ สิน
อืนๆ เช่น รถฟอร์ด บท 5831 และวัสดุต่างๆ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.
2561-2564 หน้าที 172)
ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
- เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุสํานัก งานของกองช่าง เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา
กระดาษแบบไข แฟ้ ม สมุ ด ตรายาง ฯลฯ ตังไว้ 60,000บาท (แผนพัฒ นา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 172)
- เพือจ่ายเป็ นค่าหนังสือ ข้อระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ ต่างๆ ภายในกองช่าง
เทศบาลตํ า บลห้ ว ยกระเจา ตังไว้ 5,000 บาท (แผนพัฒ นาท้ อ งถิ นสี ปี พ.ศ.
2561-2564 หน้าที 172)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์ รี ยางนอก ยางใน
นํามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้าที
172)
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
- เพือเป็ นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ทีใช้ใน
การปฏิบ ัติงานของเทศบาลตําบลห้วยกระเจา (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.25612564 หน้าที 172)
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึก
เป็ นต้น (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 172)
งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์
ครุภ ัณฑ์สาํ นักงาน
ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน หัวหน้าฝ่ าย
- ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน หัวหน้าฝ่ าย เพือใช้ในการปฏิบ ัติงาน จํานวน 1 ตัว ราคาตัว
ละ 9,500 บาท ตังไว้ 9,500 บาท (ราคาท้องถิน) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.
2561-2564 หน้าที 193)

จํานวน

40,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

40,000

บาท

จํานวน

250,000

บาท

รวม
จํานวน

240,000

จํานวน

40,000

บาท

จํานวน

60,000

บาท

จํานวน

75,000

บาท

รวม
รวม

5,336,200
134,400

บาท
บาท

จํานวน

9,500

บาท

บาท
65,000 บาท
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ครุภ ัณฑ์สาํ รวจ
ไม้สต๊าฟ BAR CODE อลูมเิ นียม
- เพือจ่ายเป็ นค่าไม้สต๊าฟอลูมเิ นียม จํานวน 1 ชุด เพือใช้ในการปฏิบตั งิ านภายใน
กองช่าง (ราคาท้องถิน)
คุณลักษณะเฉพาะครุภ ัณฑ์ ดังนี
1.ทําจากวัสดุอลูมเิ นียม แบบพับ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร
2.ด้านหน้ามีขด
ี แบ่งค่าเป็ นรูปตัว E สีดาํ สลับแดงทุก 1 เมตร
บนพืนขาว
3.ด้านหลังเป็ น BAR CODE สําหรับวัดระยะทางและระดับความสูง
4.มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุ
5.มีปุ่มล็อคยึดขณะใช้งาน
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 194)
ล้อวัดระยะทาง
- เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือล้อวัดระยะทางชนิดละเอียดเดินตาม ใช้ในงานถนนขรุขระ
ระยะวัดระยะทางไกลได้ 10 กิโลเมตร สร้างเครืองหมายจราจร งานประเมินผล
ประกันภัย สร้างสนามกีฬา และงานก่อสร้าง โครงสร้างล้อแข็ งแรงพับเก็ บได้มี
กระเป๋ าสําหรับบรรจุเก็บแบบกันนํ า (ราคาท้องถิน)(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.
2561-2564 หน้าที 194)
ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบฉี ดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับขนาด A3
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า
30 หน้าต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งสีสาํ หรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อ
นาที (ppm)หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีชอ
่ งเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กบั A3 A4 Letter Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(ราคาท้องถิน)(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 193)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภ ัณฑ์
- รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่ ซึงไม่รวม
ถึงค่าซ่อมบํารุ งตามปกติหรื อค่าซ่อมกลาง (แผนพัฒ นาท้องถินสีปี พ.ศ.25612564 หน้าที 173)

จํานวน

9,500

บาท

จํานวน

7,500

บาท

จํานวน

7,900

บาท

จํานวน

100,000

บาท

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
รวม
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณู ปโภค
โครงการปรับ ปรุ ง ถนนดิน เป็ นถนนผิว จราจรดิน ลู ก รัง บดอัด แน่ น
หมู่ ที 13 จํานวน
ต.ห้วยกระเจา
- เพือจ่ายเป็ นค่าโครงการปรับปรุงถนนดินเป็ นถนนผิวจราจรดินลูกรังบดอัดแน่ น
หมูท
่ ี 13 ต.ห้วยกระเจา กว้างเฉลีย 4.50 เมตร ยาวรวม 2,350 เมตร หนาเฉลีย
0.10 เมตร หรือรวมพืนทีไม่น้อยกว่า 10,575 ตารางเมตร ตังไว้ 500,000 บาท
รายละเอียดตามปริมาณงานและรูปแบบทีกําหนด (แผนพัฒ นาท้องถินสีปี พ.ศ.
2561-2564 หน้าที 129)
โครงการปรับปรุงถนนดินลู ก รังเป็ นถนนผิวจราจรคอนกรี ตเสริมเหล็ ก ในหมู่บ้าน จํานวน
หมูท
่ ี 11 ต.ห้วยกระเจา
- เพือจ่ายเป็ นค่าโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็ นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ กในหมู่บ้าน หมู่ที 11 ต.ห้วยกระเจากว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือรวมพืนทีผิวจราจรทังสิน ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ตังไว้
626,800 บาท รายละเอียดตามปริมาณงานและรู ปแบบที กําหนด (แผนพัฒ นา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 129)

