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ประกาศเทศบาลตําบลหวยกระเจา
เรื่อง การประกาศใช
ประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ
ยประจําปงบประมาณ พพ.ศ.2563
ของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
***********************************
ด วยสภาเทศบาลตํ าบลห วยกระเจา ในคราวประชุ มสภาสมั
สภ าสมั ยสามั ญ สมั ยที่ 3 ครั้ งที่ 2/2562
เมื่ อวั นที่ 30 สิ งหาคม 2562 ได มีมติเห็ นชอบร างเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. 2563 ด วยคะแนนเสี ยงเป นเอกฉันท และนายอํ าเภอห วยกระเจาได ลงนามเห็ นชอบร างเทศบั ญญั ติ
ดั งกล าว เมื่ อวั น ที่ 27 กั น ยายน พ.ศ.
พ 2562 ตามคํคําสั่ งมอบอํ านาจของผู วาราชการจั งหวั ด กาญจนบุ รี
ที่ 2407/2549 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง การมอบอํานาจของผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ใหนายอําเภอปฏิบัติราชการแทน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.. 2541 ขอ 39 จึงประกาศใชเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตําบลหวยกระเจา ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 256
2562 เปนตนไป
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62

(ลงชื่อ)…………………………………………….
(นายสิริพงศ สืบเนียม)
นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา
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ส่วนที 2
เทศบัญญัติ ประกอบร่างเทศบัญญัติ
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ภาคผนวก ก.
สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลห้วยกระเจา สมัยสามัญ สมัยที 3
ครังที 1 ประจําปี 2562เมือวันที 15สิงหาคม 2562
 สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลห้วยกระเจา สมัยสามัญ สมัยที 3
ครังที 2 ประจําปี 2562 เมือวันที 30 สิงหาคม 2562

9
10-15
16
17-18
19-20
21-55
56-159

ส่วนที1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณพ.ศ.2563

ของ

เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรี

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลห้วยกระเจา
บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลห้วยกระเจาจะได้เสนอร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี ต่อสภา
เทศบาลตําบลห้วยกระเจาอีกครังหนึง ฉะนันในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลห้วยกระเจาจึงขอชีแจงให้ทา่ นประธานและสมาชิก
ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป
ในปี งบประมาณพ.ศ.2562 ณ วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงินดังนี
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 53,739,858.92 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 16,695,025.59 บาท
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 21,272,168.01 บาท
1.1.4 รายการทีได้กน
ั เงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 2 โครงการรวม 240,094.08 บาท
1.1.5 รายการทีได้กน
ั เงินไว้โดยยังไม่ได้กอ
่ หนีผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 878,500.00 บาท
1.2 เงินกูค
้ งค้าง จํานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปี งบประมาณ 2562 ณ วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จํานวน 50,915,681.87 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษี อากร
จํานวน
1,109,317.66
บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต
จํานวน
275,385.70
บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สน
ิ
จํานวน
301,813.55
บาท
หมวดรายได้จากสาธารณู ปโภคและการพาณิชย์
จํานวน
1,603,908.00
บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จํานวน
79,273.00
บาท
หมวดรายได้จากทุน
จํานวน
0.00
บาท
หมวดภาษี จดั สรร
จํานวน
18,988,753.96
บาท
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
จํานวน
28,557,230.00
บาท
(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์ จํานวน 98,100.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง จํานวน 33,903,244.32 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จํานวน
12,657,715.15
งบบุคลากร
จํานวน
11,419,689.00
งบดําเนินงาน
จํานวน
6,453,980.17
งบลงทุน
จํานวน
212,860.00
งบรายจ่ายอืน
จํานวน
0.00
งบเงินอุดหนุน
จํานวน
3,159,000.00
(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์ จํานวน 98,100.00 บาท
(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 4,550,600.00 บาท
(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท
(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 หนา ๕

คําแถลงงบประมาณ
ประจําปี งบประมาณพ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรี
รายรับจริงปี
2561
รายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษี อากร
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สน
ิ
หมวดรายได้จากสาธารณู ปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้จดั เก็บเอง
รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษี จดั สรร
รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
รวม

ประมาณการ ปี
2562

ประมาณการ ปี
2563

870,590.65
279,892.20
361,841.93
1,123,018.00
176,401.00
2,811,743.78

862,000.00
262,000.00
400,000.00
1,900,000.00
110,000.00
3,534,000.00

952,000.00
318,000.00
400,000.00
1,900,000.00
110,000.00
3,680,000.00

23,021,093.21
23,021,093.21

21,771,000.00
21,771,000.00

24,000,000.00
24,000,000.00

30,643,629.00
30,643,629.00
56,476,465.99

34,440,000.00
34,440,000.00
59,745,000.00

35,185,000.00
35,185,000.00
62,865,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย

รายจ่ายจริงปี 2561

ประมาณการปี 2562

ประมาณการปี 2563

งบกลาง

15,876,724.98

16,671,380.00

18,025,812.00

งบบุคลากร

13,227,379.00

14,595,120.00

17,248,440.00

งบดําเนินงาน

8,774,944.90

14,880,400.00

16,543,098.00

งบลงทุน

6,629,332.00

10,258,100.00

6,296,650.00

งบรายจ่ายอืน

18,000.00

100,000.00

430,000.00

งบเงินอุดหนุน

3,171,000.00

3,240,000.00

4,320,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ

47,697,380.88

59,745,000.00

62,865,000.00

รวม

47,697,380.88

59,745,000.00

62,865,000.00

จ่ายจากงบประมาณ
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ส่วนที2
เทศบัญญัติ
เรือง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2563

ของ
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรี
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป
แผนงานบริหารงานทัวไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

17,298,288
951,840

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

11,752,610
855,000
170,000
5,653,800
883,150
600,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์

95,000
6,578,500

ด้านการดําเนินงานอืน
แผนงานงบกลาง

18,026,812
งบประมาณรายจ่ายทังสิน

62,865,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรี
แผนงานบริหารงานทัวไป
งาน
งบ

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณู ปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
งบรายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารงานคลัง

รวม

7,850,580

2,193,000

10,043,580

2,624,640

0

2,624,640

5,225,940

2,193,000

7,418,940

3,158,708

1,338,000

4,496,708

1,018,708

308,000

1,326,708

1,360,000

760,000

2,120,000

425,000

260,000

685,000

355,000

10,000

365,000

1,798,000

30,000

1,828,000

926,000

30,000

956,000

872,000

0

872,000

430,000

0

430,000

430,000

0

430,000

500,000

0

500,000

500,000

0

500,000

13,737,288

3,561,000

17,298,288
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน
งบ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
รวม

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน

รวม

43,840

43,840

43,840

43,840

698,000

698,000

85,000

85,000

318,000

318,000

295,000

295,000

210,000

210,000

210,000

210,000

951,840

951,840

แผนงานการศึกษา
งาน
งบ

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณู ปโภค
งบลงทุน
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รวม

3,628,720

0

3,628,720

3,628,720

0

3,628,720

2,299,090

1,580,800

3,879,890

328,590

0

328,590

1,174,500

0

1,174,500

772,000

1,580,800

2,352,800

24,000

0

24,000

904,000

0

904,000

904,000

0

904,000

300,000

3,040,000

3,340,000

300,000

3,040,000

3,340,000

7,131,810

4,620,800

11,752,610
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แผนงานสาธารณสุข
งาน
งบ

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

รวม

50,000

385,000

435,000

10,000

385,000

395,000

40,000

0

40,000

0

420,000

420,000

0

420,000

420,000

50,000

805,000

855,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน
งบ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รวม

รวม

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งาน
งบ

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

2,208,300

รวม

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกลู

งานไฟฟ้ าถนน

0

รวม

0

2,208,300

2,208,300

0

0

2,208,300

1,339,500

400,000

387,000

2,126,500

327,500

0

0

327,500

710,000

30,000

70,000

810,000

302,000

370,000

317,000

989,000

1,276,500

0

42,500

1,319,000

227,500

0

42,500

320,000

999,000

0

0

999,000

4,824,300

400,000

429,500

5,653,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน
งบ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
งบลงทุน
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
รวม

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

รวม

30,000

255,000

285,000

30,000

255,000

285,000

598,150

0

598,150

598,150

0

598,150

628,150

255,000

883,150
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน
งบ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

รวม

30,000

510,000

540,000

30,000

510,000

540,000

10,000

50,000

60,000

10,000

50,000

60,000

40,000

560,000

600,000

แผนงานการเกษตร
งาน
งบ

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม

95,000

รวม

95,000

95,000

95,000

95,000

95,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 หนา ๑๔

แผนงานการพาณิชย์
งาน
งบ

งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณู ปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
รวม

รวม

1,324,000

1,324,000

1,324,000

1,324,000

3,817,000

3,817,000

122,000

122,000

570,000

570,000

1,425,000

1,425,000

1,700,000

1,700,000

1,437,500

1,437,500

937,500

937,500

500,000

500,000

6,578,500

6,578,500

แผนงานงบกลาง
งาน
งบ

งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง
รวม

รวม

18,026,812

18,926,812

18,026,812

18,026,812

18,026,812

18,026,812

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 หนา ๑๕

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
พ 2563
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรี
โดยทีเป็ นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณพ.ศ.2563อาศั
งบประมาณ
ยอํานาจตามความใน
นพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัตข
ิ ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ตําบลห้วยกระเจาและโดยอนุมตั ข
ิ องนายอําเภอห้วยกระเจา
ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
พ 2563
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีให้ใช้บงั คบั ตังแต่วน
ั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
พ 2563 เป็ นจํานวนรวมทังสิน 62,865,000บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษี จดั สรรและหมวดเงินอุดหนุนทัวไป
เป็ นจํานวนรวมทังสิน 62,865,000บาทโดยแยกรายละเอี
บาทโดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงั นี
แผนงาน
ด้านบริหารทัวไป
แผนงานบริหารงานทัวไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดําเนินงานอืน
แผนงานงบกลาง

ยอดรวม
17,1298,288
951,840
11,752,610
855,000
170,000
5,653,800
883,150
600,000
95,000
6,578,500

งบประมาณรายจ่ายทังสิน

18,026,812
62,865,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็ นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี
งบ

ยอดรวม

รวมรายจ่าย
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตาํ บลห้วยกระเจาปฏิบตั ิการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รบ
ั อนุมตั ใิ ห้เป็ นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตําบล
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตาํ บลห้วยกระเจามีหน้าทีรักษาการให้เป็ นไปตามบัญญัตน
ิ ี
ประกาศ ณ วันที ........๒๗
........
กันยายน ๒๕๖๒.............

อนุมตั /ิ เห็นชอบ

(ลงนาม)ว่าทีร้อยตรี..........................................
................................
( ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ)
ยเทศ
นายอําเภอห้วยกระเจาปฏิ
ปฏิบตั ริ าชการแทน
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาญจนบุรี
วันที......................................................

(ลงนาม)..................................................
)..................................................
(นายสิรพ
ิ งศ์ สืบเนียม)
นายกเทศมนตรีตาํ บลห้วยกระเจา

0

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอ ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายรับ จริง
ปี 2559
หมวดภาษี อากร
ภาษี โรงเรือนและทีดิน
ภาษี บํารุงท้องที
ภาษี ป้าย
อากรการฆ่าสัตว์
รวมหมวดภาษี อากร
หมวดค่า ธรรมเนี ยม ค่า ปรับ และใบอนุ ญาต
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็ นอันตราย
ต่อสุค่ขาภาพ
ใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครั
ว ตหรื
ค่าใบอนุญาตให้
งตลาดเอกชน
ั อพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
รวมหมวดค่า ธรรมเนี ยม ค่า ปรับ และใบอนุ ญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบีย
รายได้จากทรัพย์สน
ิ อืน ๆ
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณู ป โภคและการพาณิ ช ย์
รายได้จากสาธารณู ปโภคและการพาณิชย์
รวมหมวดรายได้จากสาธารณู ป โภคและการพาณิ ช ย์
หมวดรายได้เบ็ ด เตล็ด
ค่าขายแบบแปลน
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ ด เตล็ด

ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่า ง (%)

ปี 2563

282,602.99
397,692.75
41,711.00
12,990.00
734,996.74

324,759.93
383,240.95
76,464.00
13,800.00
798,264.88

409,915.45
386,008.20
63,587.00
11,080.00
870,590.65

410,000.00
370,000.00
70,000.00
12,000.00
862,000.00

95.12
-86.49
28.57
0.00

%
%
%
%

800,000.00
50,000.00
90,000.00
12,000.00
952,000.00

1,396.80
0.00
206,040.00
1,320.00
0.00
0.00
10,100.00
8,400.00
2,000.00
229,256.80

1,726.60
0.00
225,150.00
1,200.00
0.00
1,566.00
19,800.00
8,300.00
5,000.00
262,742.60

2,192.20
0.00
245,340.00
860.00
0.00
0.00
19,800.00
9,700.00
2,000.00
279,892.20

2,000.00
220,000.00
0.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
20,000.00
10,000.00
4,000.00
262,000.00

50.00
18.18
0.00
150.00
150.00
0.00
50.00
0.00
-25.00

%
%
%
%
%
%
%
%
%

3,000.00
260,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
2,000.00
30,000.00
10,000.00
3,000.00
318,000.00

0.00
397,261.33
397,261.33

0.00
326,266.58
326,266.58

0.00
361,841.93
361,841.93

400,000.00
0.00
400,000.00

0.00 %
0.00 %

400,000.00
0.00
400,000.00

833,748.00
833,748.00

933,920.00
933,920.00

1,123,018.00
1,123,018.00

1,900,000.00
1,900,000.00

0.00 %

1,900,000.00
1,900,000.00

84,300.00
78,879.00
163,179.00

42,000.00
3,455.00
45,455.00

160,000.00
16,401.00
176,401.00

105,000.00
5,000.00
110,000.00

0.00 %
0.00 %

105,000.00
5,000.00
110,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอ ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายรับ จริง
ปี 2559
หมวดภาษี จดั สรร
ภาษี และค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน
ภาษี มูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
ภาษี มูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ภาษี ธุรกิจเฉพาะ
ภาษี สุรา
ภาษี สรรพสามิต
ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที
ดิน ยมและค่าใช้นําบาดาล
ค่าธรรมเนี
รวมหมวดภาษี จดั สรร
หมวดเงินอุด หนุ นทัวไป
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา
รวมหมวดเงินอุด หนุ นทัวไป
รวมทุกหมวด

ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2562

400,178.29
8,399,464.63
4,119,526.95
103,008.82
1,991,789.54
4,284,355.71
69,262.09
73,459.43
253,578.00
0.00
19,694,623.46

431,710.70
8,874,776.73
4,124,308.21
184,147.60
2,029,924.78
4,891,879.90
102,188.71
68,568.39
321,989.00
0.00
21,029,494.02

653,591.40
9,934,561.51
4,471,096.98
40,853.72
0.00
7,767,398.91
87,135.82
66,454.87
0.00
0.00
23,021,093.21

600,000.00
9,000,000.00
4,300,000.00
60,000.00
0.00
7,600,000.00
80,000.00
80,000.00
50,000.00
1,000.00
21,771,000.00

15,932,641.00
15,932,641.00
37,985,706.33

30,068,716.00
30,068,716.00
53,464,859.08

30,643,629.00
30,643,629.00
56,476,465.99

34,440,000.00
34,440,000.00
59,745,000.00

ยอดต่า ง (%)

ปี 2563

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

529,000.00
10,000,000.00
4,500,000.00
150,000.00
0.00
8,600,000.00
90,000.00
90,000.00
40,000.00
1,000.00
24,000,000.00

2.16 %

35,185,000.00
35,185,000.00
62,865,000.00

-11.83
11.11
4.65
150.00
0.00
13.16
12.50
12.50
-20.00
0.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ประมาณการรายรับรวมทังสิน

62,865,000

บาท แยกเป็ น

รายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษี อากร
ภาษี โรงเรือนและทีดิน
ประมาณการไว้สงู กว่าปี ทีผ่านมา เนืองจากมีการประเมินค่ารายปี
ภาษี โรงเรือนและทีดินเพิมขึน
ภาษี บาํ รุงท้องที
โดยคํานวณจากรายได้จริงของปี งบประมาณทีผ่านมาเป็ นเกณฑ์
ภาษี ป้าย
ประมาณการไว้สงู กว่าปี ทีผ่านมา เนืองจากมีการประเมินค่ารายปี
ภาษี ป้ายเพิมขึน
อากรการฆ่าสัตว์
โดยคํานวณจากรายได้จริงของปี งบประมาณทีผ่านมาเป็ นเกณฑ์
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุ ญาตการขายสุรา
ประมาณการไว้สงู กว่าปี ทีผ่านมา เนืองจากสถิตริ ายรับประเภทนี
สูงขึนจึงประมาณการรายรับไว้เพิมขึน
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ประมาณการไว้สงู กว่าปี ทีผ่านมา เนืองจากสถิตริ ายรับประเภทนี
สูงขึนจึงประมาณการรายรับไว้เพิมขึน
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ
ประมาณการไว้สงู กว่าปี ทีผ่านมา เนืองจากสถิตริ ายรับประเภทนี
สูงขึนจึงประมาณการรายรับไว้เพิมขึน
ค่าปรับผูก
้ ระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
ประมาณการไว้สงู กว่าปี ทีผ่านมา เนืองจากสถิตริ ายรับประเภทนี
สูงขึนจึงประมาณการรายรับไว้เพิมขึน
ค่าปรับการผิดสัญญา
โดยคํานวณจากรายได้จริงของปี งบประมาณทีผ่านมาเป็ นเกณฑ์
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ
ประมาณการไว้สงู กว่าปี ทีผ่านมา เนืองจากสถิตริ ายรับประเภทนี
สูงขึนจึงประมาณการรายรับไว้เพิมขึน
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหาร
ในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร
โดยคํานวณจากรายได้จริงของปี งบประมาณทีผ่านมาเป็ นเกณฑ์
ค่าใบอนุญาตให้ตงตลาดเอกชน
ั
โดยคํานวณจากรายได้จริงของปี งบประมาณทีผ่านมาเป็ นเกณฑ์

รวม
จํานวน

952,000 บาท
800,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

จํานวน

12,000 บาท

รวม
จํานวน

318,000 บาท
3,000 บาท

จํานวน

260,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 หนา ๑๙

หมวดรายได้จากทรัพย์สน
ิ
รวม
ดอกเบีย
จํานวน
โดยคํานวณจากรายได้จริงของปี งบประมาณทีผ่านมาเป็ นเกณฑ์
หมวดรายได้จากสาธารณู ปโภคและการพาณิชย์
รวม
รายได้จากสาธารณู ปโภคและการพาณิชย์
จํานวน
โดยคํานวณจากรายได้จริงของปี งบประมาณทีผ่านมาเป็ นเกณฑ์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวม
ค่าขายแบบแปลน
จํานวน
โดยคํานวณจากรายได้จริงของปี งบประมาณทีผ่านมาเป็ นเกณฑ์
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ
จํานวน
โดยคํานวณจากรายได้จริงของปี งบประมาณทีผ่านมาเป็ นเกณฑ์
รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

400,000 บาท
400,000 บาท
1,900,000 บาท
1,900,000 บาท
110,000 บาท
105,000 บาท
5,000 บาท

หมวดภาษี จดั สรร
รวม
ภาษี และค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน
จํานวน
คํานวณจากรายได้จริงของปี งบประมาณทีผ่านมาเป็ นเกณฑ์
ภาษี มูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
จํานวน
ประมาณการไว้สงู กว่าปี ทีผ่านมา เนืองจากสถิตริ ายรับประเภทนี
สูงขึนจึงประมาณการรายรับไว้สงู ขึน
ภาษี มูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
จํานวน
ประมาณการไว้สงู กว่าปี ทีผ่านมา เนืองจากสถิตริ ายรับประเภทนี
สูงขึนจึงประมาณการรายรับไว้สงู ขึน
ภาษี ธุรกิจเฉพาะ
จํานวน
ประมาณการไว้สงู กว่าปี ทีผ่านมา เนืองจากสถิตริ ายรับประเภทนี
สูงขึนจึงประมาณการรายรับไว้สงู ขึน
ภาษี สรรพสามิต
จํานวน
ประมาณการไว้สงู กว่าปี ทีผ่านมา เนืองจากสถิตริ ายรับประเภทนี
สูงขึนจึงประมาณการรายรับไว้สงู ขึน
ค่าภาคหลวงแร่
จํานวน
ประมาณการไว้สงู กว่าปี ทีผ่านมา เนืองจากสถิตริ ายรับประเภทนี
สูงขึนจึงประมาณการรายรับไว้สงู ขึน
ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม
จํานวน
ประมาณการไว้สงู กว่าปี ทีผ่านมา เนืองจากสถิตริ ายรับประเภทนี
สูงขึนจึงประมาณการรายรับไว้สงู ขึน
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตก
ิ รรมตามประมวลกฎหมาย
จํานวน
ทีดิน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล
จํานวน
คํานวณจากรายได้จริงของปี งบประมาณทีผ่านมาเป็ นเกณฑ์
รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