5,201,800

บาท

500,000

บาท

626,800

บาท

เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2561 หน้า 69

โครงการปรับปรุงถนนดินลู ก รังเป็ นถนนผิวจราจรคอนกรี ตเสริมเหล็ ก ในหมู่บ้าน
หมูท
่ ี 19 ต.ห้วยกระเจา
- เพือจ่ายเป็ นค่าโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็ นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ กในหมูบ
่ ้าน หมูท
่ ี 19 ต.ห้วยกระเจา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือรวมพืนทีผิวจราจรทังสิน ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ตังไว้
722,300 บาท รายละเอียดตามปริมาณงานและรู ปแบบที กําหนด (แผนพัฒ นา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 129)
โครงการปรับปรุงถนนดินลู ก รังเป็ นถนนผิวจราจรคอนกรี ตเสริมเหล็ ก ในหมู่บ้าน
หมูท
่ ี 2 ต.ห้วยกระเจา (ซอยบ้านนางเรณู สาสุข)
- เพือจ่ายเป็ นค่าโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็ นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมูบ
่ ้าน หมูท
่ ี 2 ต.ห้วยกระเจา ช่วงที 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 56 เมตร
หนา 0.10 เมตร ช่วงที 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ
รวมพื นที ผิว จราจรทังสิน ไม่น้ อ ยกว่ า 364 ตารางเมตร ตังไว้ 210,400 บาท
รายละเอียดตามปริมาณงานและรูปแบบทีกําหนด (แผนพัฒ นาท้องถินสีปี พ.ศ.
2561-2564 หน้าที 129)
โครงการปรับปรุงถนนดินลู ก รังเป็ นถนนผิวจราจรคอนกรี ตเสริมเหล็ ก ในหมู่บ้าน
หมูท
่ ี 7 ต.ห้วยกระเจา
- เพือจ่ายเป็ นค่าโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็ นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ กในหมู่บ้าน หมู่ที 7 ต.ห้วยกระเจา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือรวมพืนทีผิวจราจรทังสิน ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ตังไว้
648,900 บาท รายละเอียดตามปริมาณงานและรู ปแบบที กําหนด (แผนพัฒ นา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 129)
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็ นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวาง
ท่อระบายนําและบ่อพัก หมูท
่ ี 3 ต.ห้วยกระเจา
- เพือจ่ายเป็ นค่าโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมเป็ นถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ กพร้อมวางท่อระบายนํ าและบ่อพัก หมู่ที 3 ต.ห้วยกระเจา กว้าง 5.00
เมตร ยาว 60 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือรวมพืนทีผิวจราจรทังสิน ไม่น้อย
กว่า 300 ตารางเมตร พร้อมงานวางท่อระบายนํา คสล.มอก.ชัน 3 ศก. 0.60 ม.
รวม 61 ท่ อน และบ่อพัก ขนาด 1.00x1.00 ม. จํานวน 4 บ่อ ตังไว้ 320,000
บาท รายละเอียดตามปริมาณงานและรูปแบบทีกําหนด (แผนพัฒนาท้องถินสีปี
พ.ศ.2561-2564 หน้าที 129)
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็ นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบ
่ า้ น หมู่
ที 10 ต.ห้วยกระเจา
- เพือจ่ายเป็ นค่าโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็ นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ ก ในหมู่ บ้ า น หมู่ ที 10 ต.ห้ ว ยกระเจา กว้ า ง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืนทีผิวจราจรทังสิน ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร
ตังไว้ 644,900 บาท รายละเอี ย ดตามปริ ม าณ งานและรู ปแบบที กํ า หนด
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 129)
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็ นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบ
่ า้ น หมู่
ที 14 ต.ห้วยกระเจา
- เพือจ่ายเป็ นค่าโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็ นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ ก ในหมู่ บ้ า น หมู่ ที 14 ต.ห้ ว ยกระเจา กว้ า ง 3.00 เมตร ยาว 122 เมตร
หนา 0.10 เมตร หรื อรวมพื นที ผิว จราจรทังสิน ไม่น้อ ยกว่า 366 ตารางเมตร
และงานวางท่อระบายนํา คสล. มอก.ชัน 3 ขนาด ศก. 0.60 เมตร จํานวนรวม 7
ท่ อ น ตังไว้ 207,300 บาท รายละเอี ย ดตามปริม าณงานและรู ป แบบที กํ า หนด
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 129)
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็ นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบ
่ า้ น หมู่
ที 14 ต.ห้วยกระเจา (สายบ้านนายเสย ใคร่ครวญ)
- เพือจ่ายเป็ นค่าโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็ นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมูบ
่ า้ น หมูท
่ ี 14 ต.ห้วยกระเจา(สายบ้านนายเสย ใคร่ครวญ) กว้าง5.00
เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืนทีผิวจราจรทังสิน ไม่น้อยกว่า
350 ตารางเมตร ตังไว้ 259,000 บาท รายละเอียดตามปริมาณงานและรูปแบบ
ทีกําหนด (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 129)

จํานวน

722,300
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จํานวน
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จํานวน

648,900

บาท

จํานวน

320,000

บาท

จํานวน

644,900

บาท

จํานวน

207,300

บาท

จํานวน

259,000
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โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็ นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบ
่ า้ น หมู่ จํานวน
ที 2 ต.ห้วยกระเจา
- เพือจ่ายเป็ นค่าโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็ นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมูบ
่ า้ นหมูท
่ ี 2 ต.ห้วยกระเจา ช่วงที 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร
หนา 0.10 เมตร ช่วงที2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ
รวมพืนทีผิวจราจรทังสิน ไม่น้อยกว่า 490 ตารางเมตร และงานวางท่อระบายนํ า
คสล.มอก.ชัน 3 ขนาด ศก. 0.60 เมตร จํานวนรวม 43 ท่อน ตังไว้ 338,300
บาท รายละเอียดตามปริมาณงานและรูปแบบทีกําหนด (แผนพัฒนาท้องถินสีปี
พ.ศ.2561-2564 หน้าที 129)
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็ นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบ
่ า้ น หมู่ จํานวน
ที 3 ต.ห้วยกระเจา
- เพือจ่ายเป็ นค่าโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็ นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ กในหมู่บ้าน หมู่ที 3 ต.ห้วยกระเจา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือรวมพืนทีผิวจราจรทังสิน ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ตังไว้
624,000 บาท รายละเอียดตามปริมาณงานและรู ปแบบที กําหนด (แผนพัฒ นา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 129)
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็ นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบ
่ า้ น หมู่ จํานวน
ที 4 ต.ห้วยกระเจา
- เพือจ่ายเป็ นค่าโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็ นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมูบ
่ า้ นหมูท
่ ี 4 ต.ห้วยกระเจา กว้าง 2.50 เมตร ยาว 90 เมตร หนา0.10
เมตร หรือรวมพืนทีผิวจราจรทังสิน ไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร ตังไว้ 99,900
บาท รายละเอียดตามปริมาณงานและรูปแบบที กําหนด (แผนพัฒ นาท้องถินสีปี
พ.ศ.2561-2564 หน้าที 129)

338,300

บาท

624,000

บาท

99,900

บาท

งานไฟฟ้ าถนน
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบ ัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการลดขันตอนในการแจ้งซ่อมไฟทางสาธารณะ
จํานวน
- เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดทําโครงการลดขันตอนในการแจ้งซ่อมไฟทาง
สาธารณะ ตังไว้ 20,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที
142)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
- เพื อจ่ า ยเป็ นค่ า บํ า รุ ง รัก ษาและซ่ อ มแซมที ดิน และสิงก่ อ สร้า ง,ค่า บํ า รุ ง รัก ษา
ซ่ อ มแซมครุ ภ ณ
ั ฑ์ เช่ น รถกระเช้ า 82-9002 ค่ า บํ า รุ ง รัก ษาหรื อ ซ่ อ มแซม
ทรัพ ย์ สิ น อื นๆ เช่ น วัส ดุ ต่ า งๆ ฯลฯ (แผนพัฒ นาท้ อ งถิ นสี ปี พ.ศ.25612564 หน้าที 172)

400,000

ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
จํานวน
- เพือจ่ายเป็ นค่าอุปกรณ์ ไฟฟ้ าสาธารณะเทศบาลตําบลห้วยกระเจาเช่น โคมไฟฟ้ า
ฟิ วส์ หลอดไฟฟ้ า ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 172)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จํานวน
- เพื อจ่ า ยเป็ นค่ า วัส ดุ ย านพาหนะและขนส่ ง เช่ น แบตเตอร์ รี ยางนอก ยาง
ใน นํ ามันเบรก หัวเที ยน ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564
หน้าที 172)
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
จํานวน
- เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื น สําหรับรถกระเช้าไฟฟ้ า และทีใช้ใน
การปฏิบ ัติงานของเทศบาลตําบลห้วยกระเจา (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.25612564 หน้าที 172)
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บาท
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบ ัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างยังยืน ภายในตําบลห้วยกระเจา
- เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างยังยืน
ภายในตําบลห้วยกระเจาตังไว้ 40,000 บาท(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.25612564 หน้าที 164 )
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื อจ่ า ยเป็ นค่ า บํ า รุ ง รัก ษาและซ่ อ มแซมที ดิน และสิงก่ อ สร้า ง,ค่า บํ า รุ ง รัก ษา
ซ่ อ มแซมครุ ภ ณ
ั ฑ์ เช่ น รถขยะ 82 - 7947 ค่ า บํ า รุ ง รัก ษาหรื อ ซ่ อ มแซม
ทรัพ ย์ สิ น อื นๆ เช่ น วัส ดุ ต่ า งๆ ฯลฯ (แผนพัฒ นาท้ อ งถิ นสี ปี พ.ศ.25612564 หน้าที 172)
ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าคลุมโต๊ะ
ชาม ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 172)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื อจ่ายเป็ นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์ รี ยางนอก ยางใน
นํ ามัน เบรก หัว เที ย น ฯลฯ (แผนพัฒ นาท้ อ งถินสี ปี พ.ศ.2561 - 2564
หน้าที 172)
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
- เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รถบรรทุกขยะมูลฝอย 82-7947 ทีใช้
ในการปฏิบตั ิงานของเทศบาลตําบลห้วยกระเจา (แผนพัฒ นาท้องถินสีปี พ.ศ.
2561-2564 หน้าที 172)