24,000,000 บาท
529,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา

35,185,000 บาท
35,185,000 บาท

รวม
จํานวน

10,000,000 บาท

4,500,000 บาท

150,000 บาท

8,600,000 บาท

90,000 บาท

90,000 บาท

40,000 บาท
1,000 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 หนา ๒๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2559
แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป
งบบุ ค ลากร
เงินเดื อน (ฝ่ ายการเมื อง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
การบริหารส่
นตําบลกรปกครองส่วน
เงินายกองค์
นค่าตอบแทนสมาชิ
กวสภาองค์
ท้องถิน
รวมเงินเดื อน (ฝ่ ายการเมื อง)
เงินเดื อน (ฝ่ ายประจํา )

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2562

ปี 2561

695,520
120,000
120,000
197,110
1,490,400
2,623,030

695,520
120,000
120,000
121,992
1,490,400
2,547,912

695,520
120,000
120,000
82,800
1,490,400
2,508,720

695,520
120,000
120,000
198,720
1,490,400
2,624,640

2,328,565

2,336,945

2,584,990

2,793,000

เงินประจําตําแหน่ ง
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

153,300
143,400
17,170
932,040

145,193
146,520
12,900
952,200

164,500
152,220
7,430
856,303

168,000
160,000
6,000
1,094,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง

73,340

65,820

59,381

97,000

79,800
3,727,615
6,350,645

70,000
3,729,578
6,277,490

84,000
3,908,824
6,417,544

84,000
4,402,000
7,026,640

0

0

0

516,000

0
0

0
0

0
0

เงินเดือนพนักงาน

เงินอืนๆ
รวมเงินเดื อน (ฝ่ ายประจํา )
รวมงบบุ ค ลากร
งบดํา เนินงาน
ค่า ตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ค่าเบียประชุม
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ

ยอดต่า ง
(%)

0
0
0
0
0

26.0
3
0
7.33
-100
9.53
13.4
0

78.0
4
5,000
0
10,000
0

ปี 2563

%
%
%
%
%

695,520
120,000
120,000
198,720
1,490,400
2,624,640

%

3,519,960

%
%
%
%

168,000
171,720
0
1,198,260

%

84,000

%

84,000
5,225,940
7,850,580

%

918,708

%
%

5,000
10,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2559
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่า ตอบแทน
ค่า ใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่
นๆดกิจกรรมวันเทศบาลและ
ค่าใช้จา่ ยหมวดอื
ยโครงการจั
ประกาศเกี
ยรติคุณ แก่
พนักงานและลู
จ้าเพื
ง อ
ค่
าใช้จา่ ยโครงการฝึ
กอบรม
ศึกษาดูงกาน
เสริ
ม
สร้
า
งองค์
ก
รแห่
ง
ความสุ
ข
ประจํ
า
ปี
2559
ค่าใช้จา่ ยโครงการฝึ กอบรม/สัมมนาเสริมสร้าง
คุ
ธรรมจริ
ยธรรมนสํทางไปราชการ
าหรับคณะผู้บริหาร สมา
ค่ณ
าใช้
จา่ ยในการเดิ
ค่าใช้จา่ ยในการเลือกตัง
โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็
จพระปรมิ
ทรมหา
โครงการเทิ
ดทูนพระมหากษั
ตริย์"องค์นพ
อ่
หลวง"ของปวงชนชาวไทยเสร็
จ
สู
ส
่
วรรคาลั
ยาง
โครงการฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน เพือเสริมสร้
องค์
กรแห่งกอบรมและถ่
ความสุข ายทอดความรู ้
โครงการฝึ
บุ
คลากรภายในองค์
โครงการฝึ
กอบรมศึกรษาดูงานด้านเศรษฐกิจ
พอเพี
ย
งและน้
อมรํ
ลึกในพระมหากรุ
โครงการอบรมคุ
ณาธรรมจริ
ยธรรมแก่ณ
ผู้บาธิริค
หุณ
าร
กสภาเทศบาล
ค่าบํารุงสมาชิ
รักษาและซ่
อมแซม และพนักงานเทศบาล
รวมค่า ใช้สอย
ค่า วัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว

ประมาณการ

ปี 2560

ยอดต่า ง
(%)
70,000 14.2 %
9
25,000
0 %
626,000

ปี 2562

ปี 2561

0

18,000

56,500

5,610
5,610

15,760
33,760

17,400
73,900

62,027.42

28,445

70,925

0

0

0

79,440

240

0
27,065
0
43,743
0
0
0
0
0
0
0
118,084.6
330,360.02
70,898
3,295
17,358

0

ปี 2563
60,000
25,000
1,018,708

%

0

%

260,000

0

0
305,000 14.7
5
60,000
0

%

60,000

0
0
0
50,889
0
0
14,860
0
0
39,960
0
84,781.27
219,175.27

0
0
41,770
51,418
0
156,930
0
149,490
0
0
0
24,501.94
495,034.94

30,000
0
0
0
0
0
120,000 25
400,000 50
0
0
0
0
0 100
30,000
0
0
0
50,000
0
100,000
0
1,095,000

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

30,000
0
0
150,000
600,000
0
0
100,000
30,000
0
30,000
100,000
1,360,000

125,849
854.33
5,810

71,120
4,485
15,000

%
%
%

90,000
5,000
15,000

90,000
5,000
15,000

0
0
0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2559
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่า วัสดุ

รวมค่า สาธารณู ป โภค
รวมงบดํา เนินงาน

186,075.45
44,106.25
0
230,181.7
834,952.72

งบลงทุน
ค่า ครุภ ณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
ค่าจัดซือเก้าอี ระดับ 3 – 6
ค่าจัดซือเก้าอี ระดับชํานาญการ
ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ
ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ)
ค่าจัดซือชันวางของ
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร
ค่าจัดซือตู้บานเลือนกระจกขนาด 4 ฟุต
ค่าจัดซือโต้ะทํางาน ระดับ 3 - 6
ค่าจัดซือโต๊ะเอนกประสงค์
เครืองทําลายเอกสาร
เครืองโทรสาร
เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืน
หรือองปรั
ชนิดบ
แวน(มี
เครื
อากาศระบบฟอกอากาศ)
แบบแยกส่วน ชนิขนาด
ดตังพืน
หรือองปรั
ชนิดบ
แวน(มี
เครื
อากาศระบบฟอกอากาศ)
แบบแยกส่วน ชนิขนาด
ดตังพืน
หรือชนิดแวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด

0
76,865
0
109,585
277,055

ปี 2562
40,000
140,000
5,000
130,000
425,000

171,545.18
169,917.52
43,288.27
41,413.11
0
0
214,833.45
211,330.63
791,002.05 1,057,320.57

ปี 2560

2,970
50,680
0
123,600
268,801

ค่า สาธารณู ป โภค
ค่าไฟฟ้ า
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการไปรษณี ย์

ประมาณการ

10,000
0
56,000
0
0
0
15,200
2,800
0
0
0
0
0
0

ปี 2561

14,400
63,980
0
112,340
323,233.33

0
0
0
51,000
0
0
0
0
48,500
0
0
0
0
0

0
2,500
0
0
0
0
0
0
0
0
18,000
0
0
0

ยอดต่า ง
0(%)%

ปี 2563
40,000
140,000
5,000
130,000
425,000

0
0
0

%
%
%

250,000
100,000
5,000
355,000
2,501,000

0
0
0

%
%
%

250,000
100,000
5,000
355,000
3,158,708

0
2,500
0
0
2,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
100
0
0
-100
100
0
0
0
100
0
100
100
100

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0
5,000
0
0
0
5,000
0
0
0
20,000
0
257,400
162,000
108,600

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2559
เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืน
หรื
ชนิ่บดูชแวน(มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด
โต๊ะอหมู
า
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
เครืองขยายเสียงแบบเคลือนที
เครืองเสียงประจําสํานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิงดิจต
ิ อล
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซือตู้เก็บอุปกรณ์ เครืองครัว
ถังต้มนํา◌้ไฟฟ้ า
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ
Network
จํานวนา1 เครือง
เครืองสํารองไฟฟ้
จัดซือคอมพิวเตอร์ตงโต๊
ั ะ 1 เครือง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
รวมค่า ครุภ ณ
ั ฑ์
ค่า ทีดินและสิงก่อสร้า ง
ค่าติดตังระบบไฟฟ้ าและอุปกรณ์ ซึงเป็ นการติดตัง
ครังแรกในอาคารหรื
ราชการพร้
ก่อสร้างอารสําอนัสถานที
กงานหรื
อห้องเก็บอพัมการ
สดุ
สํ
า
นั
ก
งาน
ค่าถมดิน
โครงการถมดินบริเวณสํานักงานเทศบาล
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณู ปการ
ก่อสร้างสํานักงานเทศบาล
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา ศก. 1.00
ยาว 10.00
านวนงก่2อจุสร้
ด าทางเข้
า
ค่าบํารุเมตร
งรักษาและปรั
บปรุเมตร
งทีดินจํและสิ
ง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2562

ปี 2561

ยอดต่า ง
0 100(%)%
0
0 %

ปี 2563
188,000
0

0
0

0
0

0
17,000

0
0

0
0

12,900
125,700

0
0

0
0

%
%

0
0

0

0

17,900

0

0

%

0

0
0

0
0

6,650
0

0
0
3,000 -100

%
%

0
0

0
0
0
0
0
0
84,000

3,300
12,000
9,600
44,000
0
0
168,400

3,300
0
14,000
0
25,900
0
243,850

0
0
0
0
0
0
0 100
0
0
30,000 400
37,500

%
%
%
%
%
%

0
0
0
30,000
0
150,000
926,000

597,000

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0 100

%

692,000

0
0

0
0

0
0

10,000,000 -100
77,000 -100

%
%

0
0

303,000

0

0

50,000 260

%

180,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
รวมค่า ทีดินและสิงก่อสร้า ง
รวมงบลงทุน
งบรายจ่า ยอืน
รายจ่า ยอืน
รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน
เงินคืนค่าปรับ
รวมรายจ่า ยอืน
รวมงบรายจ่า ยอืน
งบเงินอุด หนุ น
เงินอุด หนุ น
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
รวมเงินอุด หนุ น
รวมงบเงินอุด หนุ น
รวมงานบริหารทัวไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุ ค ลากร
เงินเดื อน (ฝ่ ายประจํา )
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจําตําแหน่ ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดื อน (ฝ่ ายประจํา )
รวมงบบุ ค ลากร
งบดํา เนินงาน

ปี 2559
900,000
984,000

ประมาณการ
ยอดต่า ง
(%)

%
%

0
30,000

%

400,000

0
168,400

0
243,850

ปี 2562
10,127,000
10,164,500

18,000
0

0
0

18,000
0

0
30,000

0

0

0

18,000
18,000

0
0

18,000
18,000

0
0
471.
70,000
43
100,000
100,000

0
0
0
0
0
0
7,236,892.05 7,736,714.57

0 100
0
0
19,792,140

%

500,000
500,000
500,000
13,737,288

1,300,000 4.69
60,000
0
730,000 0.27
46,000 13.0
4
2,136,000
2,136,000

%
%
%

1,361,000
60,000
732,000

%

40,000

0
0
0
8,187,597.72

ปี 2560

ปี 2561

1,055,801
55,500
671,400

1,164,485
52,096
667,440

1,144,840
53,000
636,960

60,000

54,220

43,580

1,842,701
1,842,701

1,938,241
1,938,241

1,878,380
1,878,380

ปี 2563
872,000
1,798,000

430,000
430,000

2,193,000
2,193,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2559
ค่า ตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่
องค์
กรปกครองส่วนท้
น
ค่าตอบแทนการปฏิ
บตั อิงงถิ
านนอกเวลาราชการ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2562

ปี 2561

0
0

0
0

0
0

ค่าเช่าบ้าน

46,400

61,400

61,400

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

14,845
61,245

18,050
79,450

85,938.48
0

รวมค่า ตอบแทน
ค่า ใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่
นๆ
ค่าใช้จา่ ยหมวดอื
ยโครงการเทศบาลตํ
าบลห้วยกระเจา
รักาใช้
ษ์ โจซห่
วย
ค่
า่ ยโครงการบั
ญชีรายรับ-รายจ่าย
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จา่ ยศูนย์ปฏิบตั ิการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์
กรปกครองส่
วนท้แ
องถิ
น ยน
โครงการจั
ดทําแผนทีภาษี
ละทะเบี
ทรัพย์สน
ิ (LTAX300)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่า ใช้สอย
ค่า วัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่า วัสดุ
ค่า สาธารณู ป โภค

ยอดต่า ง
(%)

200,000
2,000

ปี 2563

%
%

200,000
2,000

%

96,000

3,000
64,400

0
0
40.3
68,400
5
10,000
0
280,400

%

10,000
308,000

66,500
0

59,150
0

0
100,000

0
0

%
%

0
100,000

13,050
16,360
8,478
0
0

0
0
5,268
0
0

0
0
8,596
0
0

%
%
%
%
%

0
0
50,000
60,000
500,000

13,210

25,461.69

12,654.79

%

50,000

137,036.48

97,229.69

80,400.79

0
0
0
0
50,000
0
0 100
0 100
70,000 28.5
7
220,000

78,852.85
0
15,630

95,816.05
0
47,100

102,615.4
0
48,880

%
%
%

100,000
30,000
60,000

48,180

69,720

69,655

%

70,000

142,662.85

212,636.05

221,150.4

100,000
0
3,000 900
60,000
0
97,000 27.8
4
260,000

760,000

260,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ค่าบริการไปรษณี ย์
รวมค่า สาธารณู ป โภค
รวมงบดํา เนินงาน

ปี 2559
6,409.5
6,409.5
347,353.83

ยอดต่า ง
0(%)%

4,381
4,381
393,696.74

ปี 2561
1,200
1,200
367,151.19

ปี 2562
10,000
10,000
770,400

49,900
46,000
0

0
0
2,900

0
0
0

0
0
0

0
0
0

%
%
%

0
0
0

786,000

0

0

0

0

%

0

0
0
0
881,900
881,900

0
0
6,600
9,500
9,500

0
0
0
0
0

0 100
0 100
0
0
0
0

%
%
%

22,000
8,000
0
30,000
30,000

60,000
60,000
0
0
60,000
60,000
60,000
60,000
2,401,437.74 2,305,531.19
10,042,245.7
9,638,329.79
6

0
0
60,000 -100
60,000
60,000
2,966,400

%
%

0
0
0
0
3,561,000

งบลงทุน
ค่า ครุภ ณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
ค่าจัดซือเครืองถ่ายเอกสารขาวดํา
ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ
ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ระดับปฏิบตั ิการ
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซือรถบรรทุก(ดีเซล)
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉี ดหมึก
พร้
มติดมตั
กพิมพ์/ชนิ
(Ink
Tankขาวดํ
Printer)
เครือองพิ
พ์งถั
ชนิงหมึ
ดเลเซอร์
ด LED
า
รวมค่า ครุภ ณ
ั ฑ์
รวมงบลงทุน
งบเงินอุด หนุ น
เงินอุด หนุ น
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนศูนย์ปฏิบตั ิการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่รวมเงิ
วนท้องถิ
นอุนด หนุ น
รวมงบเงินอุด หนุ น
รวมงานบริหารงานคลัง

60,000
0
60,000
60,000
3,131,954.83

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป

11,319,552.55

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับ การรักษาความสงบภายใน

ประมาณการ

ปี 2560

22,758,540

ปี 2563
10,000
10,000
1,338,000

17,298,288

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ยอดต่า ง
(%)

ปี 2562

ปี 2561

งบบุ ค ลากร
เงินเดื อน (ฝ่ ายประจํา )
เงินเดือนพนักงาน
รวมเงินเดื อน (ฝ่ ายประจํา )
รวมงบบุ ค ลากร
งบดํา เนินงาน
ค่า ตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
รวมค่า ตอบแทน
ค่า ใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ค่
ายหมวดอื
นๆ
าใช้จา่ ยโครงการฝึ
กอบรมทบทวนและ
จั
ด
ตั
งอาสาสมั
ค
รป้
องกั
น
ภั
ย
- ค่าใช้จา่ ยโครงการเสริมสร้ฝ่าาย
งศักยภาพชุมชน
และฝึ
อมแผนป้
นและบรรเทาสาธารณภั
ค่าใช้จกซ้
า่ ยการดํ
าเนิองกั
นงานรณรงค์
และป้ องกัน ย
อุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคญ
ั ต่างๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
โครงการฝึ กอบรม/ทบทวนเพือเพิมศักยภาพ
และจัดตังอาสาสมั
ครป้ องกันและบรรเทาสา
โครงการฝึ
กอบรมทบทวนและจั
ดตัง
อาสาสมั
ค
รป้
องกั
น
ภั
ย
ฝ่
ายพลเรื
อ
น
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่า ใช้สอย
ค่า วัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

ปี 2563

136,846

113,620

0

9,280 372

136,846
136,846

113,620
113,620

0
0

9,280
9,280

0

0

0

60,000

0

0

0

60,000

0

0

0

18,000

0

%

18,000

110,260
0

0
0

0
0

0
25,000

%
%

0
25,000

44,140

47,450

53,696

35,000

%

80,000

0
0
0
59,265
213,665

0
0
44,280
34,831
126,561

0
0
0
1,020
54,716

15,000
50,000
0
130,000
273,000

0
0
128.
57
0
0
0
0

%
%
%
%

15,000
50,000
0
130,000
318,000

9,400
0
670
75,000

4,985
0
87,200
131,310

0
4,494
300
96,945

5,000
10,000
100,000
150,000

0
0
0
0

%
%
%
%

5,000
10,000
100,000
150,000

%

43,840
43,840
43,840

41.6
7

%

85,000
85,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2559
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครืองดับเพลิง
รวมค่า วัสดุ
รวมงบดํา เนินงาน

ประมาณการ

0
0
85,070
298,735

0
0
223,495
350,056

0
0
101,739
156,455

ปี 2562
10,000
20,000
295,000
628,000

ปี 2560

ปี 2561

ยอดต่า ง
0(%)%
0

%

ปี 2563
10,000
20,000
295,000
698,000

งบลงทุน
ค่า ครุภ ณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซือถังนํารถบรรทุกนํา
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
จัดซือ GPS ระบบนําทาง
จัดซือ ไดสตาร์ทรถบรรทุกนํา
ครุภณ
ั ฑ์กอ่ สร้าง
เลือยโซ่ยนต์
ครุภณ
ั ฑ์เครืองดับเพลิง
ค่าครุภณ
ั ฑ์เครืองดับเพลิง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์

0

32,500

0

0

0

%

0

145,520
172,000
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
8,000 -100
6,500 -100

%
%
%
%

0
0
0
0

0

0

0

0 100

%

35,000

0
0

21,000
0

30,000
53,545

0
0

%
%

25,000
0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์

0

0

0

5,500 ###

%

150,000

317,520
317,520
753,101
753,101

53,500
53,500
517,176
517,176

83,545
83,545
240,000
240,000

รวมค่า ครุภ ณ
ั ฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับ การรักษาความสงบภายใน
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับ การศึกษา
งบบุ ค ลากร
เงินเดื อน (ฝ่ ายประจํา )

25,000
0

45,000
45,000
682,280
682,280

210,000
210,000
951,840
951,840

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่า ง
63.9(%)
%
8
0 %
100 %
28.1
%
3
11.1
%
1

ปี 2563

เงินเดือนพนักงาน

329,650

1,194,814

1,307,639

1,475,000

เงินประจําตําแหน่ ง
เงินวิทยฐานะ

42,000
0

42,000
0

59,500
0

42,000
42,000

455,465

698,700

713,400

768,000

82,176

78,300

72,180

90,000

909,291
909,291

2,013,814
2,013,814

2,152,719
2,152,719

2,417,000
2,417,000

0
0
1,702
1,702

0
0
6,300
6,300

0
0
9,000
9,000

281,000 11.6
5,000
0
10,000
0
296,000

%
%
%

313,590
5,000
10,000
328,590

40,490
0

33,800
0

28,700
0

0
0
80,000 62.5

%
%

0
130,000

159,554
19,200
0
40,000
0
812,000
0
48,000
1,119,244

0
0
0
0
0
864,000
0
34,300
932,100

0
0
0
51,349
0
924,200
0
11,764
1,016,013

%
%
%
%
%
%
%
%

0
0
169,500
50,000
40,000
735,000
0
50,000
1,174,500

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดื อน (ฝ่ ายประจํา )
รวมงบบุ ค ลากร
งบดํา เนินงาน
ค่า ตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่
องค์
กรปกครองส่วนท้
น
ค่าตอบแทนการปฏิ
บตั อิงงถิ
านนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่า ตอบแทน
ค่า ใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่
นๆดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ค่าใช้จา่ ยหมวดอื
ยโครงการจั
ค่าใช้จา่ ยโครงการเส้นทางแห่งการเรียนรูม
้ ุ่งสู่
ความเป็
นเลิ
ศ
ทางปั
ญ
ญา
ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัาฒใช้
นาเด็
กเล็ก
ค่
จา่ ยในการเดิ
นทางไปราชการ
ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
ค่าใช้จา่ ยสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โครงการสองมือน้อยๆรักษาสิงแวดล้อม
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่า ใช้สอย