รวม
รวม
รวม

367,000

จํานวน

40,000
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จํานวน

10,000
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รวม
จํานวน

317,000

จํานวน

7,000

บาท

จํานวน

85,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
- เพื อจ่ า ยเป็ นค่ า บํ า รุ ง รัก ษาและซ่ อ มแซมที ดิน และสิงก่ อ สร้า ง,ค่า บํ า รุ ง รัก ษา
ซ่อ มแซมครุ ภ ณ
ั ฑ์ เช่น หอกระจายข่า ว เครื องถ่ ายเอกสาร ค่า บํา รุ ง รัก ษาหรื อ
ซ่ อ มแซมทรัพ ย์ สิน อื นๆ เช่ น วัส ดุ ต่ า งๆ (แผนพัฒ นาท้ อ งถิ นสี ปี พ.ศ.25612564 หน้าที 159)
งบลงทุน
รวม
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
รวม
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณู ปโภค
ค่าใช้จา่ ยตามโครงการติดตังเสียงตามสาย หมูท
่ ี 12 บ้านพยอมงาม
จํานวน
- เพือจ่ายเป็ นค่าติดตังเสียงตามสาย หมูท
่ ี 12 บ้านพยอมงาม ลําโพง 14 ชุด เดิน
สายไฟระยะทาง 4,200 เมตร ตังไว้ 172,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.
2561-2564 หน้าที 159)
ค่าใช้จา่ ยตามโครงการติดตังเสียงตามสาย หมูท
่ ี 15 บ้านไพรงาม
จํานวน
- เพื อจ่ายเป็ นค่าติดตังเสียงตามสาย หมู่ที 15 บ้านไพรงาม ลําโพง 8 ชุ ด เดิน
สายไฟระยะทาง 1,100 เมตร ตังไว้ 66,700 บาท (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.
2561-2564 หน้าที 159)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
- เพื อจ่า ยเป็ นค่าเย็ บหนัง สือ เข้าปกหนังสือ และเทศบัญ ญัติต่า ง ๆ แผนพัฒ นา
ท้องถิน บรรยายสรุ ป เป็ นต้น (แผนพัฒ นาท้ องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564
หน้าที 167)
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบ ัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการรณรงค์ การป้ องกัน การต่อต้าน การแก้ไขปัญหายาเสพติด
การบําบัดรักษาผูเ้ สพ/ผูต
้ ด
ิ ยาเสพติด การฟื นฟูสมรรถภาพผูเ้ สพ/ผูต
้ ด
ิ ยาเสพติดการ
ติดตามช่วยเหลือผูผ
้ า่ นการบําบัดฟื นฟูฯ
- เพื อเป็ นค่า ใช้ จ่ ายเกี ยวกับ การรณรงค์ ป้ องกัน การต่อ ต้าน การแก้ไ ขปัญ หา
ยาเสพติ ด การบํ า บัด รัก ษาผู้ เ สพ/ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด การฟื นสมรรถภาพผู้ เ สพ/
ผู้ติดยาเสพติด การติดตามช่วยเหลื อผู้ผ่านการบําบัดฟื นฟู ฯ ของเทศบาลตําบล
ห้วยกระเจา เช่น การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ป้ องกันและต่อต้านยาเสพติด การ
จัด อบรมให้ ความรู ้แ ก่ เ ยาวชน นัก เรี ยน นัก ศึก ษา ประชาชน การจัด กิจ กรรม
ต่ า งๆเพื อมุ่ ง ผลในด้ า นการป้ องกัน เฝ้ าระวัง และบํ า บัด รัก ษา ให้ ก บ
ั เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน การสนับสนุ นกิจกรรมการบําบัดรักษาผูเ้ สพ/ผู้
ติ ด ย า เ ส พ ติ ด ข อ ง ห น่ ว ย ง า น อื น ๆ (แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ น สี ปี พ . ศ . 25612564 หน้าที159 )
ค่าใช้จา่ ยโครงการ “พืชพันธุ์ดี สร้างชีวีเกษตรกร”
- เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจัดหาพืชพันธุ์ดี เพือให้เกษตรกรมีพืช
พันธุ์ดีไว้เพาะปลูก และเป็ นการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับ ครัว เรื อ นและระดับชุ ม ชน เช่ น การลดรายจ่ ายเพิมรายได้ ,การอนุ ร กั ษ์
สิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยืน การขับเคลือนแผนชุมชน
แบบบู ร ณาการที มี ก ารนํ า ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปใช้ ฯลฯ (แผนพัฒ นา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที145)
ค่าใช้จา่ ยโครงการเกียวกับกิจกรรมยุตค
ิ วามรุนแรงสมาชิกในครอบครัว
- เพื อจ่ า ยเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการจัด กิ จ กรรมยุ ติ ค วามรุ น แรงของสมาชิ ก ใน
ครอบครัว (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 160)
ค่าใช้จา่ ยโครงการเกียวกับกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัว
- เพื อจ่ า ยเป็ นค่า ใช้ จ่ า ยในการจัด กิ จ กรรมให้ ป ระชาชนในชุ ม ชนตระหนัก ถึ ง
ความสํ า คัญ ของสถ าบัน ครอบครัว (แผนพัฒ นาท้ อ งถิ นสี ปี พ. ศ. 25612564 หน้าที 160 )
ค่าใช้จา่ ยโครงการปรับปรุงภูมท
ิ ศั น์ ภายในเขตเทศบาลตําบลห้วยกระเจา
- เพื อจ่ า ยเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการปรับ ปรุ ง ภู มิ ท ศ
ั น์ ภ ายในเขตเทศบาลตํ า บล
ห้วยกระเจา เพือเป็ นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ล
อดุ ล ยเดช อาทิ เ ช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น งาน พัน ธุ์ ไ ม้ วัส ดุ อุ ป กรณ์ และ
ค่าใช้จา่ ยอืนๆทีเกียวข้อง (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 164)
ค่าใช้จา่ ยโครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- เพื อเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เกียวกับการป้ องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดฯ โดยร่วมกับส่วนราชการต่างๆในเขตเทศบาลตําบลห้วยกระเจา
โดยร่วมกับหน่ วยงานราชการต่างๆ ในอําเภอห้วยกระเจา (แผนพัฒนาท้องถินสีปี
พ.ศ.2561-2564 หน้าที160 )
ค่าใช้จา่ ยโครงการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน
- เพื อจ่ า ยเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น การจัด ประชุ ม ประชาคม
จํานวน 21 หมู่บ้าน เพือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนชุมชน
และจัดเวทีประชาคมเพือส่งเสริมการ มีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน แผนชุมชน หรือร่วมให้ความเห็นในเรืองอืนๆเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที
169)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

560,000

บาท
บาท
560,000 บาท
10,000 บาท

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

40,000

บาท

560,000
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โครงการนําคือชีวต
ิ :ศาสตร์
พระราชาสูแ
่ ปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ
- เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โครงการนํา
คือชีวต
ิ :ศาสตร์พระราชาสูแ
่ ปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ อาทิเช่น จัดหาแหล่ง
นําและวางระบบนํา พันธุ์พืช พันธุ์สตั ว์ วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 163)
ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิน
- เพื อจ่า ยเป็ นค่าใช้ จ่า ยในการดํา เนิ น งานของศู น ย์ ป รองดองสมานฉัน ท์ ร ะดับ
ท้องถิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท 0214/ว 1344 ลงวันที
5 มิถุนายน 2557 และหนังสือกรมการปกครอง ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 935
ลงวัน ที 6 มิถุ น ายน 2557 เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจัด กิจ กรรมกี ฬ านัน ทนาการ
จัดฝึ กอบรม ประชุ มชี แจงทําความเข้าใจเพื อสร้างทัศนคติและจิตสํานึ ก ที ดีงาม
จัดกิจกรรมและโครงการในการปกป้ องสถาบันสําคัญของชาติโดย เฉพาะสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ฯลฯวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆที เกี ยวข้อง (แผนพัฒ นา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 150 )

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

รวม
รวม
รวม

110,000

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

80,000

บาท

รวม
รวม
รวม

740,000

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

150,000

บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบ ัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่า ใช้ จ่า ยโครงการร่ว มการแข่งขันกี ฬาพื นบ้า นสร้า งสรรค์ ป ระเพณี ส ามัคคี เ มื อ ง
กาญจน์ ตอ
่ ต้านยาเสพติด
- เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการร่วมการแข่งขันกีฬาพืนบ้าน
สร้างสรรค์ ประเพณี สามัคคีเ มืองกาญจน์ ต่อต้านยาเสพติด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่ า ใช้ จ่ า ยอื น ๆ ที เกี ยวข้ อ ง (แผนพัฒ นาท้ อ งถิ นสี ปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 152)
ค่าใช้จา่ ยโครงการร่วมการแข่งขันกีฬามวลชนอําเภอห้วยกระเจา
- เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการร่วมการแข่งขันกีฬามวลชน
อําเภอห้ว ยกระเจา เช่ น ค่าวัสดุอุ ปกรณ์ และค่า ใช้ จ่า ยอื น ๆ ที เกี ยวข้อ ง (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 154)
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของประชาชนในตําบลห้วยกระเจา
- เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของ
ประชาชนในตําบลห้วยกระเจา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 154)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบ ัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จา่ ยโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา
- เพื อจ่ า ยเป็ นค่า ใช้ จ่ า ยโครงการงดเหล้ า เข้า พรรษา เช่ น ค่า วัส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละ
ค่าใช้จา่ ยอืนๆทีเกียวข้อง (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 148)
ค่าใช้จา่ ยโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
- เพื อจ่ า ยเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการจัด กิ จ กรรมโครงการจัด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ
12 สิ ง หามหาราชิ นี เช่ น ค่ า วัส ดุ อุ ป กรณ์ และค่ า ใช้ จ่ า ยอื น ๆ ที เกี ยวข้ อ ง
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 149)
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระเกี ยรติสมเด็ จพระเจ้าอยู่ห วั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
- เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยูห
่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 149)

บาท
110,000 บาท
110,000 บาท

บาท
680,000 บาท
680,000 บาท
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ค่าใช้จา่ ยโครงการประเพณี วน
ั ลอยกระทง
- เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการประเพณี วน
ั ลอยกระทง เช่น
ค่า วัส ดุอุ ป กรณ์ และค่า ใช้จ่ า ยอืน ๆ ที เกี ยวข้อ ง (แผนพัฒ นาท้ อ งถินสี ปี พ.ศ.
2561-2564 หน้าที 148)
ค่าใช้จา่ ยโครงการส่งเสริม ถ่ายทอดภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
- เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุ น การถ่ายทอดภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
ภายในตําบลห้วยกระเจา อาทิเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 148)
ค่าใช้จา่ ยโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
- เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการแห่เ ทียนเข้าพรรษา เช่นค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.25612564 หน้าที 149)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
- อุดหนุนโครงการดําเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
ตังไว้ 20,000 บาท เพื อจ่ า ยให้ แ ก่ เ หล่ า กาชาดจัง หวัด กาญจนบุ รี ตามหนัง สื อ
สํานัก งานส่งเสริม การปกครองท้องถินอํา เภอห้วยกระเจาที กจ 0037.18/ 107
ลงวันที 31 มีนาคม 2553 เรืองแนวทางการตังงบประมาณอุดหนุ นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เพือสนับสนุ นโครงการ/กิจกรรมของจังหวัดกาญจนบุรี และ
อํ า เภอห้ ว ยกระเจา (แผนพัฒ นาท้ อ งถิ นสี ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ า ที 178)
- อุดหนุนโครงการดําเนินงานการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ตังไว้ 40,000 บาท เพือจ่ายให้กบั ท้องถินจังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือ
สํานัก งานส่งเสริมการปกครองส่ว นท้อ งถินจัง หวัด กาญจนบุรี ที กจ 0023.1/ว
12408 เรืองขอรับการสนับสนุ นงบประมาณในการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนเศวรมหาราช (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 179)