0
0
162,900
40,000
0
651,000
10,000
50,000
993,900

2,418,720
42,000
84,000
984,000
100,000
3,628,720
3,628,720

0
0
4.05
25
100
12.9
-100
0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2559
ค่า วัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2562

ปี 2561

90,000

90,000

150,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

309,428.84

329,244.48

276,678.88

วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุการศึกษา
รวมค่า วัสดุ

0
0
49,950
90,000
539,378.84

0
0
49,910
367,200
836,354.48

รวมค่า สาธารณู ป โภค
รวมงบดํา เนินงาน

0
0
1,660,324.84

ค่า สาธารณู ป โภค
ค่าไฟฟ้ า

งบลงทุน
ค่า ครุภ ณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
จัดซือตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลือน
รวมค่า ครุภ ณ
ั ฑ์
ค่า ทีดินและสิงก่อสร้า ง
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณู ปการ
โครงการปรับปรุงศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กกาญจนา
ภิ
เ
ษก
โครงการปรับปรุงศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดห้วย
กระเจา
ค่าก่อสร้
างสิงสาธารณู ปโภค
โครงการถมดินยกระดับอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กกาญจนาภิเษก หมู
ท
่
ี
1
และอาคารศู
นย์อสร้า ง
รวมค่า ทีดินและสิงก่
รวมงบลงทุน
งบเงินอุด หนุ น
เงินอุด หนุ น

ยอดต่า ง
(%)

ปี 2563

%

160,000

%

312,000

0
0
69,030
370,600
866,308.88

150,000 6.67
15.3
270,400
8
0 100
5,000 -100
70,000
0
221,000 1.81
716,400

%
%
%
%

5,000
0
70,000
225,000
772,000

0
0
0
0
1,774,754.48 1,891,321.88

0 100
0
2,006,300

%

24,000
24,000
2,299,090

0
0

0
0

0
0

15,200 -100
15,200

%

0
0

0
0

0
0

0
0

0 100
0 100

%
%

130,400
773,600

0
0
0

0
0
0

0
0
0

100,000 -100
100,000
115,200

%

0
904,000
904,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2559
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
รวมเงินอุด หนุ น
รวมงบเงินอุด หนุ น
รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับ การศึกษา
งานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดํา เนินงาน
ค่า วัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม)
รวมค่า วัสดุ
รวมงบดํา เนินงาน
งบเงินอุด หนุ น
เงินอุด หนุ น
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวมเงินอุด หนุ น
รวมงบเงินอุด หนุ น
รวมงานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวมแผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับ สาธารณสุข
งบดํา เนินงาน
ค่า ใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รวมค่า ใช้สอย
ค่า วัสดุ
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2562

ปี 2561

ยอดต่า ง
(%)

ปี 2563

0
0
0
2,569,615.84

0
0
0
0
0
0
3,788,568.48 4,044,040.88

0 100
0
0
4,538,500

%

300,000
300,000
300,000
7,131,810

1,193,511.24
1,193,511.24
1,193,511.24

1,136,893.2 1,167,008.04
1,136,893.2 1,167,008.04
1,136,893.2 1,167,008.04

1,643,200 -3.8
1,643,200
1,643,200

%

1,580,800
1,580,800
1,580,800

3,132,000
0
3,132,000
3,132,000
4,325,511.24
6,895,127.08

2,980,000
3,091,000
0
0
2,980,000
3,091,000
2,980,000
3,091,000
4,116,893.2 4,258,008.04
7,905,461.68 8,302,048.92

0
0
3,160,000 -3.8
3,160,000
3,160,000
4,803,200
9,341,700

%
%

0
3,040,000
3,040,000
3,040,000
4,620,800
11,752,610

0
0
0

450
0
450

0
0
0

0
10,000
10,000

0
0

%
%

0
10,000
10,000

0

0

1,700

10,000

0

%

10,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2559
วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
รวมค่า วัสดุ
รวมงบดํา เนินงาน
รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับ สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข อืน
งบดํา เนินงาน
ค่า ใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่
นๆ องกันและแก้ไขควบคุม
ค่าใช้จา่ ยหมวดอื
ยโครงการป้
โรคติ
อไข้เลือดออก ฉีดวัคซีนป้ องกัน
ค่
าใช้จดา่ ต่ยโครงการรณรงค์
โรคติดต่อจากสัตว์
โครงการตามแนวทางโครงการพระราชดํ
าริ
ด้
า
นสาธารณสุ
ข
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนขั บ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.
รวมค่า ใช้
สอย
รวมงบดํา เนินงาน
งบเงินอุด หนุ น
เงินอุด หนุ น
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
สาธารณสุข
รวมเงินอุด หนุ น
รวมงบเงินอุด หนุ น
รวมงานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข อืน
รวมแผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดํา เนินงาน
ค่า ใช้สอย

ประมาณการ

0
0
0
0

0
0
450
450

0
1,700
1,700
1,700

ปี 2562
30,000
40,000
50,000
50,000

0

0

0

10,000

239,840
51,975
0
0
291,815
291,815

117,740
51,335
0
0
169,075
169,075

157,500
0
157,500
157,500
449,315
449,315

0
0
0
0
169,075
169,525

ปี 2560

ปี 2561

ยอดต่า ง
0(%)%

ปี 2563
30,000
40,000
50,000
50,000

0

%

10,000

122,240
91,210
0
0
213,450
213,450

280,000
0
0
0
420,000 -100
95,000
0
805,000
805,000

%
%
%
%

280,000
0
0
95,000
385,000
385,000

0
0
0
0
213,450
215,150

0
0
0 100
0
0
805,000
855,000

%
%

0
420,000
420,000
420,000
805,000
855,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2559
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่
นๆ กอบรมสานสัมพันธ์วน
ค่าใช้จา่ ยหมวดอื
ยโครงการฝึ
ั
ผู้ส
ูงอายุ
ค่
าใช้
จา่ ยโครงการฝึ กอบรมอาสาสมัครดูแล
ผู
ส
้
ง
ู
อายุ
ค่าใช้จา่ ยโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
ค่าใช้จา่ ยโครงการส่งเสริมฝึ กอบรมอาชีพ
ค่าใช้จา่ ยโครงการส่งเสริมอาชีพ
รวมค่า ใช้สอย
รวมงบดํา เนินงาน
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุ ม ชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับ เคหะและชุ ม ชน
งบบุ ค ลากร
เงินเดื อน (ฝ่ ายประจํา )
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจําตําแหน่ ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดื อน (ฝ่ ายประจํา )
รวมงบบุ ค ลากร
งบดํา เนินงาน
ค่า ตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่
องค์
กรปกครองส่วนท้
น
ค่าตอบแทนการปฏิ
บตั อิงงถิ
านนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่า ตอบแทน
ค่า ใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ยอดต่า ง
(%)

ปี 2562

ปี 2563

198,845
0
0
0
16,835
215,680
215,680
215,680
215,680

12,560
0
0
0
26,400
38,960
38,960
38,960
38,960

94,890
0
0
0
29,990
124,880
124,880
124,880
124,880

100,000
0
10,000 -100
20,000
0
0 100
50,000 -100
180,000
180,000
180,000
180,000

%
%
%
%
%

100,000
0
20,000
50,000
0
170,000
170,000
170,000
170,000

995,989
55,500
770,160
96,000
1,917,649
1,917,649

1,031,930
60,000
775,080
96,000
1,963,010
1,963,010

1,092,780
60,000
766,885
94,516
2,014,181
2,014,181

1,147,500 8.93
60,000
0
777,000 2.81
99,200 0.3
2,083,700
2,083,700

%
%
%
%

1,250,000
60,000
798,800
99,500
2,208,300
2,208,300

19,600
0
3,970
23,570

24,850
0
4,200
29,050

31,850
0
4,200
36,050

302,000 0.17
5,000
0
20,000
0
327,000

%
%
%

302,500
5,000
20,000
327,500

236,206.64

10,700

77,891.34

%

0

0

0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2559
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

ประมาณการ

ปี 2560

ยอดต่า ง
33.3(%)
300,000
%
3

ปี 2562

ปี 2561

0

0

0

3,750
0
8,950
0
70,484.92
319,391.56

18,504
0
0
0
76,770
105,974

5,208
0
0
13,680
117,230
214,009.34

40,000
20,000
0
0
250,000
610,000

22,296
0
27,600

50,047
0
0

51,827
0
7,350

75,000
5,000
40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

35,600

46,800

38,450

วัสดุคอมพิวเตอร์

62,576

98,460

125,625

148,072
491,033.56

195,307
330,331

0
0
0
0
2,950

0
0
0
0
0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่
นๆ
ค่าใช้จาา่ ยหมวดอื
ยในการเดิ
นทางไปราชการ
ค่าใช้จา่ ยในการสํารวจและรังวัดทีดิน
สาธารณประโยชน์
ค่
าใช้จา่ ยในการสํารวจและรังวัดที
สาธารณประโยชน์
โครงการจัดการบําบัดนําเสียภายในท้องถิน
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่า ใช้สอย
ค่า วัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

รวมค่า วัสดุ
รวมงบดํา เนินงาน
งบลงทุน
ค่า ครุภ ณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
ค่าจัดซือเก้าอี ระดับชํานาญงาน
ค่าจัดซือชันวางของ 3ชัน
ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ระดับชํานาญการ
ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน หัวหน้าฝ่ าย
ค่าจัดซือโต๊ะทํางานระดับ 1-3
ครุภณ
ั ฑ์สาํ รวจ

ปี 2563
400,000

0
0
0
0
0

%
%
%
%
%

40,000
20,000
0
0
250,000
710,000

%
%
%

75,000
7,000
40,000

%

80,000

%

100,000

223,252
473,311.34

0
40
0
33.3
60,000
3
185,000 45.9
5
365,000
1,302,000

0
0
0
9,500
0

5,000
0
1,500 -100
3,900 -100
0
0
0
0

%
%
%
%
%

302,000
1,339,500

5,000
0
0
0
0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
9,500
7,500

ยอดต่า ง
0 100(%)%
0 100 %
0 100 %
0
0 %
0
0 %

0
0
0

44,000
12,000
0

0
0
7,900

0
0
0

250,000
18,500
18,000
16,000
0
0
305,450

0
0
0
0
0
0
56,000

0
0
0
0
130,000
378,000
468,000
461,000

ปี 2559
กล้องระดับ ขนาดขยาย 30 เท่า
ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต
(SLUMP
แบบหล่
อตัวTEST)
อย่างคอนกรีต(Molds)
ไม้สต๊าฟ BAR CODE อลูมิเนียม
ล้อวัดระยะทาง
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์
เครืองพิมพ์แบบฉี ดหมึก (Inkjet Printer)
ครุภณ
ั สํฑ์าอหรั
ืน บขนาด A3
กล้องประมวลผล
เครืองตบดิน
จัดซือซัมเมอร์ส ขนาด 1 1/2 แรง หมู่ที 8
บ้
พพระยาไฟฟ้ า หมู่ที 1 บ้านซ่อง
จัดานทั
ซือมอเตอร๋
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
รวมค่า ครุภ ณ
ั ฑ์
ค่า ทีดินและสิงก่อสร้า ง
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณู ปการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที า17
บ้านโกรกสมอ
ค่าก่อสร้
งสิงสาธารณู
ปโภค
ค่าก่อสร้างสิงสาธาณู ปโภค เพือก่อสร้าง
บ้
นพั
กพนั
งานประปา
ค่าก่
อสร้
างสิกงสาธาณู
ปโภค เพือทําโครงการ
ปรั
บ
ปรุ
ง
ถนนลู
ก
รั
ง
บดอั
แน่ นเพืพร้
อมวางท่อ
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณู ปด
โภค
อขยายเขตและ
ติ
ตังหม้
อแปลงผลิตอนํสร้
าประปา
หมู่ที 16า คลส.
ค่ด
าใช้
จา่ ยโครงการก่
างรางระบายนํ
หมู
ท
่
ี
2
บ้
า
นห้
ว
ยกระเจา
ค่าใช้จา่ ยโครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.
่ทจี 6า่ ยโครงการวางท่
บ้านหัวอ่าง อนํา ท่อเมนประปา
ค่หมู
าใช้
หมู
่ที จ6า่ บ้
านหัวอ่าง
ค่
าใช้
ยตามโครงการก่
อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 19 บ้านทุง่ คูณ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2563
34,000
9,000
9,500
0
0

0
0
0

%
%
%

0
0
0

0
0
0
0
42,820
0
77,220

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,000 120
110,400

%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
220,000
277,500

0

0

0 100

%

999,000

320,000
277,000
241,282.86
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

%
%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ค่าใช้จา่ ยตามโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรี
เสริมเหล็ก หมู่ทอี สร้
6 าบ้งปรั
านหั
วอ่างงถนน
ค่
าใช้จา่ ตยตามโครงการก่
บปรุ
โดยทํ
อระบายนํ
า หมู
่ที 1 บ้านซ่อง
ค่
าใช้จาา่การวางท่
ยตามโครงการก่
อสร้
างระบบประปา
หอถั
ง
เหล็
ก
แบบทรงกลมขอบเหลี
ยม หมูSeal
่ที 8
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape
หมู่ที 21 เชืออมต่
อหมู่ที 16
ต.ห้วCape
ยกระเจา
โครงการก่
สร้างถนนผิ
วจราจร
Seal
หมู
ท
่
ี
9
ต.ห้
ว
ยกระเจา
โครงการก่อสร้างถนนพูนดินบดอัดแน่ น หมู่ที
17 ต.ห้วยกระเจา
โครงการขุ
ดลอกสระบ่อนําตืนนําซึมออก หมู่ที
10
โครงการงานสั
บเปลียนหม้อแปลงจากขนาด
50
เควี
อ
ี
เป็
น
100
เควีอนี เป็ นถนนผิวจราจร
โครงการปรับปรุงถนนดิ
ดินลูกรังบดอับดปรุ
แน่งถนนดิ
น หมู่ทนี 13
ยกระเจา
โครงการปรั
ลูกรัต.ห้
งเป็ วนถนนผิ
ว
จราจรคอนกรี
ต
เสริ
ม
เหล็
ก
ในหมู
บ
่
า
้
น
หมู
ท
่
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็ นถนนผิวี 11
จราจรคอนกรี
ตเสริ
มเหล็น
กในหมู
น หมู่ทวี 19
โครงการปรั
บปรุ
งถนนดิ
ลูกรังเป็่บ้านถนนผิ
จราจรคอนกรี
ตเสริ
มเหล็น
กในหมู
น หมู่ทวี 2
โครงการปรั
บปรุ
งถนนดิ
ลูกรังเป็่บ้านถนนผิ
จราจรคอนกรี
ต
เสริ
ม
เหล็
ก
ในหมู
บ
่
า
้
หมูก่ทบด
ี7
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหิน คลุ
อัดแน่ น หมู่ท
8 เชื
อมต่อ หมู่ที 14มเป็
ต.ห้
วย ว
โครงการปรั
บี ปรุ
งถนนลาดยางเดิ
นถนนผิ
จราจรคอนกรี
ต
เสริ
ม
เหล็
ก
พร้
อ
มวางท่
อ
ระบาย
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็ นถนนผิว
จราจรคอนกรี
ตเสริ
มเหล็ก
้าน หมู่ทวี 10
โครงการปรั
บปรุ
งถนนหิ
นในหมู
คลุกเป็่บนถนนผิ
จราจรคอนกรี
ตเสริ
มเหล็ก
้าน หมู่ทวี 14
โครงการปรั
บปรุ
งถนนหิ
นในหมู
คลุกเป็่บนถนนผิ
จราจรคอนกรี
ต
เสริ
ม
เหล็
ก
ในหมู
บ
่
้าน หมู่ทวี 14
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็ นถนนผิ
จราจรคอนกรี
ตเสริ
มเหล็ก
้าน หมู่ทวี 2
โครงการปรั
บปรุ
งถนนหิ
นในหมู
คลุกเป็่บนถนนผิ
จราจรคอนกรี
ต
เสริ
ม
เหล็
ก
ในหมู
บ
่
้าน หมู่ทวี 3
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็ นถนนผิ
จราจรคอนกรี
ตเสริ
มเหล็กอในหมู
่บ้าน หมู่ที 4
โครงการปรั
บปรุ
งระบบท่
ส่งนําเมนประปา
หมู่ที 10
โครงการวางท่
อระบายนํา หมู่ที 19
รวมค่า ทีดินและสิงก่อสร้า ง
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับ เคหะและชุ ม ชน
งานไฟฟ้ าถนน
งบดํา เนินงาน

ปี 2559
633,000
1,520,000
305,000
0
0
0
132,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,700
4,046,700
4,352,150
6,760,832.56

ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

0
0
0
0
0
0
383,000
0
1,612,000
0
1,050,000
0
0
0
0
179,637
0
483,000
0
620,000
0
677,000
0
210,000
0
636,000
927,000
0
0
320,000
0
635,000
0
204,000
0
254,500
0
338,000
0
616,000
0
99,600
79,500
0
0
0
4,889,782.86
5,272,737
4,945,782.86
5,349,957
7,239,123.86 7,837,449.34

ปี 2562
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110,400
3,496,100

ยอดต่า ง
0(%)%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

ปี 2563
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
990,000
1,276,500
4,824,300

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2559
ค่า ใช้สอย
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

รวมค่า ใช้สอย

0
0

0
0

51,280
51,280

รวมค่า วัสดุ
รวมงบดํา เนินงาน
รวมงานไฟฟ้ าถนน

251,150.19
2,290
51,400
304,840.19
304,840.19
304,840.19

209,120
0
53,700
262,820
262,820
262,820

277,850
8,070
39,800
325,720
377,000
377,000

300,000
20,000
50,000
370,000
380,000
380,000

0
0
0
0
1,850
1,850

39,840
5,100
0
0
1,050
45,990

0
0
0
30,990
12,630
43,620

350,000
0
53,700
403,700
405,550

224,105
1,505
66,100
291,710
337,700

0
40,580
64,400
104,980
148,600

ค่า วัสดุ
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

งานกํา จัด ขยะมู ลฝอยและสิงปฏิกูล
งบดํา เนินงาน
ค่า ใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่
ายหมวดอื
นๆ ภายในตําบลห้วยกระเจา
โครงการค
ดั แยกขยะ
โครงการคดั แยกขยะอย่างยังยืน
โครงการรณรงค์การคดั แยกขยะอย่างยังยืน
โครงการส่งเสริมการคดั แยกขยะอย่างยังยืน
าบลห้
ยกระเจา
ค่าบํารุภายในตํ
งรักษาและซ่
อวมแซม
รวมค่า ใช้สอย
ค่า วัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
รวมค่า วัสดุ
รวมงบดํา เนินงาน
งบลงทุน
ค่า ครุภ ณ
ั ฑ์

ยอดต่า ง
(%)

10,000 200
10,000

ปี 2563

%

30,000
30,000

0
0
0

%
%
%

300,000
20,000
50,000
370,000
400,000
400,000

0
0
50,000
0
20,000
70,000

0
0
0
0
0

%
%
%
%
%

0
0
50,000
0
20,000
70,000

225,000
7,000
85,000
317,000
387,000

0
0
0

%
%
%

225,000
7,000
85,000
317,000
387,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2559
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา
รวมค่า ครุภ ณ
ั ฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานกํา จัด ขยะมู ลฝอยและสิงปฏิกูล
รวมแผนงานเคหะและชุ ม ชน
แผนงานสร้า งความเข้ม แข็ งของชุ ม ชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับ สร้า งความเข้ม แข็ งของชุ ม ชน
งบดํา เนินงาน
ค่า ใช้สอย
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่า ใช้สอย
รวมงบดํา เนินงาน
งบลงทุน
ค่า ทีดินและสิงก่อสร้า ง
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณู ปการ
โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที 2,3,4,6
ปรับปรุงเสียงตามสายหมู่ท่ี 1 บ้านซ่อง
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณู ปโภค
ค่าใช้จา่ ยตามโครงการติดตังเสียงตามสาย หมู่
ที
นพยอมงาม ดตังเสียงตามสาย หมู่
ค่า12
ใช้จบ้า่ ายตามโครงการติ
ทีา15
นไพรงาม
ค่
ใช้จบ้า่ ายตามโครงการติ
ดตังเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ทรวมค่
ี 11 บ้าาทีนทุ
ง่ มั
งกะหร่
ดิน
และสิ
งก่าอสร้า ง
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับ สร้า งความเข้ม แข็ งของชุ ม ชน
งานส่งเสริม และสนับ สนุ นความเข้ม แข็ งชุ ม ชน
งบดํา เนินงาน
ค่า ใช้สอย

ประมาณการ

ปี 2560

0
0
0
405,550
7,471,222.75

ยอดต่า ง
(%)

ปี 2562

ปี 2561

0
0
0
0
0
0
337,700
148,600
7,839,643.86 8,363,049.34

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
145,300
145,300
145,300
145,300

0
0
0
0
0
0

172,000
66,700
0
238,700
238,700
238,700

0 100
0
0
387,000
4,263,100

ปี 2563

%

42,500
42,500
42,500
429,500
5,534,800

0

%

30,000
30,000
30,000

0 100
0 100

%
%

498,400
99,750

%
%
%

0
0
0
598,150
598,150
628,150

30,000
30,000
30,000

0
0
0
0
0
30,000

0
0
0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2559
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่
ค่าใช้จา่ ยหมวดอื
ยเกียวกับนๆ
การรณรงค์ การป้ องกัน
การต่
าน การแก้“พื
ไขปั
ค่
าใช้จอา่ ต้ยโครงการ
ชพัญนหายาเสพติ
ธุ์ดี สร้างชีด
วี การ
เกษตรกร”
ค่าใช้จา่ ยโครงการเกียวกับกิจกรรมสาน
สัม
พันจธ์า่ ค
รอบครัว ดทูนพระมหากษัตริย์
ค่
าใช้
ยโครงการเทิ
"องค์
หลวง" ของปวงชนชาวไทยฯ
ค่
าใช้พ
จา่อยโครงการปรั
บปรุงภูมิทศั น์ภายในเขต
เทศบาลตํ
า
บลห้
ว
ยกระเจา
ค่าใช้จา่ ยโครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติ
ค่
าใช้จดา่ ยโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
ค่าใช้จา่ ยโครงการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชน
ค่
าใช้จา่ ยในการดําเนินการตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพี
โครงการาเนิ
นําคื
อชีวต
ิ :ศาสตร์
ค่าใช้จยา่ งยในการดํ
นงานของศู
นย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้องถิน
รวมค่า ใช้สอย
รวมงบดํา เนินงาน
รวมงานส่งเสริม และสนับ สนุ นความเข้ม แข็ งชุ ม ชน
รวมแผนงานสร้า งความเข้ม แข็ งของชุ ม ชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดํา เนินงาน
ค่า ใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ค่
ายหมวดอื
นๆ
าใช้จา่ ยโครงการแข่
งขันกีฬาต้านยา
เสพติ
ด
ของนั
ก
เรี
ย
นภายในตํ
าบล
ค่าใช้จา่ ยโครงการร่วมการแข่
งขันกีฬามวลชน
อํ
าเภอห้วยกระเจา
โครงการแข่
งขันกีฬาต้านยาเสพติดของ
ประชาชนตําบลห้วยกระเจา
รวมค่า ใช้สอย
รวมงบดํา เนินงาน
งบเงินอุด หนุ น

ประมาณการ

ปี 2560
4,180
0

4,188
0

ปี 2561
2,622
0

0
0
0
0
0
8,076
0
48,635
0
0
60,891
60,891
60,891
206,191

97,500
0
12,960
12,360
0
0
0
0
0
0
127,008
127,008
127,008
127,008

0
0
0
0
39,500
0
0
0
0
0
42,122
42,122
42,122
280,822

0
0
19,920
19,920
19,920

149,220
9,590
0
158,810
158,810

0
17,700
0
17,700
17,700

ปี 2562
0
10,000

ยอดต่า ง
0(%)%

ปี 2563
0
10,000

0

%

50,000
0
20,000 -100
150,000
0
0
0
0
0
20,000 -50
50,000
0
0
0
100,000 -80
10,000 -50
410,000
410,000
410,000
440,000

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

50,000
0
150,000
0
0
10,000
50,000
0
20,000
5,000
225,000
225,000
225,000
803,150

%
%
%

0
30,000
0
30,000
30,000

0
30,000
0
30,000
30,000

0
0
0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2559
เงินอุด หนุ น
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการจัดกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
และนันทนาการเพือส่งเสริมให้รวมเงิ
ประชาชนมี
นอุด หนุ น
รวมงบเงินอุด หนุ น
รวมงานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
งบดํา เนินงาน
ค่า ใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ค่
ายหมวดอื
นๆ
าใช้จา่ ยโครงการจั
ดงานเฉลิมพระ
เกียรติค่12
นี
าใช้สิจงา่ หามหาราชิ
ยโครงการประเพณี
วน
ั ลอยกระทง
ค่าใช้จา่ ยโครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติค่พาระชนมพรรษา
นวามหาราช
ใช้จา่ ยโครงการจั5ดธังานประเพณี
สงกรานต์
ค่าใช้จา่ ยโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา
ค่าใช้จา่ ยโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็
าอยูห
่ วั ดมหาวชิ
ราลงกรณ
ค่าใช้จพระเจ้
า่ ยโครงการจั
งานเฉลิ
มพระเกียบดิ
รตินทร
สมเด็
าสิรดก
ิ งานเฉลิ
ต
ิ ิ พระบรมราชิ
ค่
าใช้จพระนางเจ้
า่ ยโครงการจั
มพระ นี พระ
ชนมพรรษาพระบรมราชินี 3 มิถุนายน
ค่าใช้จา่ ยโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
โครงการจัดกิจกรรมเพือแสดงความอาลัยถวาย
เป็
นพระราชกุ
ศล แด่พระบาทสมเด็
จพระ
โครงการพิ
ธีถวายดอกไม้
จน
ั ทน์ในงานพระ
ราชพิธีพระราชทานเพลิ
งพระศพสมเด็จพระ
โครงการยุ
วฑูตน้อยศึกษาธรรม
รวมค่า ใช้สอย
รวมงบดํา เนินงาน
งบเงินอุด หนุ น
เงินอุด หนุ น
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ยอดต่า ง
(%)

ปี 2562

ปี 2563

0
0
0
19,920

0
0
0
158,810

0
0
0
17,700

0 100
0
0
30,000

%

10,000
10,000
10,000
40,000

99,894
215,200
115,934
248,175
0
0
0
0

99,894
0
0
0
0
0
0
0

58,488
0
0
0
0
85,138
0
0

%
%
%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
10,000
150,000
100,000
100,000

148,000

148,000

110,000

%

150,000

0
30,000
0
857,203
857,203

77,550
0
0
325,444
325,444

0
0
0
253,626
253,626

84,000 -100
0
0
0
0
0
0
10,000
0
100,000 50
0 100
0 100
10.2
136,000
9
0
0
0
0
10,000 -100
340,000
340,000

%
%
%

0
0
0
510,000
510,000

0

10,000

20,000

%

0

0

0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2559
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวมเงินอุด หนุ น
รวมงบเงินอุด หนุ น
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริม การเกษตร
งบดํา เนินงาน
ค่า ใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่
นๆ
- ค่าใช้าจยหมวดอื
า่ ยโครงการขยายผลหมู
่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพี
าบลห้วยกระเจา
- ค่าใช้ยจง า่ ตํยโครงการส่
งเสริม ปรับปรุง แก้ไข
กั ษ์จาฟื่ ยในการดํ
นฟูสงแวดล้
ิ
-อนุ
ค่ราใช้
าเนิอนมและ
งานของศูนย์บริการ
และถ่
า
ยทอดเทคโนโลยี
ก
ารเกษตรประจํ
า
โครงการรวมใจปลูกดาวเรื
องฯ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่า ใช้สอย
รวมงบดํา เนินงาน
งบลงทุน
ค่า ครุภ ณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
เครืองพ่นหมอกควัน
รวมค่า ครุภ ณ
ั ฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานส่งเสริม การเกษตร
รวมแผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิ ช ย์
งานกิจการประปา
งบบุ ค ลากร

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ยอดต่า ง
ปี 2562
20,000 150(%)%
20,000
20,000
360,000
390,000

ปี 2563
50,000
50,000
50,000
560,000
600,000

0
0
0
857,203
877,123

0
10,000
10,000
335,444
494,254

0
20,000
20,000
273,626
291,326

0
63,500
0
0
0
63,500
63,500

0
0
0
105,720
0
105,720
105,720

0
0
0
0
0
0
0

25,000
50,000
10,000
0
10,000
95,000
95,000

0
0
0
0
0

%
%
%
%
%

25,000
50,000
10,000
0
10,000
95,000
95,000

0
0
0
63,500
63,500

0
0
0
105,720
105,720

86,000
86,000
86,000
86,000
86,000

0
0
0
95,000
95,000

0

%

0
0
0
95,000
95,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ยอดต่า ง
(%)

ปี 2562

ปี 2561

เงินเดื อน (ฝ่ ายประจํา )
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดื อน (ฝ่ ายประจํา )
รวมงบบุ ค ลากร
งบดํา เนินงาน
ค่า ตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
รวมค่า ตอบแทน
ค่า ใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่
นๆดหานําดิบผลิตนําประปา
ค่าใช้จา่ ยหมวดอื
ยโครงการจั
เทศบาลตํ
าบลห้วยกระเจา
ค่าใช้จา่ ยในการเดิ
นทางไปราชการ
โครงการจัดหานําดิบเพือผลิตนําประปาช่วง
ใหม่อมแซม
ค่าบํารุเทศกาลปี
งรักษาและซ่
รวมค่า ใช้สอย
ค่า วัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุกอ่ สร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

47.1
5
101.
54,500
83
879,500
879,500

661,080

679,080

719,744

825,000

65,280

54,000

44,811

726,360
726,360

733,080
733,080

764,555
764,555

0

0

0

102,500

0

0

0

102,500

22,964

9,207

47,180.11

0

0

0

0

197,140
0
0
211,478
431,582

0
0
12,440
386,594
408,241

0
0
0
127,357
174,537.11

0
1,490
0
69,746.72
0
12,170

0
0
0
123,749.41
2,710
14,520

0
0
0
69,853
2,950
15,525

19.0
2

ปี 2563

%

1,214,000

%

110,000
1,324,000
1,324,000

%

122,000
122,000

0
11.1
180,000
1

%

0

%

200,000

0
20,000
0
250,000
450,000

0
0
0
40

%
%
%
%

0
20,000
0
350,000
570,000

20,000
0
5,000
0
0 100
70,000
0
10,000
0
15,000
0

%
%
%
%
%
%

20,000
5,000
5,000
70,000
10,000
15,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
รวมค่า วัสดุ

ปี 2559
591,560
674,966.72

ประมาณการ

ปี 2560
ปี 2561
1,000,050 1,269,902.75
1,141,029.41 1,358,230.75

ปี 2562
1,300,000
1,420,000

ยอดต่า ง
0(%)%

ปี 2563
1,300,000
1,425,000

ค่า สาธารณู ป โภค
ค่าไฟฟ้ า

791,790.66
รวมค่า สาธารณู ป โภค
รวมงบดํา เนินงาน

งบลงทุน
ค่า ครุภ ณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ครุภณ
ั ธรรมดา
ฑ์การเกษตร
มอเตอร์ปมนํ
ั าไฟฟ้ าพร้อมอุปกรณ์ และติดตัง
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
เครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM จํานวน 4
อง
ครุภณ
ั เครื
ฑ์โรงงาน
ปัมลม
ครุภณ
ั ฑ์อืน
1.ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า
ตู้ควบคุมการทํางานแบบตังเวลา อัตโนมัติ
ปัมเคมีสาํ หรับสูบส่งคลอรีนนําอัตโนมัติ
มอเตอร์เกียร์ทดรอบผสมสารเคมี สําหรับ
จ่ายถังแพค
มอเตอร์
เกียร์ทดรอบผสมสารเคมี สําหรับ ถัง
จ่
า
ยโพลี
เ
มอร์ บปรุงครุภณ
ค่าบํารุงรักษาและปรั
ั ฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
รวมค่า ครุภ ณ
ั ฑ์
ค่า ทีดินและสิงก่อสร้า ง
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณู ปการ

791,790.66
1,898,339.38

950,531.02

1,200,000

794,358.95
950,531.02
2,343,629.36 2,483,298.88

1,200,000
3,172,500

794,358.95

41.6
7

%

1,700,000
1,700,000
3,817,000

0

0

38,000

0

0

%

0

0

0

492,200

0

0

%

0

0

0

47,080

0

0

%

0

0

0

50,000

0

0

%

0

6,900
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
100
100
100
100

%
%
%
%
%

0
64,500
350,000
125,000
98,000

0
6,900

0
0

0
627,280

0 100
0

%

300,000
937,500

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2559
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุประปา
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณู ปโภค
โครงการปรับปรุงระบบประหมู่ที 16 บ้านดอน
รวมค่า ทีดินและสิงก่อสร้า ง
รวมงบลงทุน
รวมงานกิจการประปา
รวมแผนงานการพาณิ ช ย์
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

0
0
0
6,900
2,631,599.38
2,631,599.38

ประมาณการ

ปี 2560
450,000

ปี 2562

ปี 2561
0

0
0
450,000
0
450,000
627,280
3,526,709.36 3,875,133.88
3,526,709.36 3,875,133.88

0

ยอดต่า ง
0(%)%

0 100
0
0
4,052,000
4,052,000

ปี 2563
0

%

500,000
500,000
1,437,500
6,578,500
6,578,500

%

250,000

%
%
%
%

10,000
12,145,000
3,650,000
60,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

188,497

201,532

196,841

215,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบียยังชีพผู้สูงอายุ
เบียยังชีพคนพิการ
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

0
0
0
35,500

0
9,704,400
2,647,200
30,000

0
10,249,700
2,869,600
30,000

10,000
11,550,000
3,600,000
60,000

16.2
8
0
5.15
1.39
0

861,338

1,244,277

1,842,150

490,380

40

%

1,103,212

228,433.98
0
460,000
15,876,724.9
8
15,876,724.9
8
15,876,724.9
8
15,876,724.9
8

0
0
255,000
0
507,000 9.19

%
%
%

0
255,000
553,600

สํารองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน (กบท.)
รวมงบกลาง

32,148.98
0
400,000

233,461.04
0
410,000

1,517,483.98

14,470,870.04

รวมงบกลาง

1,517,483.98

14,470,870.04

รวมงบกลาง

1,517,483.98

14,470,870.04

รวมแผนงานงบกลาง

1,517,483.98

14,470,870.04

16,687,380

18,026,812

16,687,380

18,026,812

16,687,380

18,026,812

16,687,380

18,026,812

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2559
รวมทุกแผนงาน

32,399,895.74

ปี 2560

ปี 2561
47,697,380.8
44,833,657.73
8

ประมาณการ
ปี 2562
59,745,000

ยอดต่า ง
(%)

ปี 2563
62,865,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่ว ไป
ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลหว ยกระเจา
อําเภอ หว ยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรี
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 62,865,000บาทจายจากรายไดจัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว ไป แยกเปน
แผนงานบริหารงานทั่ว ไป
งานบริหารทั่ว ไป
รวม 13,737,288
งบบุคลากร
รวม
7,850,580
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
รวม
2,624,640
เงินเดือนนายก/รองนายก
จํานวน
695,520
1) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกเทศมนตรีฯ
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 27,600 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 331,200 บาท และเงินคาตอบแทนรายเดือน
รองนายกเทศมนตรีฯ จํานวน 2 อัตราๆ ละ 15,180 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 364,320 บาท
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา และเลขานุการสภา
พ.ศ.2554
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา และเลขานุการ
สภา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0809.7/ว2084
ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่องประกาศระเบียกระทรวงมหาดไทย วาดวยดวย
เงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
ในราชกิจจานุเบกษา
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก/รองนายก
จํานวน
120,000
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรีฯ
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 4,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 48,000 บาท และเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
รองนายกเทศมนตรีฯ จํานวน 2 อัตราๆ ละ 3,000 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 36,000 บาท
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา และเลขานุการสภา
พ.ศ.2554
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา และเลขานุการสภา
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
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3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0809.7/
ว2084 ลงวันที่30 กันยายน 2554 เรื่องประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ใน
ราชกิจจานุเบกษา
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีฯ
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 4,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 48,000 บาท และเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรีฯ
จํานวน 2 อัตราๆ ละ 3,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 72,000 บาท
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา และเลขานุการสภา
พ.ศ.2554
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา และเลขานุการสภา
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0809.7/ว2084
ลงวันที่30 กันยายน 2554 เรื่องประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยดวย
เงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลพ.ศ.2554
ในราชกิจจานุเบกษา
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองคการบริหารสว นตําบล
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนที่ปรึกษานายกทศมนตรีฯ
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 6,900 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 82,800 บาท และเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,660 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 115,920 บาท
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา และเลขานุการสภา
พ.ศ.2554
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา และ
เลขานุการสภา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0809.7/
ว2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่องประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

198,720 บาท
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสว นทองถิ่น
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาลฯ
จํานวน1 อัตราๆละ 15,180 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 182,160 บาท เงินคาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภา
เทศบาลฯ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 12,420 บาท/เดือนจํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 149,040 บาท เงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา
เทศบาล จํานวน 10 อัตราๆ ละ 9,960 บาท /เดือนจํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 1,159,200 บาท
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา และเลขานุการสภา
พ.ศ.2554
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาและเลขา
นุการสภา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุดมท 0809.7/
ว2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่องประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลพ.ศ.2554
ในราชกิจจานุเบกษา
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานสวนทองถิ่นประจําป 8 อัตรา
เปนเงิน 3,519,960 บาท โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้
(1)ปลัดเทศบาลตําบล จํานวน 1 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 511,440 บาท
(2)รองปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 453,960 บาท
(3) หัวหนาสํานักปลัด จํานวน 1 ตําแหนงจํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 346,200 บาท
(4) นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 336,360 บาท
(5)นักวิเคราะหนโยบายและแผนจํานวน 1 ตําแหนงจํานวน 12 เดือนเปน
เงิน 362,640 บาท
(6) นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1ตําแหนง จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 376,080 บาท
(7) เจาพนักงานธุรการ จํานวน 2 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 571,680 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอืน่ ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535

จํานวน

1,490,400 บาท

รวม
จํานวน

5,225,940 บาท
3,519,960 บาท
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3)ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นเรื่อง
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 11)
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขัน้ เงินเดือนขาราชการและพนักงานทองถิ่น
5ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6)ประกาศคณะกรรมการกลางเทศพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที)่
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่มท 0809.3/
ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่องประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดรับคาจาง(ฉบับที่ 4)
9)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สดุ มท 0809.3/ว 13
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ
และพนักงานสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561
เงินประจําตําแหนง
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกตําแหนงปลัดทต.ฯ(นักบริหารงาน
ทองถิ่น),รองปลัดทต.ฯ(นักบริหารงานทองถิ่น)และหัวหนาสํานักปลัดฯ(นักบริหารงาน
ทั่วไป)ในอัตราตามที่ระเบียบกําหนดใหเบิกจายได
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2538 และ
ที่แกไขถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
4)ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประกาศ
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
คาจางลูกจางประจํา
- เพื่อจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจํา รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปและ
เงินเลื่อนขั้นตางๆใหแกลูกจางประจําในสังกัดสํานักปลัดฯตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ป ในอัตราตามที่ระเบียบกําหนดใหเบิกจายได
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

จํานวน

168,000 บาท

จํานวน

171,720 บาท
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3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลง
วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)
คาตอบแทนพนักงานจาง
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการของพนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางทั่วไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป สังกัด สํานักปลัดฯ ในอัตราตามที่
ระเบียบกําหนดใหเบิกจายได
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอืน่ ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่มท 0809.3/
ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่องประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
คาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง(ฉบับที่ 4)
เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จาง 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 84,000 บาท โดยจายใหพนักงานจางดังนี้
(1) พนักงานจางทั่วไป(คนงานทั่วไป) จํานวน 7 ตําแหนง
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 1,000 บาท 12 เดือน เปน
เงิน 84,000 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอืน่ ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่มท 0809.3/ว1372
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต.
เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2)

จํานวน

1,198,260 บาท

จํานวน

84,000 บาท
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เงินอื่นๆ
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของนักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง อัตรา
เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 84,000 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2538 และ
ที่แกไขถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
4)ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบตั ิราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสว นทองถิ่นเปนกรณีพ ิเศษตั้งไว
908,708 บาท เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานเทศบาล
และพนักงานจางตั้งไว
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2557
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่29
พฤษภาคม2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพเิ ศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2557
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรือ่ ง ประกาศ ก.จ,ก.ท.และก.อบต.เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสาํ หรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
4)หนังสือสํานักงาน ก.จ,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไข
และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําป
- คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจาง คณะกรรมการตรวจงานจาง ตั้งไว
10,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางหรือ
คณะกรรมการตรวจงานจางของเทศบาลตําบลหว ยกระเจาในอัตราตามที่ระเบียบ
กําหนดใหเบิกจายได
-เปนไปตามระเบียบ พระราชบัญญัติ และหนังสื่อสัง่ การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560