จํานวน

220,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

150,000

บาท

รวม
รวม
จํานวน

60,000

รวม
รวม
รวม

255,000

จํานวน

25,000

บาท

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

บาท
60,000 บาท
60,000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบ ัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จา่ ยโครงการขยายผลหมูบ
่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลห้วยกระเจา
- เพื อจ่ า ยเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการจัด กิ จ กรรม เช่ น ค่ า วัส ดุ อุ ป กรณ์ และค่า ใช้ จ่ า ย
อืน ๆ ทีเกียวข้อง (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 144)
ค่าใช้จา่ ยโครงการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุ รกั ษ์ ฟื นฟูสงแวดล้
ิ
อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ
- เพื อจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าวัสดุ/ อุ ปกรณ์ และค่าใช้จ่า ย
อืนๆทีเกียวข้อง (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 145)
ค่า ใช้ จ่ า ยในการดํา เนิ น งานของศู น ย์ บ ริ ก ารและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารเกษตร
ประจําตําบลห้วยกระเจา
- เพื อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุ มคณะกรรมการบริห ารศูนย์ บริก าร
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลฯ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ ฯ ค่านํ ามันเชือเพลิงในการออกปฏิบตั งิ านพืนทีของเจ้าหน้ าทีประจํา
ศูนย์ ฯ ค่า จัดทํ าเวที ชุม ชนเพื อจัดทํา แผนพัฒ นาการเกษตรระดับตํา บล ค่าวัส ดุ
อุปกรณ์ ในการจัดทําเอกสาร หรือนิทรรศการ ค่าพัฒนาสนับสนุ นปัจจัยการผลิต
จุดสาธิต การทําปุ๋ ยหมักชีวภาพ รวมถึงค่าใช้จา่ ยในการจัดซือวัสดุ/อุปกรณ์ ในการ
ดําเนินกิจกรรมด้วย (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 145)
ค่าใช้จา่ ยโครงการส่งเสริมอนุรกั ษ์ สงแวดล้
ิ
อม
- เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เกียวกับการอนุ รกั ษ์ สงแวด
ิ
ล้อมเพือให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการอนุ รกั ษ์ สงแวดล้
ิ
อม (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 144)

บาท
165,000 บาท
165,000 บาท

เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2561 หน้า 75

งบลงทุน
รวม
ค่าครุภ ัณฑ์
รวม
ครุภ ัณฑ์การเกษตร
เครืองพ่นหมอกควัน
จํานวน
- เพื อจ่ายเป็ นค่าจัดซื อเครื องพ่นหมอกควัน เพื อใช้ในการปฏิบตั ิงาน จํานวน
1 เครื อง ตังไว้ 90,000 บาท เนื องจากไม่ไ ด้กํ า หนดไว้ ใ นมาตรฐานครุ ภ ณ
ั ฑ์
สํานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี
- เครืองพ่นหมอกควันทีระบบจุดระเบิดเป็ นแบบคอยล์ แม็คนิโต ไม่ใช้หวั เทียน
(การสตาร์ ท ใช้ ถ่า นไฟฉายรวมไม่เ กิน 6 โวลต์ ใช้ นํ ามัน เบนซินเป็ นเชื อเพลิง
ขนาดไม่น้อยกว่า25.4 แรงม้า แรงอัด 18.7 กิโลวัตต์ หรือ 25.4 แรงม้า ปริมาณ
การสินเปลืองนํามันเชือเพลิง 2.0 ลิตรต่อชัวโมง
- การไหลเวี ยนของสารเคมีไม่น้อยกว่า 27 ลิตรต่อชัวโมง วัดที ระยะ 2 เมตร
จากหัวพ่น เครืองพ่นผลิตได้มีค่าเฉลียไม่เกิน 30 ไมครอน วัดอัตราการไหลไม่
น้อยกว่า 27 ลิตรต่อชัวโมง วัดทีระยะ 2 เมตร จากหัวพ่น
- ถังบรรจุนํามันเชือเพลิง 1.2 ลิตร เป็ นวัสดุทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือ
ตัวทําละลายอืนๆ
- ถังบรรจุ สารเคมีมาตรฐาน 5.71 ลิตร แรงอัดในถังบรรจุสารเคมี 0.25 บาร์
เป็ นวัสดุทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวทําละลายอืนๆ
- นํ าหนัก เครื องเปล่ า (ไม่ ร วมนํ ายาเคมี แ ละนํ ามัน เชื อเพลิ ง ) 7.9 กิ โ ลกรัม
- มีโลหะป้ องกันความร้อนหุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่า 80% ของความยาวห้องเผา
ไหม้ถงึ ปลายท่อพ่นหรือระบบป้ องกันความร้อนของท่อ
- มีสายสะพายทําด้วยเส้นใยถัก ปรับระดับความยาวได้ และมีทีรองบ่า
- มีระบบปิ ดนํายาอัตโนมัติเมือหยุดการทํางานของเครือง
- มีอะไหล่ เครืองมือ อุปกรณ์ ประจําเครือง
- ขนาดของตัวเครือง (ยาว*กว้าง*สูง) 137.5*27*34 เซนติเมตร
- เป็ นเครืองพ่นทีได้รบั เครืองหมายรับรองคุณภาพการผลิต ISO 9001 และ
ได้รบั การรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO/VBC/89.973)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 194)

90,000

บาท
บาท

90,000

บาท

90,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
รวม
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน
- เพื อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิราชการของพนัก งานจ้า งตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไปในสังกัดกองช่าง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (แผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 166)
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน
- เพื อจ่ า ยเป็ นเงิน เพิมค่า ครองชี พ ชัว คราวให้ แ ก่ พ นัก งานจ้ า งตามภารกิจ และ
พนัก งานจ้า งทัวไปในสัง กัดกองช่าง ในอัต ราตามที ระเบี ยบกําหนดให้เ บิก จ่า ย
ได้ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 166)
งบดําเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบ ัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
จํานวน
- เพือจ่ายเป็ นเงินประโยชน์ ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็ นกรณี
พิเ ศษ(เงิน รางวัล ประจํ า ปี ) ตามผลการประเมิน ประสิท ธิ ภ าพประสิท ธิผ ลการ
ปฏิบ ต
ั ิร าชการประจํ า ปี ตามหลัก เกณฑ์ เงื อนไข และวิธี ก ารที คณะกรรมการ
กลาง และคณะกรรมการจังหวัดตามพระราชบัญ ญัติระเบี ยบบริห ารงานบุคคล
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 166)

บาท
737,100 บาท
737,100 บาท
702,360 บาท

4,416,630

34,740

บาท

บาท
58,530 บาท
58,530 บาท

3,043,530
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
- เพื อจ่ายเป็ นค่า จ้า งเหมาบริก ารต่างๆ ที ปฏิบ ต
ั ิง านเกี ยวกับ งานกิจ การประปา
ภายในสังกัดกองช่าง (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 173)
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบ ัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
- เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบีย
เลี ยง ค่า พาหนะ ค่า ลงทะเบี ย น ค่ า เช่ า ที พัก ฯลฯ ตามระเบี ย บหนัง สื อ สัง การ
กําหนด (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 167)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื อจ่ า ยเป็ นค่ า บํ า รุ ง รัก ษาและซ่ อ มแซมที ดิน และสิงก่ อ สร้า ง,ค่า บํ า รุ ง รัก ษา
ซ่อมแซมครุภ ัณฑ์ เช่น โรงสูบนําประปา อาคารกิจการประปา ค่าบํารุงรักษา หรือ
ซ่ อ มแซมทรัพ ย์ สิ น อื นๆ เช่ น วัส ดุ ต่ า งๆ (แผนพัฒ นาท้ อ งถิ นสี ปี พ.ศ.25612564 หน้าที 172)
ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
- เพื อจ่ ายเป็ นค่าวัส ดุสํานัก งานของกองช่ าง เช่ น กระดาษถ่า ยเอกสาร ปากกา
กระดาษแบบไข แฟ้ ม สมุ ด ตรายาง ฯลฯ (แผนพัฒ นาท้ องถินสีปี พ.ศ.25612564 หน้าที 172)
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
- เพือจ่ายเป็ นค่าอุปกรณ์ ไฟฟ้ าสาธารณะ กิจการประปาเทศบาลตําบลห้วยกระเจา
เช่น ฟิ วส์ หลอดไฟฟ้ า ฯลฯ เป็ นต้น (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 172)
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื อจ่ า ยเป็ นค่ า จัด ซื อสิงของเครื องใช้ ต่ า งๆ เช่ น ไม้ ก วาด ถัง ขยะ ผ้ า คลุ ม
โต๊ะ ชาม ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 172)
วัสดุกอ
่ สร้าง
- เพือจ่ายเป็ นค่าซืออุปกรณ์ ประปา เช่น ท่อ PVC ข้อต่อ และอุปกรณ์ ทีจําเป็ นใน
การประสานท่อ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 172)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื อจ่ายเป็ นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์ รี ยางนอก ยางใน
นํามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 172)
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
- เพื อจ่ายเป็ นค่าวัสดุเ ชื อเพลิงและหล่อลื น สําหรับรถจัก รยานยนต์ ที ใช้ในการ
ปฏิบ ต
ั ิง านของเทศบาลตํา บลห้ วยกระเจา (แผนพัฒ นาท้อ งถินสี ปี พ.ศ.25612564 หน้าที 172)
วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
- เพื อจ่ า ยเป็ นค่า สารเคมี ที จํ า เป็ นต่อ การผลิต นํ าประปา (แผนพัฒ นาท้ อ งถินสี
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 172)
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า
- เพือจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าสําหรับโรงสูบนําประปา อาคารกิจการประปา (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 174)
งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์
ครุภ ัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
- เพื อจัดซื อรถจัก รยานยนต์ ขนาดที กํา หนดเป็ นขนาดปริม าตรกระบอกสูบขัน
ตํา กรณี ขนาดตํากว่าซีซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ทีกําหนด
ไม่เกิน 5 ซีซี เป็ นรถจักรยานยนต์ตามขนาดซีซีทีกําหนดไว้ เพือใช้ในสํานักงาน
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา ตังไว้ 38,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ปี2560)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 193)