จํานวน

84,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

3,278,708 บาท
1,018,708 บาท
918,708 บาท
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2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966
ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจงหลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
คาเบี้ยประชุม
- เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลตําบลที่ไดรับการแตงตั้งใหแตงตั้ง
ใหเปนกรรมการวิสามัญ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทนและประโยชนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรีฯ พ.ศ.2547
ดําเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคา
รับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานเทศบาล
ลูกจาง หรือพนักงานจางที่ ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานราชการนอกเหนือ จากเวลาปกติ
ที่ทางราชการกําหนด (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562ลง
วันที1่ 5 พฤษภาคม2550)
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559
2)หนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
คาเชาบาน
- เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล รวมถึงผูมีสิทธิไดรบั สวัสดิการตามที่
ระเบียบกฎหมายกําหนดไว
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2551
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกีย่ วกับการ
เบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น(ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท
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เงินชว ยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรีตําบลพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา รวมถึงผูมสี ิทธิไดรับสวัสดิการตามทีร่ ะเบียบกฎหมาย
กําหนดไว
-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523และที่แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2)ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ.2560
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
สวนทองถิ่น พ.ศ.2541
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม และลงทะเบียนตางๆ คาจางเหมาบริการตางๆ,คาจาง
เหมาแรงงานบุคคลภายนอกทํางานอยางใดอยางหนึ่ง
ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล เชน เขาปกหนังสือและคาเย็บเลม
หนังสือ สํารวจออกแบบคาจางเหมาแรงงานดูดสว ม คาบริการติดตั้งโทรศัพ ทหรือ
คาใชจายอยางอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน และอื่นๆที่มีระเบียบกฎหมาย และหนังสือ
สั่งการใหสามารถดําเนินการได
เปนตน ตั้งไว 90,000 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
- คาโฆษณาและเผยแพรกิจกรรมตางๆของทางเทศบาลตั้งไว100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาโฆษณา และเผยแพรขาวสารทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ ของเทศบาลตําบล
หวยกระเจา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ งรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน

25,000 บาท

รวม

1,360,000 บาท

จํานวน

260,000 บาท
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3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
- คารับวารสาร,คาหนังสือพิมพประจําสํานักงาน,คาหนังสือพิมพประจําหมูบาน,
เอกสารทางวิช าการและสิ่งพิมพอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเทศบาล
ตั้งไว 5,000 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
- คาจัดทําเว็ปไซต ดูแลระบบปรับปรุงและพัฒนาขอมูลของเทศบาล เพื่อใชในการ
สนับสนุนการดําเนินภารกิจแผนปฏิบัติการ กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสว นทองถิน่ ตั้งไว 15,000 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20มิถุนายน 2559เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
- คาใชจายในการจัดทําประกันภัยรถยนตสว นกลางของ สํานักปลัดเทศบาล
ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว. 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม
2552 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายในการประกัน
รถยนตสว นราชการ ตั้งไว3,000 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
-คาเชาเครื่องถายเอกสารสํานักงาน โดยเปนคาบริการ รวมถึงคาตรวจ
ซอมบํารุง คาอะไหล คาหมึกพิมพ และอุปกรณตางๆในการถายเอกสาร
โดยชําระเปนรายเดือน ตั้งไว 47,000 บาท
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- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล รายจายในการจัด
รับรองของเทศบาลตําบลหวยกระเจา คารับรองในการประชุมสภาหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.4/ว 2381 ลง
วันที่ 28กรกฎาคม2548)เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร
คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลีย้ งรับรองรวมทั้งคาบริการดวย และคาใชจายอื่นซึ่ง
จําเปนตองจายเกีย่ วกับการรับรอง ตั้งไว10,000 บาท ดําเนินการตามหนังสือสั่งการ
ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรือ่ ง การตั้งงบประมาณและการ
เบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลีย้ งรับรองขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2) พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีราชพิธีวันสําคัญทางศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญ
 ญาทองถิน่ ตางๆ เชน คาจัดเตรียมและตกแตงสถานที่ คาจัดซื้อ
ผาแพร ผาริ้ว ธงชาติปายสัญลักษณ ดอกไม ธูปเทียน พวงมาลา คาพานพุมถวาย
สักการะ คาปจจัยถวายพระ และคาใชจายที่จําเปนฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.4/ว3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555
เรื่องซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ตั้งไว 50,000 บาท
ดําเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28กรกฎาคม
2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและประกาศเกียรติคุณแกพ นักงานและ
ลูกจางเทศบาลตําบลหว ยกระเจา
คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและประกาศเกียรติคณ
ุ
แกพนักงานและลูกจางเทศบาลตําบลหวยกระเจา
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆในวันเทศบาล
การจัดการแขงขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีภายในองคกร เชน คาปจจัยถวายพระ,คา
ภัตตาหาร,คาดอกไมธูปเทียน,คาวัสดุอุปกรณ,คาอุปกรณกีฬา,คาอาหาร, คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอืน่ ๆที่จําเปนฯลฯ และเพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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ในการดําเนินการคัดเลือกพนักงานและลูกจางดีเดนของเทศบาล คาใชจายในพิธี
เปด –ปดการอบรม,คาวัสดุอุปกรณ,คาตอบแทนหรือคณะกรรมการ,คาโลรางวัล,
เงินรางวัล,ประกาศเกียรติคณ
ุ และคาใชจายตางๆ ที่จําเปน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 2565 หนาที่ 154)
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอก
ราช อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พักฯลฯใหกับ
คณะผูบริหาร,สมาชิกสภาทต.ฯ,พนักงานเทศบาลพนักงานจางในสังกัดสํานักปลัดฯ
หรือบุคคลทีไ่ ดรับคําสั่งใหเดินทางไปปฏิบตั ิราชการ
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาทีท่ องถิ่น พ.ศ.2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
คาใชจายในการเลือกตั้ง
- เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณี
แทนตําแหนงที่วาง และคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม และกรณี
อื่นๆ) อีกทั้งใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการใหขอมูล
ขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง
ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)หนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณเพือ่ เปนคาใชจายใน
การดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น (แผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561 -2565 หนาที่ 158)

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

600,000 บาท
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โครงการฝกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสรางองคกรแหงความสุข
- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรม/ศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสรางองคกร แหง
ความสุขประจําป 2563 เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมสงเสริมสรางแรงจูงใจการสราง
เสริมความสัมพันธของบุคลากรในองคกรเพื่อเกิดความสมานสามัคคี สรางเสริมการมี
สวนรวมทําใหบุคลากรในองคกรมีความสุขนํามาสูการทํางานที่เปนทีมไดอยางดีงานมี
ประสิทธิภาพ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 153)
โครงการฝกอบรมและถายทอดความรูบุคลากรภายในองคกร
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมและถายทอดความรูใหแกคณะผูบริหาร
สมาชิกสภา และบุคคลากรในเทศบาล
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 153)
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน
เทศบาลตําบลหว ยกระเจา
-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และพนักงานเทศบาลตําบล
หวยกระเจา เพื่อใหผูบริหารสมาชิกสภาและบุคลากรขององคกร
มีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย
สุจริตในการทํางาน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ. 2561 2565 หนาที่ 153)

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑตางๆ ของเทศบาลตําบลหวย
กระเจา,คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นเชน วัสดุตางๆ,คาบํารุง รักษาหรือ
ซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง,รถยนตสวนกลาง,รถจักรยานยนตคอมพิวเตอรฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับรายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชนกระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ กุญ แจ
สมุดบัญ ชี สมุดประวัตขิ าราชการ แบบพิมพ ธงชาติ ซองจดหมาย แผงปด
ประกาศ น้ําดื่ม เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ ตั้งไว 80,000 บาท
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงานดังนี้
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน
-ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงาน ไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลข ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรา
ยาง ขาตัง้ (กระดานดํา) ที่ถูพื้นตะแกรงวาง เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่พระบรมฉายาลักษณ แผงปด
ประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปายจราจรหรือแผนปาย
ตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตัง้ หรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็กฯลฯ
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
-ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด
เทปกาว ลวดเย็บ กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึก ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไขไมบรรทัด คลิป เปก

จํานวน

100,000 บาท

รวม
จํานวน

425,000 บาท
90,000 บาท
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เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัตขิ าราชการ
แบบพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงานฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ําดื่ม สําหรับบริการประชาชนผูมาติดตอราชการ
ตั้งไว10,000 บาท
โดยจายเปนคาวัสดุสาํ นักงานดังนี้
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
-ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด
เทปกาว ลวดเย็บ กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึก ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก
เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัตขิ าราชการ
แบบพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงานฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
- เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส,เข็มขัดรัดสายไฟฟา,เทปพัน
สายไฟฟา,สายไฟฟา,หลอดไฟฟา,เบรกเกอร, สายอากาศหรือ เสาอากาศสําหรับวิทยุ,
เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณดาวเทียม,โคมไฟฟาพรอมขาหรือกาน ,หมอแปลง
ไฟฟา (Step-up,Step Down),ลําโพง,ไมโครโฟน,ไฟฉายสปอตไลท,เครื่องวัด
กระแสไฟฟา,สายไฟ ฯลฯ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
ดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสนิ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

จํานวน

5,000 บาท
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โดยจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานได
ดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครือ่ งวัดแรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจ
วงจรไฟฟา เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือเปลีย่ นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ฟวส เทปพัน
สายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ
ไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร
มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณ ดาวเทียมฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มลี ักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
กลาง ดังนี้ ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
วัสดุงานบานงานครัว
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรงไมกวาดถวย ชาม
ชอนสอม แกวน้ํา จานรอง ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน ผาปูโตะ กระจกเงา ถาด โอง
น้ํา มีด ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสนิ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยนื นาน
หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานได
ดังเดิม หรือซอมแซมแลวไมคุมคาดังนี้ หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิวกรอบรูป
มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน
กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องปงขนม
ปง กระทะไฟฟา รวมถึง หมอหุงขาวไฟฟา กระติดน้ํารอน กระติกน้าํ แข็ง ถังแกส
เตา ฯลฯ

จํานวน

15,000 บาท
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(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ ไมคงสภาพเดิมดังนี้ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปุ ที่นอน ปลอกหมอนหมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่
ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที2่ 7 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
วัสดุยานพาหนะและขนสง
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง และซอมแซมเปลี่ยนอะไหลรถยนต
และรถจักรยานยนตฯลฯ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในเพลาน้ํามันเบรก เข็มขัด
นิรภัย หมอน้ํารถยนต ไขควง ฯลฯรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสนิ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย
คาติดตั้ง เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ ไข
ขวง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน
คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง หมดไป
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้
ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มลี ักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
กลาง ดังนี้ เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียร
รถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ําแบตเตอรรี่ จานจาย ลอ
ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมองขาง รถยนต กันชน
รถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน
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2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชนน้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันกาด น้ํามันเครื่อง แกสหุงตม น้ํามันจารบี ฯลฯ รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสนิ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตนโดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่ ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ ไมคงสภาพเดิม ดังนี้ แกสหุงตม น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี
น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน พูกัน และสีแถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี) เมมโมรี่การด รูปสีหรือขาวดําที่
ไดจากการลาง อัด ขยายภาพถายดาวเทียม ฯลฯ รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสนิ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย
คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ ใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานได
ดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคาดังนี้ ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใส
ฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป ฯลฯ

จํานวน

140,000 บาท
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(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือเปลีย่ นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,
วีดีโอเทป,แผนซีดี)รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยายภาพถายดาวเทียม
ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ่ ง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
วัสดุคอมพิว เตอร
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล (Diskette,FloppyDisk,Removable Disk,Compact Disk,Digital Video Di
sc,Gard Reader) ตลับน้าํ หมึกหรือตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร แผน
กรองแสง แปนพิมพ(Key Board) เมาส แฮนดี้ไดรว เครื่องกระจายสัญญาณ
(Hub),โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือ ซอฟตแวรที่มีราคาหนวยหนึ่ง
ไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯโดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน
ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะและคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
-ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมคงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณบันทึกขอมูล(Diskette,FloppyDisk Removable Disk
Compact Digital
Video Disc Flash Drive)เทปบันทึกขอมูล
(ReelMagnetic Tape Cassette Cassette Tape Cartridge
Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับ
ผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล้ ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล
-ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสาํ หรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มลี ักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
กลาง ดังนี้ แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ(Key board)เมนบอรด(Main Board)
เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตชึทฟดเดอร(Cut sheet Feeder)เมาส
(Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ(Printer switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ
(Hub)แผนวงจร อิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card Antivirus Card Sound
Card เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต
(Diskette)แบบฮารดดิสต(Hard Disk)แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล
(Optical)เปนตน ฯลฯ

จํานวน

130,000 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 หนาที่ ๖๒

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
- เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับที่ทําการเทศบาลตําบลรวมถึงอาคาร หรือ สถานที่ที่อยู
ในความดูแลรับผิดชอบของ ทต.หวยกระเจา ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ ง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการแกไขปญหาคาสาธารณูปโภค
คางชําระ
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1529
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
คาบริการโทรศัพ ท
- เพื่อจายเปนคาโทรศัพทในสํานักงานเทศบาลตําบล,คาบริการโทรศัพทศูนย
ประชาสัมพันธ ,คาโทรศัพทเคลื่อนที่ และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใช
บริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเลขหมาย
คาเชาเครื่อง ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ ง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับรายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาบริการไปรษณีย
- เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา ไปรษณียากร
คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ ง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับรายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวม
จํานวน

355,000 บาท
250,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 หนาที่ ๖๓

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน
คาจัดซื้อเกาอี้ระดับชํานาญการ
- คาจัดซื้อเกาอี้ ระดับปฏิบตั ิการ/ชํานาญงาน/ชํานาญการ เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน จํานวน 2 ตัว ราคา ตัวละ 2,500 บาท ตั้งไว 2,500 บาท(ราคา
ทองถิ่น)
-จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีบญ
ั ชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานงบประมาณ (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 2565 หนาที่ 170)
คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร
-เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสาร ขนาด 90x180 ซม.
จํานวน 2 ตู ราคา 2,500 บาท (ราคาทองถิ่น)
-จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีบญ
ั ชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานงบประมาณ (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 2565 หนาที่ 174)
เครื่องทําลายเอกสาร
-เพื่อจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง ทําลายครัง้ ละ10 แผน
แบบตัดตรง
1) ขนาดที่กําหนดเปนแบบทําลายขัน้ ต่ําตอครั้ง
2) ขนาดกระดาษหลังทําลายกวางไมเกินกวา 4 มิลลิเมตร
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนาที่ 170)
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสว น ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
18,000 บีทียู จํานวน 9 ตัว
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู ราคา 28,600 บาท ตั้งไว 257,400 บาท
-คุณสมบัติดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศทีม่ ีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสง
ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) เครื่องปรับอากาศทีม่ ีระบบฟอกอากาศ เชน แผนฟอกอากาศ
ตะแกรงไฟฟา (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟา (Ionizer) เปนตน
สามารถดักจับอนุภาค ฝุนละออง และอุปกรณสามารถทําความสะอาดได
- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
- ชนิดติดผนัง
สําหรับชนิดติตั้งพื้น เปนเครื่องปรับอากาศที่ไมมรี ะบบฟอกอากาศ
6) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร

รวม
รวม

1,788,000 บาท
926,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

257,400 บาท
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7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากขอ 3) ใหเปนไปตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่
14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยใหพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณา
ดานราคา โดยใชหลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถาจํานวนบีทียูเทากัน ใหพิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตตที่นอยกวา
- ถาจํานวนบีทียูไมเทากัน ใหนําจํานวนบีทยูหารดวยจํานวนวัตต (บีทียูตอวัตต)
ผลที่ไดคือคา EER ถาคาของ EER สูง ถือวาเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง
สามารถประหยัดพลังงานไดดีกวา
8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว
ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนาที่ 170)
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสว น ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแวน(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 5 ตัว
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ราคา 32,400 บาท ตั้งไว 162,000 บาท
-คุณสมบัติดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศทีม่ ีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสง
ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) เครื่องปรับอากาศทีม่ ีระบบฟอกอากาศ เชน แผนฟอกอากาศ
ตะแกรงไฟฟา (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟา (Ionizer) เปนตน
สามารถดักจับอนุภาค ฝุนละออง และอุปกรณสามารถทําความสะอาดได
- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
- ชนิดติดผนัง
สําหรับชนิดติตั้งพื้น เปนเครื่องปรับอากาศที่ไมมรี ะบบฟอกอากาศ
6) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากขอ 3) ใหเปนไปตาม
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57)
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยใหพิจารณา
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณา
ดานราคา โดยใชหลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถาจํานวนบีทียูเทากัน ใหพิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตตที่นอยกวา
- ถาจํานวนบีทียูไมเทากัน ใหนําจํานวนบีทียูหารดวยจํานวนวัตต (บีทียูตอวัตต)
ผลที่ไดคือคา EER ถาคาของ EER สูง ถือวาเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง
สามารถประหยัดพลังงานไดดีกวา
8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว

จํานวน

162,000 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 หนาที่ ๖๕

ทอทองแดงไปกลับหุม ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สํานักงบประมาณ(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนาที่ 170)
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสว น ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
26,000 บีทียู จํานวน 3 ตัว
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 26,000 บีทียู ราคา 36,200 บาท ตั้งไว 108,600 บาท
-คุณสมบัติดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 26,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศทีม่ ีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสง
ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) เครื่องปรับอากาศทีม่ ีระบบฟอกอากาศ เชน แผนฟอกอากาศ
ตะแกรงไฟฟา (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟา (Ionizer) เปนตน
สามารถดักจับอนุภาค ฝุนละออง และอุปกรณสามารถทําความสะอาดได
- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
- ชนิดติดผนัง
สําหรับชนิดติตั้งพื้น เปนเครื่องปรับอากาศที่ไมมรี ะบบฟอกอากาศ
6) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากขอ 3) ใหเปนไปตามมติ
คณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14
มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยใหพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณา
ดานราคา โดยใชหลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถาจํานวนบีทียูเทากัน ใหพิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตตที่นอยกวา
- ถาจํานวนบีทียูไมเทากัน ใหนําจํานวนบีทียูหารดวยจํานวนวัตต (บีทียูตอวัตต)
ผลที่ไดคือคา EER ถาคาของ EER สูง ถือวาเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง
สามารถประหยัดพลังงานไดดีกวา
8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว
ทอทองแดงไปกลับหุม ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนาที่ 171)
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสว น ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
36,000 บีทียู จํานวน 4 ตัว
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู ราคา 47,000 บาท ตั้งไว 188,000 บาท
-คุณสมบัติดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง

จํานวน

108,600 บาท

จํานวน

188,000 บาท
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3) เครื่องปรับอากาศทีม่ ีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสง
ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) เครื่องปรับอากาศทีม่ ีระบบฟอกอากาศ เชน แผนฟอกอากาศ
ตะแกรงไฟฟา (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟา (Ionizer) เปนตน
สามารถดักจับอนุภาค ฝุนละออง และอุปกรณสามารถทําความสะอาดได
- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
- ชนิดติดผนัง
สําหรับชนิดติตั้งพื้น เปนเครื่องปรับอากาศที่ไมมรี ะบบฟอกอากาศ
6) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากขอ 3) ใหเปนไปตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้งที่3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14
มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยใหพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณา
ดานราคา โดยใชหลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถาจํานวนบีทียูเทากัน ใหพิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตตที่นอยกวา
- ถาจํานวนบีทียูไมเทากัน ใหนําจํานวนบีทยูหารดวยจํานวนวัตต (บีทียูตอวัตต)
ผลที่ไดคือคา EER ถาคาของ EER สูง ถือวาเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง
สามารถประหยัดพลังงานไดดกี วา
8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว
ทอทองแดงไปกลับหุม ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนาที่ 171)
ครุภัณฑคอมพิว เตอร
จัดซื้อคอมพิว เตอรตั้งโตะ 1 เครือ่ ง
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอ ยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ ีหนวยความจําขนาดไมนอย
กวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ

จํานวน

30,000 บาท
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3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 2 TB หรอ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ10/100/1000
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนาที่ 171)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
- เพื่อจายเปนคาซอมแซม บํารุงรักษา โครงสรางครุภณ
ั ฑขนาดใหญของเทศบาล
ตําบลหวยกระเจา เชน ยานพาหนะรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ ฯลฯ ในกรณีชํารุดเสียหายใหใชการไดดีดังเดิม - เปนไปตาม
พระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 163)
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาถมดิน
โครงการถมดินบริเวณสํานักงานเทศบาล
-เพื่อจายเปนคาถมดินบริเวณสํานักงานเทศบาล ตั้งไว 692,000 บาท งานดิน
ถม ความลึกเฉลี่ย 1.12 ม. พื้นที่ทั้งหมด 3,535 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณ
งานและรูปแบบที่กําหนด(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 162)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง (รายจายที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งกอสราง ซึ่งมิใชการซอมแซมตามปกติ)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 162)
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
รายจายอื่น
เงินคืนคาปรับ
-เพื่อจายเปนเงินคืนคาปรับใหแกผูประกอบอาชีพงานกอสรางและ
ผูประกอบอาชีพอื่น
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

จํานวน

150,000 บาท

รวม

872,000 บาท

จํานวน

692,000 บาท

จํานวน

180,000 บาท

รวม
รวม

430,000 บาท
430,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท
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1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่มท 0808.2/
ว2055 ลว 7 ต.ค. 2559 เรื่อง ซักซอมความเขาใจในการปฏิบตั ิตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2559 เรื่อง การกําหนเงื่อนไข หลักเกณฑ ประเภท
งานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ของการ
ประกวดราคานานาชาติและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีฯ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 163)
รายจายอื่น
-เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา/วิจัย/ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่ง
มิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อจายเปน คาจาง
องคกรหรือสถาบันที่เปนกลาง เพื่อใหเปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับ บริการของเทศบาล ตามมติการประเมินที่ กจ.กท.กําหนด ตั้งไว 30,000 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 153)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสว นราชการ
อุดหนุนการไฟฟาสว นภูมิภาค
อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิ าค จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค ในการขยายเขต ติดตั้งหมอแปลง
สําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลหวยกระเจา ประกอบดวย คาติดตัง้ แผนกแรงสูง
ภายนอก คาติดตั้งแผนกแรงสูงภายใน คาติดตั้งแผนกหมอแปลงภายใน คา
ปฏิบัติงาน Hot Line คาสมทบแรงสูง kVA รวมถึงคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับการ
ขยายระบบไฟฟาดังกลาว
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 126)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานประจําป 4 อัตรา จํานวน 12 เดือนเปน
เงิน 1,360,720 บาท และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําป
โดยจายใหพนักงานทองถิ่นดังนี้
(1)ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 402,720 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม
รวม

500,000 บาท
500,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

3,561,000
2,193,000
2,193,000
1,361,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(2)หัวหนาฝายพัฒนารายได จํานวน 1 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 311,640 บาท
(3)นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 342,720 บาท
(4)นักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 303,240 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2.พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอืน่ ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น(ฉบับที่ 11)ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
กําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานทองถิ่น
5.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6.ประกาศคณะกรรมการกลางเทศพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่มท 0809.3/ ว2683
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่องประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือน และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับ
ที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจาง
และการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง(ฉบับที่ 4)
9.หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สดุ มท 0809.3/ว 13
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ
และพนักงานสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561
เงินประจําตําแหนง
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการกองคลัง(นัก
บริหารงานคลัง)ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 42,000 บาท หัวหนาฝายพัฒนารายได (นักบริหารงานคลัง) ในอัตราเดือน
ละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 18,000 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัตเิ งินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 และ
ที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

จํานวน

60,000 บาท
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5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทองถิ่น(ฉบับที่ 2)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดกาญจนบุรีเรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที12 พฤษภาคม 2559
คาตอบแทนพนักงานจาง
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 770,220 บาท โดยจายใหกับพนักงานจาง ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ(ผูชวยนักวิชาการเงินและ
บัญชี) จํานวน 1 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 247,820 บาท
(2) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาหนาที่จดั เก็บ
รายได) จํานวน 1 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 158,180 บาท
(3)พนักงานจางทั่วไป(คนงานทั่วไป) จํานวน 3 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 360,000 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
11) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จาง 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 40,000 บาท โดยจายใหกับพนักงาน
จาง ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาหนาที่จดั เก็บ
รายได) จํานวน 1 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 4,000 บาท
(2) พนักงานจางทั่วไป(คนงานทั่วไป) จํานวน 3 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 36,000 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535

จํานวน

732,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท
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3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงาน
จางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสว นทองถิ่น
- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ตามผลการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการประจําป ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกลางและ
คณะกรรมการจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลทองถิ่น
พ.ศ.2542
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 859
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.,และ ก.อบต.
เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 27
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําป
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานสวน
ทองถิ่น ลูกจาง หรือพนักงานจางที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบตั ิงานราชการนอกเหนือจาก
เวลาปกติที่ทางราชการกําหนด
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559

รวม
รวม
จํานวน

1,338,000 บาท
308,000 บาท
200,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท
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คาเชาบาน
- เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ประจําในสังกัดกองคลัง รวมถึงผูมี
สิทธิไดรับสวัสดิการตามทีร่ ะเบียบกฎหมายกําหนดไว
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น(ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562

จํานวน

96,000 บาท

เงินชว ยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล/ลูกจางประจํา
ในสังกัดกองคลัง รวมถึงผูมสี ิทธิไดรับสวัสดิการตามทีร่ ะเบียบกฎหมายกําหนดไว
-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523และที่แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 7พ.ศ.2554
2)ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ.2560
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
สวนทองถิ่น พ.ศ.2541
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ คาธรรมเนียม คาโฆษณาและเผยแพร เชน
คาทําการประชาสัมพันธกําหนด การชําระภาษี คาเชาเครื่องถายเอกสารและ
คาลงทะเบียนอบรม ตั้งไว 100,000 บาท
-เปนไปตามพระบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ ง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับรายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค

จํานวน

10,000 บาท

รวม

760,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะคาลงทะเบียนอบรม คาเชา ที่พักฯลฯ
ตามระเบียบหนังสือสังการกําหนดไว ตั้งไว 50,000 บาท
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
คาใชจายศูนยปฏิบัติการชว ยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสว นทองถิ่น
-เพื่อดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ ง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(แผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 150)
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ ยสิน(LTAX300)
- เพื่อจายเปนคาจัดทําโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
(LTAX3000) ซึ่งเปนโครงการพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บ
รายไดอยางครบถวนถูกตองการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
(LTAX 3000 และ LTAX GIS) จึงเปนการแกไขปญหารายไดวิธีหนึง่ ที่เหมาะสม
ที่สุด ตั้งไว 50,000 บาท
(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกร
ปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2550
(2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่มท 0808.3/ว462 ลง
วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551
(3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
(4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.3/ว483 ลง
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565หนาที่ 153)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑตางๆ ของเทศบาลตําบลหวย
กระเจา,คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นเชน วัสดุตางๆ,คาบํารุง รักษาหรือ
ซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง,รถยนตสวนกลาง,รถจักรยานยนตคอมพิวเตอรฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ ง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับรายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและ
คาสาธารณูปโภค
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน
กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ใบเสร็จรับเงิน
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงานดังนี้
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน
-ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานได
ดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลข ขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก
แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตัง้ (กระดานดํา) ที่ถูพื้นตะแกรงวาง เอกสาร
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่
พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน
แผนปายจราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน)
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็กฯลฯ
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
-ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด
เทปกาว ลวดเย็บ กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก
น้ําหมึกปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข
ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติขาราชการ แบบพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงานฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

รวม
จํานวน

260,000 บาท
100,000 บาท
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วัสดุยานพาหนะและขนสง
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง และซอมแซมเปลี่ยนอะไหลรถยนต
และรถจักรยานยนตฯลฯ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในเพลา น้ํามันเบรก เข็มขัด
นิรภัย หมอน้ํารถยนต ไขควง ฯลฯรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสนิ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย
คาติดตั้ง เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานได
ดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ ไขขวง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย
กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณ
ไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง หมดไป
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้
ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มลี ักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
กลาง ดังนี้ เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนตเบรกครัช
พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ําแบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟเบรก
ตลับลูกปน กระจกมองขาง รถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิง่ ของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลีย่ นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิง่ ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสนิ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 หนาที่ ๗๖

โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือเปลีย่ นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ แกสหุงตม น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี
น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจา ยในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
วัสดุคอมพิว เตอร
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล (Diskette,FloppyDisk,Removable Disk,Compact Disk,Digital Video
Disc,Gard Reader) ตลับน้ําหมึกหรือตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร แผนกรองแสง แปนพิมพ(Key Board) เมาส แฮนดี้ไดร เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub),โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือ ซอฟตแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน
20,000 บาท ฯลฯโดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน
ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะและคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานได
ดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
-ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ ไมคงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณบันทึกขอมูล
(Diskette,Floppy Disk Removable Disk Compact Digital Video Disc Flash
Drive) เทปบันทึกขอมูล(ReelMagneticTapeCassette CassetteTape Cartridge
Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล้ ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล
-ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสาํ หรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มลี ักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
กลาง ดังนี้ แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key board)เมนบอรด(Main Board)
เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตชึทฟดเดอร(Cut sheet Feeder)เมาส
(Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ
(Hub)แผนวงจร อิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card Antivirus Card Sound Ca
rd เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette)แบบ
ฮารดดิสต(Hard Disk)แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล(Optical)เปนตน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้

จํานวน

70,000 บาท
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1)หนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
คาสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย
- เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา ไปรษณียากร
คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ ง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับรายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑคอมพิว เตอร
ครุภัณฑคอมพิว เตอร
เครื่องคอมพิวเตอร สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมนอยกวา 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอ ยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ ีหนวยความจํา ขนาดไมนอย
กวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจําไมนอยกวา 1 TB
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) แบบ 10/100/1000

รวม
จํานวน

10,000 บาท
10,000 บาท

รวม
รวม

30,000 บาท
30,000 บาท

จํานวน

22,000 บาท
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Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนาที่ 171)
เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank
Printer)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอ ยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสาหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนา
ตอนาที (ppm) หรือ 8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเรวในการพิมพสีสาหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนา
ตอนาที (ppm) หรอ 5 ภาพตอนาที(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอ ยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562(แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนาที่ 171)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่ว ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

จํานวน

รวม
รวม
รวม
จํานวน

8,000 บาท

951,840
43,840
43,840
43,840

บาท
บาท
บาท
บาท
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- เพื่อจายเปนเงินเดือน พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําป 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 43,840 บาท และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป โดยจายใหพนักงานสวนทองถิ่นดังนี้
(1) เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 1 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 43,840 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอืน่ ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
3)ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นเรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 11)ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
กําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานทองถิ่น
5)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6)ประกาศคณะกรรมการกลางเทศพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที)่ ลงวันที่
26 พฤศจิกายน 2558
7)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2)ลงวันที่
22 มิถุนายน 2561
8)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่มท 0809.3/
ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่องประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
คาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง(ฉบับที่ 4)
9)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สดุ มท 0809.3/ว 13 ลง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ
และพนักงานสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสว นทองถิ่น
- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสว นทองถิ่นเปนกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ตามผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการประจําป ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง
และคณะกรรมการจังหวัดตามพระราชบัญ ญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลสว น
ทองถิ่น พ.ศ.2542 ตั้งไว 35,000 บาท
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น

รวม
รวม
จํานวน

698,000 บาท
85,000 บาท
85,000 บาท
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ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงหมดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพเิ ศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2557
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ,ก.ท.และ ก.อบตเรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสาํ หรับพนักงานสวนทองถิ่น
ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2558
4)หนังสือสํานักงาน ก.จ,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจําป
- คาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เพื่อจายเปน
คาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) ซึ่งไดรับคําสั่งปฏิบัติงาน
ในศูนย อปพร.ในอัตราตามที่ระเบียบกําหนดใหเบิกจายได (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดว นมาก ที่ มท 0808.2/ว3795 ลงวันที่ 17พฤศจิกายน
2552) ตั้งไว 50,000 บาท
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม และลงทะเบียนตางๆ คาจางเหมาบริการตางๆ,
คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทํางานอยางใดอยางหนึ่งซึ่งอยูในความ
รับผิดชอบของเทศบาล เชน เขาปกหนังสือและคาเย็บเลมหนังสือ หรือคาใชจาย
อยางอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน และอื่นๆที่มีระเบียบกฎหมาย/หนังสือสั่งการ ให
สามารถดําเนินการไดเปนตน ตั้งไว 5,000 บาท
-เปนไปตามพระบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับรายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค

รวม

318,000 บาท

จํานวน

18,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาจัดทําประกันภัยรถยนตข องทางเทศบาล ตามหนังสือ
กระทรวง มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว2633 ลงวันที่14 สิงหาคม 2552
เรื่องซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายในการประกันภัยรถราชการ
ตั้งไว10,000 บาท
-เปนไปตามพระบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับรายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
-คาดูแลและใหบริการระบบของเครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของรถ(GPS)
ตั้งไว3,000 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการและประกาศ ดังนี้
1)ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง กําหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใชในการ
ขนสงสัตวหรือสิ่งของ ที่ตองติดตั้งเครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของรถกอนการจด
ทะเบียน พ.ศ. 2558
2) ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง กําหนดคูณลักษณะและระบบการทํางานของ
เครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของรถที่ใชในการขนสง พ.ศ. 2558
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
- คาใชจายโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนและฝกซอมแผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- คาใชจายโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนและฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนและฝกซอมแผน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมซักซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและเปนประโยชนในดานการปฏิบัติงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว 25,000 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
3) พระราชบัญญัตปิ องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 2565 หนาที่ 149)
คาใชจายการดําเนินงานรณรงคและปองกันอุบัติเหตุทางถนนในชว งเทศกาล
สําคัญ ตางๆ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานรณรงคและปองกันอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญตางๆ เชนเทศกาลขึ้นปใหม เทศกาลสงกรานต ฯลฯ รวมถึงคาใชจาย
ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ในการดําเนินกิจกรรมดวย ตั้งไว 80,000บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท
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-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
3) พระราชบัญญัตปิ องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่149)
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอก
ราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาที่พัก คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พักฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3)ระเบียบกระทรวงมาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที
ทองถิ่น (ฉบับที3่ ) พ.ศ.2559
โครงการฝกอบรม/ทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพและจัดตั้งอาสาสมัครปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยฝายพลเรือน
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรม/ทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพและจัดตั้ง
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)รวมถึงคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
ในการฝกอบรมเพื่อใหเกิดทักษะ ความรู ความเขาใจ ในการปฏิบตั หิ นาที่การ
ปฏิบัติงานรวมกับชุมชน และหนวยงานอื่นๆ ตามความจําเปนตั้งไว 50,000 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546
3) พระราชบัญญัตปิ องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 150)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑของเทศบาลตําบลหวยกระเจา, คา
บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน วัสดุตางๆ,คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทีด่ ิน
และสิ่งกอสราง,รถยนตบรรทุกน้ํา,แอรรถยนตบรรทุกน้ํา ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับรายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

130,000 บาท
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3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานของศูนย อปพร.เทศบาลตําบลหวยกระเจา เชน
ปากกา กระดาษ แฟมเก็บเอกสาร ฯลฯ
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงานดังนี้
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน
-ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานได
ดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ หนังสือเครื่องคิดเลข ขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษ ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน
แผนที่พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือ
หนวยงาน แผนปายจราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง(ตอผื่น) พรม
(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลองกระเปา ตาชั่งขนาดเล็กฯลฯ
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
-ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ
หรือเปลีย่ นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิมดังนี้
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินทเทป พี วี ซี
แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัดคลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน
กระดาษไข แฟมสมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ของใชในการบรรจุ
หีบหอน้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงานฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

รวม
จํานวน

295,000 บาท
5,000 บาท
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ
- เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส,เข็มขัดรัดสายไฟฟา,เทปพัน
สายไฟฟา,สายไฟฟา,หลอดไฟฟา,เบรกเกอร, สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,
เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณดาวเทียม,โคมไฟฟาพรอมขาหรือกาน, หมอแปลง
ไฟฟา(Step-up,Step-Down),ลําโพง,ไมโครโฟน,ไฟฉายสปอตไลท,เครื่องวัด
กระแสไฟฟา,สายไฟ ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
วัสดุยานพาหนะและขนสง
- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน น้ํามันเบรก หัวเทียน
แบตเตอรี่ สายพาน ยางนอก ยางในของรถบรรทุกน้ํา ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถยนตบรรทุกน้ํา
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
วัสดุคอมพิว เตอร
- เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรของศูนยอปพร.
เทศบาลตําบลหวยกระเจา เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล,หมึกคอมพิวเตอรฯลฯ
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน
ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะและคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
-ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ
หรือเปลีย่ นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมคงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณบันทึกขอมูล
(Diskette,FloppyDiskRemovableDiskCompact Digital Video Disc Flash Driv
e) เทปบันทึกขอมูล
(ReelMagnetic Tape Cassette Cassette TapeCartridge Tape)
หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอรตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล
-ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสาํ หรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มลี ักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือ
คาซอมกลาง ดังนี้ แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key board)
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรีช่ ิป(MeMory Chip) เชน Ram คัตชึทฟดเดอร
(Cut sheet Feeder)เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ
(Printer switching Box)เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)แผนวงจร อิเล็กทรอนิกส
(Card)Ethernet Card Antivirus Card Sound Card
เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต(Diskette)แบบ
ฮารดดิสต (Hard Disk)แบบซีดีรอม(CD ROM)แบบออพติคอล (Optical) เปน
ตน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
วัสดุเครื่องดับเพลิง
- เพื่อจายเปนคาวัสดุดับเพลิง เชน สายสงน้ําดับเพลิง,ขอตอ,ทอดูดน้าํ ,วัสดุอื่นๆที่
เกี่ยวของกับการดับเพลิง และคาวัสดุอุปกรณตางๆที่จําเปน ที่ไมเขาลักษณะและ
ประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณโดยจายเปนคาวัสดุดับเพลิงดังนี้
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน
-ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานได
ดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคาดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลข ขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก
แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตัง้ (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่อง
ตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษเครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายา
ลักษณ แผงปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปายจราจรหรือ
แผนปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน
พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็กฯลฯ
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
-ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ
หรือเปลีย่ นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ

จํานวน

20,000 บาท
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เดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวด
เย็บ กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก
น้ําหมึก ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไขไมบรรทัดคลิป เปก
เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี
สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอน้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงานฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑกอสราง
เลื่อยโซยนต
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยโซยนต จํานวน ๑ เครื่อง เครื่องละ 35,000 บาท เพื่อใช
สําหรับการปฏิบตั ิงานชวยเหลือบรรเทา สาธารณภัยตางๆ มีรายละเอียดคุณลักษณะ
ดังนี้
1. ปริมาตรกระบอกสูบ 59.0 cc
2. ประสิทธิภาพเครื่องยนต 3,400 วัตต = 4.6 แรงมา
3. เครื่องยนต เบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบเดี่ยว
4. ขนาดโซ 3/8” RSC5
5. แผนบังคับโซ 50.0 to 62.5 cm (20” – 25”) STIHL DULOMATICE
6. นาหนัก 5.6 kg. เฉพาะตัวเครือ่ ง
7. ระบบสตารท เชือกดึงสตารท
8. อุปกรณมาตรฐาน แผนบังคับโซ 20”, ชุดเครื่องมือ
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีบญ
ั ชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 2565 หนาที่ 171)
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
คาครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
- เพื่อจายเปนคาครุภัณฑเครื่องดับเพลิง เชน สายสงน้ําดับเพลิง,ขอตอทอดูดน้ํา,วัสดุ
อื่นๆที่เกี่ยวของกับการดับเพลิง และคาวัสดุอุปกรณตางๆที่จําเปน ที่ไมเขาลักษณะ
และประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ
-จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีบญ
ั ชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานงบประมา(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 2565 หนาที่ 171)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงโครงสรางครุภณ
ั ฑขนาดใหญของเทศบาลตําบลหวย
กระเจา เชน ยานพาหนะ รายจายเพื่อประกอบดัดแปลงตอเติม หรือปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ ฯลฯ ในกรณีชํารุดเสียหายใหใชการไดดดี ังเดิม

รวม
รวม

210,000 บาท
210,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท
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- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท0808.2/ว 1657ลงวันที่
16กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนมากที่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 163 )
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่ว ไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล/พนักงานครู
เทศบาล ประจําป 6 อัตรา จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 2,418,720 บาทและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป โดยจายใหพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 402,720 บาท
(2) ครู(คศ.2) จํานวน 1 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 300,000 บาท
(3) ครู(คศ.1) จํานวน 3 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 822,000 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ สั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2.พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอืน่ ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นเรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 11)ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2560
4. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
กําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานทองถิ่น
5.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6.ประกาศคณะกรรมการกลางเทศพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที)่
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