รวม
จํานวน

460,000
40,000

บาท
บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

400,000

บาท

รวม
จํานวน

1,325,000

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

70,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

15,000

บาท

จํานวน

1,200,000

บาท

รวม
จํานวน

1,200,000

รวม
รวม

636,000
636,000

บาท
บาท

จํานวน

38,000

บาท

บาท
20,000 บาท

บาท
1,200,000 บาท
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ครุภ ัณฑ์การเกษตร
มอเตอร์ปมนํ
ั าไฟฟ้ าพร้อมอุปกรณ์ และติดตัง
จํานวน
- เพื อจ่ า ยเ ป็ นค่ า จัด ซื อมอเ ตอร์ AC 15 Kw (20 Hp) 380 V 2 เ สา 50 Hz
(2 ชุด) ปัม 80*65 fsha,835 lpm,หัว 50 m (2 ชุด) ประกอบด้วยแผงควบคุม
สายเคเบิล สายสนับสนุน ท่อเหล็ก ฟิ ตติง ท่อสนับสนุ น วาล์วผีเสือ วาล์วตรวจสอบ
บอลวาล์ ว ตัว วัด ระดับ ความดัน วาล์ ว เท้ า พร้อ มค่ า แรงติด ตัง (ราคาท้ อ งถิ น)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 194)
ครุภ ัณฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
เครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM จํานวน 4 เครือง
จํานวน
- ค่าจัดซือเครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ราคาเครืองละ 12,000 บาท เพือใช้
ในการปฏิบตั ิงาน ชนิดมือถือ 5 วัตต์ ตังไว้ 48,000 บาท (ราคาท้องถิน) (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 194)
ครุภ ัณฑ์โรงงาน
ปัมลม
จํานวน
- เพือจัดซือปัมลมแบบลูกสูบ ขนาดกระบอกสูบ 3 สูบ แรงลม 7-10 บาร์ ,100 150 ปอนด์ อัตราการผลิตลม 890 ลิตร/นาที มอเตอร์ขนาด 5 แรงม้า,ไฟ 380
โวลต์ เก็บลม ขนาด 165 ลิตร (ราคาท้องถิน)(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.25612564 หน้าที 194)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- เพือจ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กบั พนักงานจ้างของเทศบาลตําบล
ห้วยกระเจา (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 166)
เบียยังชีพผูส
้ ูงอายุ
- เพือจ่ายเป็ นเงินอุดหนุ นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุ นการสร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียยัง
ชีพผู้สูงอายุ ขององค์ ก รปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 ซึงมีภูมิลําเนาในพื นที
เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ห้ ว ย ก ร ะ เ จ า จํ า น ว น 1,301 ค น / เ ดื อ น จํ า น ว น 12 เ ดื อ น
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 158)
เบียยังชีพคนพิการ
- เพือจ่ายเป็ นเงินอุดหนุ นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุ นสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิก ารหรื อทุพพลภาพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการหลัก เกณฑ์
การจ่ า ยเบี ยความพิ ก ารให้ ค นพิ ก ารขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ น(ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2559 ซึ งมี ภู มิ ลํ า เนาในพื นที เทศบาลตํ า บลห้ ว ยกระเจาจํ า นวน
340 คนๆ ละ 800 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.
2561-2564 หน้าที 158)
เบียยังชีพผูป
้ ่ วยเอดส์
- เพื อจ่ ายเป็ นเงินสงเคราะห์ เ บียการยัง ชี พ ผู้ป่ วยเอดส์ / ผู้ติดเชื อฯ ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจ่ า ยเงิน สงเคราะห์ เ พื อการยัง ชี พ ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 ซึงมีภูมลิ ําเนาในพืนทีเทศบาลตําบลห้วยกระเจา
จํานวน 10 คนๆ ละ 500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี
พ.ศ.2561-2564 หน้าที 158)
สํารองจ่าย
- เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในกรณี จําเป็ นตามความเหมาะสม ซึงการอนุ มตั ใิ ห้จ่าย
เป็ นอํานาจของผูบ
้ ริหารท้องถินโดยหน่ วยงาน(ส่วนราชการ)ทีมีความจําเป็ นต้อง
ใช้เงิน ชีแจงเหตุผลความจําเป็ นให้ผู้บริหารพิจารณาว่าหากไม่รีบดําเนินการจะ
เกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการอย่างไร หรื อประชาชนได้รบ
ั ความเดือดร้อน
หากไม่รีบดําเนินการแก้ไขในคําขออนุม ัติผบ
ู้ ริหารท้องถิน หรือกรณี มีหนังสือสัง
การให้ เ บิก จ่ า ยเงิน ประเภทนี และตามนโยบายของรัฐ นโยบายของจัง หวัด ให้
เทศบาลดําเนินการ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 161)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

15,620,625

บาท
บาท
15,620,625 บาท
225,000 บาท

จํานวน

10,317,600

บาท

จํานวน

3,264,000

บาท

จํานวน

60,000

บาท

จํานวน

1,046,335

บาท

15,620,625

เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2561 หน้า 78

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
จํานวน
- เงินจ่า ยสมทบหลัก ประกันสุข ภาพในระดับท้ องถินหรื อพื นที ตังไว้ 197,690
บาท เพื อเป็ นเงินสมทบหลัก ประกันสุ ขภาพในระดับท้ อ งถินหรื อ พื นที เทศบาล
ตําบลห้วยกระเจาเป็ นผูด
้ ําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพที
เกียวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้ องกันโรค และการฟื นฟูสมรรถภาพทีจําเป็ น
ต่อสุขภาพและการดํารงชีวิตในระดับท้องถินหรือพืนที(หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ทีกจ0023.18/260ลงวันที 16 มิถุนายน 2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที สุ ด ที มท0891.3/ว1263 ลงวัน ที 30 พฤษภาคม
2557)(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 166)
- เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตังไว้ 50,000
บาท เพือเป็ นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยกําหนดให้สมาชิก
สามัญ ต้อ งชํ า ระค่า บํา รุ ง สมาคมสัน นิ บ าตเทศบาลแห่ ง ประเทศไทยรายปี โดย
พิจารณาจากรายรับจริงประจําปี ทีผ่านมา ยกเว้นเงินกู้เงินจ่ายขาดเงินสะสมและ
เงิ น อุ ด หนุ นทุ ก ประเภทในอัต รา ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละเศษหนึ งส่ ว นหกของ
งบประมาณรายรับดังกล่าวในปี งบประมาณพ.ศ.2560 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี
พ.ศ.2561-2564 หน้าที 166)
เงินสมทบกองทุนบําเหน็ จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.)
จํานวน
- เพือส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็ จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(กบท.) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพือจ่ายเป็ นค่าสมทบกองทุนบําเหน็ จบํานาญ(ก.บ.ท)โดย
คํานวณจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับประจําปี 2561 (ไม่รวม
รายได้ประเภทพันธบัตร,เงินกู้,เงินทีมีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุ นทุกประเภทและเงิน
จ่ายขาดเงินสะสม ) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 166)
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