รวม
รวม
รวม
จํานวน

7,131,810
3,628,720
3,628,720
2,418,720

บาท
บาท
บาท
บาท
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7.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2)ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2561
8.หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ดวนที่สุด ที่มท 0809.3/ว 2683
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่องประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือน และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอืน่ (ฉบับ
ที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และอบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจาง
และการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง(ฉบับที่ 4)
9.หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สดุ มท 0809.3/ว 13
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561ประกาศ ก.จ. , ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงาน
สวนทองถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561
เงินประจําตําแหนง
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการ
กองการศึกษา(นักบริหารงานศึกษา) ในอัตราตามที่ระเบียบกําหนดใหเบิกจายได
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัตเิ งินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 และที่แกไข
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นเรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทองถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
เงินวิทยฐานะ
-เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะครูผดู ูแลเด็ก(ครูคศ.2)ในอัตรา เดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา เปนเงิน 84,000 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัตเิ งินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 และที่แกไข
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2553 ประกาศ
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

84,000 บาท
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6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทองถิ่น(ฉบับที่ 2)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
คาตอบแทนพนักงานจาง
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ/พนักงานจาง
ทั่วไป จํานวน 8 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 984,000 บาท โดยจาย
ใหพนักงานจางดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาหนาที่ธรุ การ)
จํานวน 1 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 156,000 บาท
(2) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยครูผดู ูแลเด็ก)
จํานวน 1 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 180,000 บาท
(3) พนักงานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป) จํานวน 6 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 648,000 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ สั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2.พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอืน่ ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
3.หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่มท 0809.3/ ว2683
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่องประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือน และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับ
ที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจาง
และการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง(ฉบับที่ 4)
เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานจางตามภารกิจ/พนักงานจาง
ทั่วไป จํานวน 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน เปนเงิน100,000 บาท โดยจายใหกับ
พนักงานจางดังตอไปนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ(ผูชวยเจาหนาที่
ธุรการ) จํานวน 1 ตําแหนง จํานวน 12 เดือนเปนเงิน 28,000 บาท
(1) พนักงานจางทั่วไป(คนงานทั่วไป) จํานวน 1 ตําแหนง จํานวน 12 เดือนเปน
เงิน 72,000 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2.พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอืน่ ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
3.หนังสือสํานักงานก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่มท 0809.3/ว1372 ลงวันที่ 1
กรกฎาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต.เรื่อกําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2.พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอืน่ ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535

จํานวน

984,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท
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3.หนังสือสํานักงานก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่มท 0809.3/ว1372 ลงวันที่ 1
กรกฎาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต.เรื่อกําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสว นทองถิ่น
- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ตามผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการประจําป ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกลางและ
คณะกรรมการจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 859ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงหมดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพเิ ศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2557
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ,ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุดที่มท0809.3/ว 380 ลงวันที่
26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2558
4)หนังสือสํานักงานก.จ,ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สดุ ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่
29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําป

รวม
รวม
จํานวน

2,259,090 บาท
328,590 บาท
313,590 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานเทศบาล
เทศบาล ลูกจาง หรือพนักงานจางที่ ไดรับคําสั่ง
ใหปฏิบัติงานราชการนอกเหนือ จากเวลาปกติที่ทางราชการกําหนด
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559

จํานวน

5,000 บาท
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เงินชว ยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลในสังกัด
กองการศึกษา รวมถึงผูมสี ิทธิไดรบั สวัสดิการตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนดไว
-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1)พระราชกฤษฎีเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2554
2)ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที3่ ) พ.ศ.2549
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ,คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตางๆ, คาลาง
อัดภาพถาย,คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาเชาเครื่องถายเอกสาร และขอบังคับ
ตางๆ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่
16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่
20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชสอยในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพ ัฒนาเด็กเล็ก
-คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
จัดซื้อหนังสือเรียนแบบเรียน ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหวยกระเจา
ตั้งไว 30,000 บาท
-คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
จัดซื้ออุปกรณการเรียน ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหวยกระเจา
ตั้งไว 30,000 บาท
-คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหวยกระเจา
ตั้งไว 45,000 บาท
-คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อจายเปนคาใชจายในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหวยกระเจา
ตั้งไว64,500บาท
-เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028ลงวันที่

จํานวน

10,000 บาท

รวม

1,174,500 บาท

จํานวน

130,000 บาท

จํานวน

169,500 บาท
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6มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274ลงวันที่
19 มิถุนายน 2552 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2551
4)หนังสือกระทรวงหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.25514 (ฉบับที2่ )
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
50,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอก
ราช อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาที่พัก คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พักฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3)ระเบียบกระทรวงมหาไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
จํานวน
40,000
บาท
คาใชจายในการพัฒนาผูประกอบวิช าชีพ ครู
-เพื่อจายเปนคาพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตั้งไว 40,000 บาท(คนละ 10,000 บาท/ป)
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0808.2/3886 ลงวันที่
มิถุนายน2562
คาใชจายสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
จํานวน
735,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใชจายสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวันจัดสรร
ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลหวยกระเจา อัตราคนละ 20 บาท
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการ
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จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2551
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658ลงวันที่
22 มีนาคม 2559 เรือ่ ง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
- เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสินอื่นๆ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับรายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษแฟม ปากกา ดินสอ กุญแจสมุด
บัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ธงชาติ ซองจดหมาย แผงปดประกาศ น้ํา
ดื่ม เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสนิ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรา
ยาง ขาตั้ง (กระดานดํา)ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟมเครื่องตัดกระดาษ
เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปดประกาศ
แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปายจาราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่ มาน
ปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้ง
หรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ ไมคงสภาพ

จํานวน

50,000 บาท

รวม
จํานวน

772,000 บาท
160,000 บาท
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เดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก
น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข
ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี
สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี
ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
คาอาหารเสริม (นม)
- คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพื่อจายเปน
คาอาหารเสริม(นม) จัดสรรใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในตําบลหวยกระเจาอัตราคน
ละ 7.37 บาท
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2552 เรือ่ ง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรร
เปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2551
4)หนังสือกระทรวงหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที2่ )
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน พูกันและสีแถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี) เมมโมรี่การด รูปสีหรือขาวดําที่
ไดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสนิ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ

จํานวน

312,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท
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3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดังนี้ ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟลม ภาพยนตร เครื่อง
กรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ ไมคงสภาพเดิม ดังนี้ พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร
, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถาย
ดาวเทียม ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
วัสดุคอมพิว เตอร
- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
หมึกคอมพิวเตอรเปนตน รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มรี าคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสนิ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถ
ซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคมุ คา ดังนี้ แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมคงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณบันทึกขอมูล
(Diskette,Floppy Disk, Removable Disk,Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล
(ReelMagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ

จํานวน

70,000 บาท
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เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรือ
อะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมทีม่ ีลักษณะเปน
การซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ(Key board)
เมนบอรด (Main Board)เมมโมรีช่ ิป(MeMory Chip)เชน Ram
คัตซีทฟดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส
(Card)Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,Sound Card) เปนตน
เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต(Diskette) แบบฮารดดิสต
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM)แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
วัสดุการศึกษา
- เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก จัดสรรใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบล
หวยกระเจา
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0893.2/ว 1918
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรร
เปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2551
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2)
คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
- เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตทต.หวยกระเจา ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ ง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน

225,000 บาท

รวม
จํานวน

24,000 บาท
24,000 บาท
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2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
ลงวันที่12 กันยายน 2560 เรื่องแนวทางการแกไขปญหาคาสาธารณูปโภคคางชําระ
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1529
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงศูนยพ ัฒนาเด็กเล็กกาญจนาภิเษก
-เพื่อจายเปนคากอสรางปายชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กกาญจนาภิเษก
จํานวน 1 ปาย กอสรางเสาธง จํานวน 1 เสา ตั้งไว130,400 บาท
รายละเอียดตามปริมาณงานและรูปแบบที่กําหนด(แผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 137)
โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหวยกระเจา
-เพื่อจายเปนคาปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหวยกระเจา โดยทําการกอสราง
รั้วความยาวไมนอยกวา 138 เมตร กอสรางปายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 ปาย
กอสรางเสาธงจํานวน 1 เสา เทพื้น คสล. หนา 012 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา
500 ตร.ม. ตั้งไว 773,600 บาท รายละเอียดตามปริมาณงานและรูปแบบ
ที่กําหนด(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 137)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสว นราชการ
อุดหนุนการไฟฟาสว นภูมิภาค
อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิ าค จํานวน 300,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน
ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค ในการขยายเขต ติดตั้งหมอแปลง สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดหวยกระเจา หมูที่ 3 บานหวยกระเจา ประกอบดวย คาติดตั้งแผนกแรงสูง
ภายนอก คาติดตั้งแผนกแรงสูงภายใน คาติดตั้งแผนกหมอแปลงภายใน คา
ปฏิบัติงาน Hot Line คาสมทบแรงสูง kVA รวมถึงคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับการ
ขยายระบบไฟฟาดังกลาว
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ ง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 126)

รวม
รวม

904,000 บาท
904,000 บาท

จํานวน

130,400 บาท

จํานวน

773,600 บาท

รวม
รวม

300,000 บาท
300,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท
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งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
คาอาหารเสริม (นม)
- คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพื่อจายเปน
คาอาหารเสริม(นม) จัดสรรใหกับโรงเรียนในตําบลหวยกระเจา
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2551
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1658
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2551(ฉบับที่ 2)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสว นราชการ
เงินอุดหนุนสว นราชการ
- เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน จัดสรรใหกับเด็กเล็ก – ประถมศึกษา
ปที่ 6 โรงเรียนในตําบลหวยกระเจา อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 7 โรงเรียน
1.โรงเรียนบานทุงมังกะหรา (33x20x100=66,000)
2. โรงเรียนบานซอง (126x20x100=252,000)
3. โรงเรียนบานไพรงาม (78x20x100=156,000)
4. โรงเรียนบานเขาศาลา (49x20x100=98,000)
5. โรงเรียนบานเขากรวด (105x20x100=210,000)
6. โรงเรียนบานทัพพระยา(155x20x100=310,000)
7. โรงเรียนอนุบาลหวยกระเจา(199x20x100=398,000)
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รวม
รวม
รวม
จํานวน

4,620,800
1,580,800
1,580,800
1,580,800

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
รวม

3,040,000 บาท
3,040,000 บาท

จํานวน

3,040,000 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 หนาที่ ๙๙

3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2551
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2551(ฉบับที่ 2)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่ว ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- คาจางเหมาบริการตางๆ,คาจางเหมาแรงงานงานบุคคลภายนอกทํางานอยางใด
อยางหนึ่ง ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
2) พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ ง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
คาวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับการปฏิบตั ิงานเมื่อเกิดโรค
ระบาด/โรคอุบัติใหมตางๆ โดยมิไดคาดหมาย (ฉุกเฉิน)รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ ไมคงสภาพเดิม ดังนี้ แกสหุงตม น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตาน้ํามันจารบี
น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที9่ มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม

รวม
รวม
รวม

50,000 บาท
50,000 บาท
10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
จํานวน

40,000 บาท
10,000 บาท
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งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย เชน ทรายอะเบท น้ํายา
ฉีดพนปองกันโรคไขเลือดออก น้ํายาเคมีปองกันโรคไขหวัดนก น้ํายาหรือเคมีภัณฑ
ตางๆ (รวมกํามะถัน กรด ดาง) เวชภัณฑ ฯลฯ
โดยจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ดังนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสนิ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย
คาติดตั้ง เปนตน
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ ทรายอะเบท วัคซีน สําลี และผาพันแผลเวชภัณฑ
แอลกอฮอล เคมีภณ
ั ฑ อ็อกซิเจน น้ํายาตางๆ สายยาง ลูกยางหลอดแกว
ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
3) พระราชบัญญัตโิ รคติดตอ พ.ศ. 2558
4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดตอที่ตอง
เฝาระวัง พ.ศ. 2559
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดใหแหลงเพราะพันธุยงุ ลายเปนเหตุ
รําคาญและแตงตั้งเจาพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและปองกันโรคที่มียงุ เปนพาหะ
นําโรค
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1732
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรือ่ ง ขอเนนย้ําแนวทางการดําเนินการปองกันโรคที่มี
ยุงเปนพาหะนําโรค
8) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สดุ ที่ มท 0810.5/ว 0120
ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานปองกัน และควบคุมโรค
พิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745
ลงวันที่ 31 สิงหาคม2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ

จํานวน

30,000 บาท
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รายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุข
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.5/1042
ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจา
ลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดาน
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ ง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
14) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข อื่น
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ สําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว
ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามปณิธานสมเด็จพระ
เจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี ในเขตเทศบาล ทั้งที่มีเจาของและไมมเี จาของ ในอัตรา
ตัวละ 6 บาท โดยสํารวจปละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม และครั้งที่ 2
ภายในเดือนมิถุนายน คาจางเหมาบริการหรือคาจางเหมาบริการอื่นๆที่เขาลักษณะ
รายจายประเภทนี้ ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
3) พระราชบัญญัตโิ รคติดตอ พ.ศ. 2558
4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดตอที่ตองเฝา
ระวัง พ.ศ. 2559
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดใหแหลงเพราะพันธุยงุ ลายเปนเหตุ
รําคาญและแตงตั้งเจาพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและปองกันโรคที่มียงุ
เปนพาหะนําโรค
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1732
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเนนย้ําแนวทางการดําเนินการปองกันโรคที่มี
ยุงเปนพาหะนําโรค
8) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120

รวม
รวม
รวม

805,000 บาท
385,000 บาท
385,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 หนาที่ ๑๐๒

ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานปองกัน และควบคุมโรค
พิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่
มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนิน
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ ง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายโครงการปองกันและแกไขควบคุมโรคติดตอไขเลือดออก
- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอไขเลือดออกใหกับ
ประชาชน และกลุมเสี่ยงในเขตเทศบาล เชน
จัดกิจกรรมรณรงคการพนหมอกควัน,การจัดซื้อน้ํายาพนหมอกควัน,คาสารกําจัด
ลูกน้ํายุงลาย(ทรายอะเบท),น้ํายาเคมี สําหรับผสม
พนหมอกควัน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล การสํารวจแหลงเพาะพันธุล ูกน้ํา
ยุงลาย บํารุงรักษาเครื่องพนหมอกควันและคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
3) พระราชบัญญัตโิ รคติดตอ พ.ศ. 2558
4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดตอที่ตองเฝา
ระวัง พ.ศ. 2559
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดใหแหลงเพราะพันธุยงุ ลายเปนเหตุ
รําคาญและแตงตั้งเจาพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและปองกันโรคที่มียงุ เปนพาหะ
นําโรค

จํานวน

280,000 บาท

7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1732

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 หนาที่ ๑๐๓

ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเนนย้ําแนวทางการดําเนินการปองกันโรคที่มี
ยุงเปนพาหะนําโรค
8) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินงานปองกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่มท 0810.5/1745
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่มท 0810.5/1042
ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย
ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ ง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 143)
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บาตามพระปณิธานศาสตราจารย
ดร.สมเด็จสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณว ลัยลักษณ
อัครราชกุมารี
-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ตามปณิธานสมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เพื่อปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา
ในสุนัข/แมว ในเขตเทศบาลทั้งทีม่ ีเจาของและไมมีเจาของ ในอัตราตัวละ 30บาท
และคาใชจายอืน่ ๆที่จาํ เปนในการดําเนินงานตามโครงการ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
3) พระราชบัญญัตโิ รคติดตอ พ.ศ. 2558
4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดตอที่ตองเฝา
ระวัง พ.ศ. 2559
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดใหแหลงเพาะพันธุยุงลายเปนเหตุ
รําคาญและแตงตั้งเจาพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม

จํานวน

95,000 บาท

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 หนาที่ ๑๐๔

ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและปองกันโรคที่มียงุ เปน
พาหะนําโรค
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1732
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรือ่ ง ขอเนนย้ําแนวทางการดําเนินการปองกันโรค
ที่มียุงเปนพาหะนําโรค
8) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120
ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานปองกัน และควบคุมโรค
พิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่
มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนิน
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดาน
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ ง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนาที่ 143)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางสาธารณสุข
-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ในการจัดกิจกรรม
ตางๆใหมีความเหมาะสมกับปญหาและบริบท ของพื้นที่โดยจัดกิจกรรมหมูบาน
หมูละ 3 โครงการ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารจังหวัด เทศบาลและองคการ
บริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552

รวม
รวม

420,000 บาท
420,000 บาท

จํานวน

420,000 บาท

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 หนาที่ ๑๐๕

พ.ศ. 2559
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลง
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109
ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุขเพิ่มเติม
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 143)
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายโครงการฝกอบรมสานสัมพันธว ันผูสูงอายุ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม และจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงานการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 145)

รวม
รวม
รวม

170,000 บาท
170,000 บาท
170,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท
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คาใชจายโครงการโรงเรียนผูสูงอายุ
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนผูสูงอายุ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพใหแกโรงเรียนผูสูงอายุ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 148)
คาใชจายโครงการสงเสริมฝกอบรมอาชีพ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมฝกอบรมการสงเสริมการสรางความรูใหกับผู
ที่สนใจในการประกอบอาชีพตางๆ เพื่อใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 128)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่ว ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล ประจําป จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 1,250,000 บาท และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป
โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้
(1)ผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 396,072 บาท
(2)หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง จํานวน 1 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 311,640 บาท
(3)นายชางโยธา จํานวน 1 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 280,440 บาท
(4) เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 249,360 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2.พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอืน่ ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

4,824,300
2,208,300
2,208,300
1,250,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นเรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 11)
ลงวันที่6 มิถุนายน 2560
4. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
กําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานทองถิ่น
5.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6.ประกาศ ก.จ,ก.ทและอบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับหลักเกณฑการ
ใหพนักงานทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
7.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่มท 0809.3/
ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่องประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และอบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจาง
และการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง(ฉบับที่ 4)
9.หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สดุ มท 0809.3/ว 13
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวน
ทองถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561
เงินประจําตําแหนง
-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง) ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน
เปนเงิน 42,000 บาท และเงินตอบแทนหัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง
(นักบริหารงานชาง) ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท รวม 12 เดือน
เปนเงิน 18,000 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3.พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2538 และ
ที่แกไขถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
4.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
คาตอบแทนพนักงานจาง
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 789,800 บาท และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง
โดยจายใหกับพนักงานจาง ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยนายชางโยธา) จํานวน 1 ตําแหนง
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 140,000 บาท

จํานวน

จํานวน

60,000

บาท

798,800 บาท
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(2) พนักงานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป) จํานวน 6 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 648,000 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2.พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอืน่ ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
3.หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่มท 0809.3/
ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่องประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
คาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง(ฉบับที่ 4)
เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง 7 อัตรา
เปนเงิน 95,000 บาท โดยจายใหกับพนักงานจาง ดังนี้
(1)พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยชางโยธา) จํานวน 1 ตําแหนง
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 23,000 บาท
(2)พนักงานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป) จํานวน 6 ตําแหนง
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 72,000 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2.พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอืน่ ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
3.หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่มท 0809.3/
ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่องประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
คาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง(ฉบับที่ 4)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสว นทองถิ่น
- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน สวนทองถิ่นเปนกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ตามผลการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบตั ิ
ราชการประจําปตามหลักเกณฑเงือ่ นไข และวิธีการที่คณะกรรมการกลางและ
คณะกรรมการจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 ตั้งไว 302,500 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจาย
อื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 859
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน

จํานวน

99,500 บาท

รวม
รวม
จํานวน

1,339,500 บาท
327,500 บาท
302,500 บาท
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ทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สดุ ที่ มท 0809.3/ว 380 ลง
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ
ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ คณะกรรมการตรวจการจาง คณะกรรมการ
ที่เทศบาลแตงตั้งตามโครงการตางๆ อัตราตามที่ระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด ตั้งไว 60,000 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรือ่ ง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลง
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรือ่ ง แจงหลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาล
ลูกจาง หรือพนักงานจางที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานราชการนอกเหนือจากเวลาปกติที่
ทางราชการกําหนด
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
เงินชว ยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลในสังกัดกอง
ชาง รวมถึงผูมสี ิทธิไดรับสวัสดิการตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2560

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- เพื่อจายเปนคาจางซอมแซมไฟทางสาธารณะ ,คาจางเหมาบริการตางๆ ตั้งไว
370,000 บาท (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 135)
- เพื่อจายเปนคาเย็บเลมหนังสือ คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ คาโฆษณา
เผยแพร เชน คาจางทําพิมพเขียว คาถายพิมพเขียว เอกสารงานชาง ฯลฯ
ตั้งไว 30,000 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ ง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่20
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอก
ราช อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก ฯลฯ ใหแก
พนักงานเทศบาล หรือพนักงานจาง ในสังกัดกองชาง ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไป
ราชการ
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
คาใชจายในการสํารวจและรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน เชน การออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวงการตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง การดําเนินคดีกรณี
พิพาท การสํารวจ รังวัดทําแผนทีก่ ารจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนรวมทั้ง
คาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542

รวม

710,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2557
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง,
คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภณ
ั ฑ เชน หอกระจายขาว คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินอื่นๆ เชน รถฟอรด บท 5831 และวัสดุตา งๆ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ ง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับรายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานของกองชาง เชน กระดาษถายเอกสาร ปากกา
กระดาษแบบไข แฟม สมุด ตรายาง ฯลฯ ตั้งไว 70,000 บาท รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมอี ายุการใชงาน
ไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจาย
ดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสนิ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัยคาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคาดังนี้ หนังสือ เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดาน
ดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด

จํานวน

250,000 บาท

รวม
จํานวน

302,000 บาท
75,000 บาท
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กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษกุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ
แผงปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปายจาราจรหรือ
แผนปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน)นาฬิกาตั้งหรือแขวน
พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิดเทปกาว
ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท
เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี
ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหบี หอ
น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงานฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ(แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565หนาที่ )
- เพื่อจายเปนคาหนังสือ ขอระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑตางๆ ภายในกองชาง
เทศบาลตําบลหวยกระเจา ตั้งไว 5,000 บาท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยนื นาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่ นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
ดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงาน
ไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคาดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็กทีเ่ ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา)ที่ถูพื้นตะแกรงวางเอกสาร
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่
พระบรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนปานชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปาย
จาราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
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(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือเปลีย่ นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิมดังนี้
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาวลวดเย็บกระดาษ
กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายา
ลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข
แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิง่ พิมพที่ไดจาก
การซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดืม่ สําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
วัสดุงานบานงานครัว
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรงไมกวาดถวย ชาม
ชอนสอม แกวน้ํา จานรอง ผงซักฟอก น้ํายาลางจานผาปูโตะ
กระจกเงา ถาด โองน้ํา มีด ฯลฯ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลีย่ นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสนิ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย
คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดังนี้ หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป
มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา
ที่นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร
เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องปงขนมปง กระทะไฟฟา รวมถึง หมอหุงขาวไฟฟา กระติกน้ํา
รอน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ ไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง
ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

จํานวน

7,000 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 หนาที่ ๑๑๔

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
วัสดุยานพาหนะและขนสง
- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรรี่ ยางนอก ยางในน้ํามัน
เบรก หัวเทียน ฯลฯ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่ นสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสนิ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคมุ คา ดังนี้ ไขขวง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค
ล็อคเกียร ล็อคคลัซ กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือเปลีย่ นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคนื สภาพดังเดิมที่มลี ักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
กลาง ดังนี้ เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนตเบรกค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่จานจาย ลอ ถังน้ํามัน
ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมองขาง รถยนต กันชนรถยนต
เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

จํานวน

40,000 บาท
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- เพื่อเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถจักรยานยนต รถยนต ที่ใชในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหวยกระเจา รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิง่ ของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลีย่ นสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสนิ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย
คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ ไมคงสภาพเดิม ดังนี้ แกสหุงตม น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี
น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
วัสดุคอมพิว เตอร
- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกคอมพิวเตอร แผนหรือจานบันทึกเปน
ตน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มรี าคาตอหนวยหรือตอชุด
ไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสนิ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย
คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถ
ซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคมุ คา ดังนี้ แผนหรือจานบันทึก
ขอมูลฯลฯ

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท
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(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมคงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณบันทึก
ขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,Compact
Disc,Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล้ ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบ
หรืออะไหลสาํ หรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะ
เปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแปนอักขระหรือ
แปนพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
(MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟดเดอร(Cut Sheet Feeder)
เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ(Printer Switching Box)เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส
(Card)Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เปนตน เครื่อง
อานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต(Diskette)แบบฮารดดิสต
(Hard Disk)แบบซีดีรอม(CD ROM)
แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซื้อเกาอี้ระดับชํานาญงาน
- คาจัดซื้อเกาอี้ ระดับชํานาญการ เพื่อใชในการปฏิบัติงานจํานวน 2 ตัว ราคาตัว
ละ 2,500 บาท ตั้งไว 5,000 บาท(ราคาทองถิ่น)
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมตี ามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ(แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 172)

รวม
รวม

1,276,500 บาท
277,500 บาท

จํานวน

5,000 บาท
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ครุภัณฑสํารวจ
กลองระดับขนาดขยาย 30 เทา
-เพื่อจัดซื้อกลองระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เทา เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตัว
ราคาตัวละ 34,000 บาท ตั้งไว 34,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1.เปนกลองชนิดอัตโนมัติพรอมขาตั้ง
2.กลองเล็งเปนระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
3.มีกําลังขยายไมนอยกวา 30 เทา
4.ขนาดเสนผาศูนยกลางของเลนสปากกลองไมนอยกวา 35 มิลลิเมตร
5.ขนาดความกวางของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไมนอย
กวา 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
6.ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุดไมเกิน 2 เมตร
7.คาตัวคูณคงที่ 100
8.มีระบบอัตโนมัตโิ ดยใช Compensator ที่มีชวงการทํางานของระบบอัตโนมัติไม
นอยกวา +/-12 ลิปดา
9.ความละเอียดในการทําระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไมเกิน + / - 1.5 มิลลิเมตร
10.ความไวของระดับน้ําฟองกลมไมเกินกวา 10 ลิปดา ตอ 2 มิลลิเมตร หรือไวกวา
11.มีจานองศาอานมุมราบ 360 องศา มีขีดกํากับทุก ๆ 1 องศา
12.ขนาดเสนผาศูนยกลางของจานองศาไมนอยกวา 80 มิลิเมตร
13.อานคามุมโดยตรงไมเกิน 1 องศา
14.อานคามุมโดยประมาณไมเกิน 6 ลิปดา
15.ตองไดรับประกาศนียบัตร ISO 9001
16.อุปกรณประกอบดวย
(1)มีกลองบรรจุกลองกันสะเทือนได
(2)มีขาตั้งกลองเลื่อนขึ้นลงได พรอมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
(3)มีฝาครอบเลนส
(4)มีชุดเครื่องมือปรับแกประจํากลอง
หมายเหตุ : การพิจารณาคาความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีคายิ่งนอยยิ่งดี (ราคา
ทองถิ่น)
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมตี ามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑกอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 2565 หนาที1่ 72)
ชุดทดสอบความขนเหลวของคอนกรีต(SLUMP TEST)
ชุดทดสอบความขนเหลวของคอนกรีต(SLUMP TEST) เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ตั้งไว 9,000 บาท (ราคาทองถิ่น)
คุณลักษณะ
-เปนชดทดสอบเพื่อหาความขนเหลวของคอนกรีต โดยวิธีหาคาความยุบตัวตาม
มาตรฐาน
-แบบหลอตัวอยางคอนกรีต(Slump Cone) รูปกรวยหัวตัด ทําดวยแสตนเลสเสนผา
ศูนยกลางที่ฐาน 8 นิ้ว เสนผาศูนยกลางบนยอด 4 นิ้ว สูง 12 นิ้ว 1 อัน
-เหล็กกระทุง(Tamping Rod) 1 อัน

จํานวน

จํานวน

34,000 บาท

9,000

บาท
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-ถาดรอง(Tray) ขนาด 24x24 นิ้ว ทําจากโลหะผสม 1 ใบ
-ที่ตัก(Scoop) ใชที่ตักคอนกรีตใสลงในแบบ 1 อัน
-แปรงทองเหลืองดามไม 1 อัน
-เกรียงสําหรับปาดตัวอยาง 1 อัน
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมตี ามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ(แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 173)
แบบหลอตัว อยางคอนกรีต(Molds)
แบบหลอตัวอยางคอนกรีต(Molds) ชุดละ 3 อัน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ตั้งไว 9,500 บาท(ราคาทองถิ่น)
คุณลักษณะ
- แบบหลอทรงเหลีย่ ม(เหล็ก) ขนาด 10x10x10 ซม. นําหนัก
ประมาณ 5-6 กก. จํานวน 3 ตัว
-เหล็กกระทุง 1 ดาม
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมตี ามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ(แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 174)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
- รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภณ
ั ฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวม ถึงคา
ซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 163)
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 17 บานโกรกสมอ
-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบาน หมูที่ 17 บานโกรก
สมอ ต.หวยกระเจา กวาง 5 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลง
ลูกรังกวางขางละ0.50 ม. ตั้งไว 999,000 บาทรายละเอียดตามปริมาณงานและ
รูปแบบที่กําหนด(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 117)

จํานวน

9,500 บาท

จํานวน

220,000 บาท

รวม

999,000 บาท

จํานวน

999,000 บาท
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งานไฟฟาถนน
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง,
คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภณ
ั ฑ เชน รถกระเชา 82-9002
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เชน วัสดุตางๆ ฯลฯ
สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
เองใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
2) พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ ง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที่มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
คาวัสดุ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
- เพื่อจายเปนคาอุปกรณไฟฟาสาธารณะเทศบาลตําบลหวยกระเจาเชน
โคมไฟฟา ฟวส หลอดไฟฟา ฯลฯ สวนกรณีที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเอง
ใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ ง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวม
รวม
รวม
จํานวน

400,000
400,000
30,000
30,000

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
จํานวน

370,000 บาท
300,000 บาท
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4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
วัสดุยานพาหนะและขนสง
- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรรี่
ยางนอกยางใน น้ํามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่ นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
ดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสนิ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดังนี้ ไขขวง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อค
เกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ ไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนตน้ํามันเบรก นอต
และสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มลี ักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง
ดังนี้ เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนตเบรกครัชพวงมาลัย สายพาน
ใบพัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่จานจายลอ ถังน้ํามัน ไฟเบรก ตลับลูกปน กระจกมอง
ขาง รถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

จํานวน

20,000 บาท
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถกระเชาไฟฟา และที่ใชในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหวยกระเจารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลีย่ นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสนิ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย
คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือเปลีย่ นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิมดังนี้ แกสหุงตม น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี
น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว3523ลงวันที่
20 มิถุนายน 2559เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการรณรงคการคัดแยกขยะอยางยั่งยืน
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการรณรงคการคัดแยกขยะอยาง
ยั่งยืน ภายในตําบลหวยกระเจาตั้งไว 50,000 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2557

จํานวน

50,000

บาท

รวม
รวม
รวม

429,500 บาท
387,000 บาท
70,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง,
คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภณ
ั ฑ เชน รถขยะ 82 - 7947
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เชน วัสดุตางๆ ฯลฯ
กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูด ําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ–
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
คาวัสดุ
วัสดุงานบานงานครัว
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรงไมกวาดถวย ชาม
ชอนสอม แกวน้ํา จานรอง ผงซักฟอก น้ํายาลางจานผาปูโตะกระจกเงา ถาด โอง
น้ํา มีด ฯลฯ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสนิ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัยคาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา ดังนี้ หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จาน
รอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องปงขนมปง กระทะไฟฟา รวมถึง

จํานวน

20,000 บาท

รวม
จํานวน

317,000 บาท
225,000 บาท
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หมอหุงขาวไฟฟา กระติกน้าํ รอน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือเปลีย่ นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ
น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
วัสดุยานพาหนะและขนสง
- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรรี่ ยางนอก ยางในน้ํามัน
เบรก หัวเทียน ฯลฯ รายจายเพือ่ ใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่ นสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสนิ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดังนี้ ไขขวง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อค
เกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือเปลีย่ นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต
น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มลี ักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
กลาง ดังนี้ เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนตเบรกค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน
ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมองขาง รถยนต กันชนรถยนต
เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

จํานวน

7,000 บาท
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- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- เพื่อเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถจักรยานยนต รถยนต ที่ใชในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหวยกระเจา รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิง่ ของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสนิ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ ไมคงสภาพเดิม ดังนี้ แกสหุงตม น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี
น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่
20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
รถจักรยานยนตข นาด 110 ซีซ ี แบบเกียรธรรมดา
รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา
- เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาดที่กําหนดเปนขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้น
ต่ํา กรณีขนาดต่ํากวาซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกวา ซีซี ที่กําหนด
ไมเกิน 5 ซีซี เปนรถจักรยานยนตตามขนาดซีซีที่กําหนดไว การจัด
ซื้อรถจักรยานยนตใหมีคณ
ุ สมบัตติ ามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ตั้งไว 40,800 บาท (ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑป 2561) พรอมอุปกรณและ

จํานวน

85,000 บาท

รวม
รวม

42,500 บาท
42,500 บาท

จํานวน

42,500 บาท
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คาจดทะเบียน จํานวน 1,700 บาท
-จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงาน
งบประมาณ(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนาที่ 172)
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่ว ไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑตางๆ ของเทศบาลตําบลหวย
กระเจา,คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นเชน วัสดุตางๆ,คาบํารุง
รักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง,คาซอมแซมเสียงตามสาย,หอกระจายขาว,
รถจักรยานยนตคอมพิวเตอรฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ ง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับรายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงเสียงตามสายหมูที่ 1 บานซอง
-เพื่อจายเปนคาปรับปรุงเสียงตามสาย หมูที่ 1 บานซอง ต.หวยกระเจา ตั้งไว
99,750 บาท ติดตั้งเครื่องขยายเสียง สายสัญญาณเสียง ลําโพงฮอรน ยูนิต
ฮอรน ไมโครโฟน ลําโพงติดผนัง รายละเอียดตามปริมาณงานและรูปแบบที่
กําหนด (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 146)
โครงการปรับปรุงเสียงตามสายหมูที่ 2,3,4,6
-เพื่อจายเปนคาปรับปรุงเสียงตามสาย หมูที่ 2,3,4, ต.หวยกระเจา
ตั้งไว 500,000 บาท ติดตั้งเครือ่ งขยายเสียง สายสัญญาณเสียง ลําโพง
ฮอรน รายละเอียดตามปริมาณงานและรูปแบบที่กําหนด (แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่146)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

628,150
30,000
30,000
30,000

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
รวม

598,150 บาท
598,150 บาท

จํานวน

99,750 บาท

จํานวน

498,400 บาท
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งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และเทศบัญญัติตาง ๆ แผนพัฒนา
ทองถิ่น บรรยายสรุป เปนตน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ ง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายเกี่ยวกับการรณรงคการปองกัน การตอตานการแกไขปญ หายาเสพติดการ
บําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติดการฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ/ผูติดยาเสพติดการ
ติดตามชว ยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟูฯ
- เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการรณรงค ปองกัน การตอตาน การแกไขปญหายาเสพ
ติด การบําบัดรักษาผูเสพ/ผูต ิดยาเสพติด การฟนสมรรถภาพผูเ สพ/ผูติดยาเสพ
ติด การติดตามชวยเหลือผูผ านการบําบัดฟนฟูฯ ของเทศบาลตําบลหวย
กระเจา เชน การประชาสัมพันธรณรงคปองกันและตอตานยาเสพติด การจัดอบรม
ใหความรูแกเยาวชนนักเรียน นักศึกษา ประชาชน การจัดกิจกรรมตางๆเพื่อมุงผลใน
ดานการปองกัน เฝาระวังและบําบัดรักษา ใหกับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชน การสนับสนุนกิจกรรมการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูตดิ ยาเสพติดของหนวยงาน
อื่นๆ-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาและระเบียบดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทอองถิ่น พ.ศ.2561 2565 หนาที่ 146)
คาใชจายโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมสานสัมพันธครอบครัว
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมใหประชาชนในชุมชนตระหนักถึง
ความสําคัญของสถาบันครอบครัว
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.2546

รวม
รวม
รวม

255,000 บาท
255,000 บาท
255,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 หนาที่ ๑๒๗

3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.25612565 หนาที่ 147 )
คาใชจายโครงการปองกันและแกไขปญ หายาเสพติด
- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดฯ โดยรวมกับสวนราชการตางๆในเขตเทศบาลตําบลหวยกระเจา โดย
รวมกับหนวยงานราชการตางๆ ในอําเภอหวยกระเจา
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565 หนาที่ 147)
คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีใหมี
ความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของสตรีและสามารถพัฒนาตนเองสูการเปนผูนํา
ในการขับเคลื่อนสตรีในดานตางๆ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ. 25612565 หนา 143)
คาใชจายในการดําเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโครงการ น้ําคือชีว ิต:ศาสตร
พระราชาสูแปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โครงการน้ําคือ
ชีวิต:ศาสตรพระราชาสูแปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ อาทิเชน จัดหาแหลงน้ําและ
วางระบบน้ํา พันธุพืช พันธุสัตววัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 25612565 หนาที่128)
คาใชจายในการดําเนินงานของศูนยปรองดองสมานฉันทระดับทองถิ่น
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยปรองดองสมานฉันทระดับ
ทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0214/ว 1344 ลงวันที่
5 มิถุนายน 2557 และหนังสือกรมการปกครอง ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 935
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เชน คาใชจายในการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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จัดฝกอบรม ประชุมชี้แจงทําความเขาใจเพื่อสรางทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงาม
จัดกิจกรรมและโครงการในการปกปองสถาบันสําคัญของชาติโดย เฉพาะสถาบัน
พระมหากษัตริย ฯลฯ วัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 158)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายโครงการรว มการแขงขันกีฬามวลชนอําเภอหว ยกระเจา
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการรวมการแขงขันกีฬามวลชนอําเภอ
หวยกระเจา เชน คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆทีเ่ กี่ยวของ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2557 (แผน พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 141)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสว นราชการ
อุดหนุนการจัดกิจกรรมการจัดการแขงขันกีฬาและนันทนาการเพื่อสงเสริมให
ประชาชนมีสขุ ภาพที่ดี จังหวัดกาญจนบุรีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
-เพื่ออุดหนุนการจัดกิจกรรมจัดการแขงขันกีฬา และนันทนาการ เพื่อสงเสริมให
ประชาชนมีสุขภาพดี จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
-เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด ที่กจ 0004/ว13285
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เรือ่ งขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมจัดการแขงขันกีฬา และนันทนาการเพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดี จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523

รวม
รวม
รวม

40,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม
รวม

10,000 บาท
10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 หนาที่ ๑๒๙

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 141 )
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายโครงการงดเหลาเขาพรรษา
- เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการงดเหลาเขาพรรษา เชน คาวัสดุอุปกรณและคาใชจาย
อื่นๆที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 134)
คาใชจายโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคมเชน คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 135)
คาใชจายโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์พ ระบรมราชินี
พระบรมราชชนนีพ ันปหลวง 12 สิงหามหาราชินี
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป
หลวง 12 สิงหามหาราชินี เชน คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 134)

รวม
รวม
รวม

560,000 บาท
510,000 บาท
510,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 หนาที่ ๑๓๐

คาใชจายโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี 3 มิถุนายน
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบรมราชินี 3 มิถุนายน เชน คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 135)
คาใชจายโครงการแหเทียนเขาพรรษา
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการแหเทียนเขาพรรษา เชนคาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 133)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสว นราชการ
เงินอุดหนุนสว นราชการ
- อุดหนุนโครงการดําเนินงานตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายใหแกเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอหว ยกระเจาที่ กจ 0037.18/ 107
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เรื่องแนวทางการตั้งงบประมาณอุดหนุนขององคกร
ปกครองสว นทองถิ่นเพื่อสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมของจังหวัดกาญจนบุรี และ
อําเภอหว ยกระเจา
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรือ่ ง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 135)
- อุดหนุนโครงการดําเนินงานการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายใหกับทองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ตาม

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

รวม
รวม

50,000 บาท
50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 หนาที่ ๑๓๑

หนังสือ สํานักงานสงเสริมการปกครองสว นทองถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี ที่ กจ 0023.1/ว12408 เรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเศวรมหาราช
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรือ่ ง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 135)
แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
- คาใชจายโครงการขยายผลหมูบ านเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลหว ยกระเจา
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม เชน คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 128)
- คาใชจายโครงการสงเสริม ปรับปรุง แกไข อนุรักษฟ นฟูสิ่งแวดลอมและ
ทรัพ ยากรธรรมชาติ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม เชน คาวัสดุ/อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที1่ 28)
- คาใชจายในการดําเนินงานของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลหว ยกระเจา
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยบริการและ

รวม
รวม
รวม

95,000 บาท
95,000 บาท
95,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลฯเชน คาตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
ศูนยฯ คาน้ํามันเชื้อเพลิงในการออกปฏิบัติงานพื้นที่ของเจาหนาที่ประจําศูนยฯ คา
จัดทําเวทีชุมชนเพื่อจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล คาวัสดุอุปกรณในการ
จัดทําเอกสาร หรือนิทรรศการ คาพัฒนาสนับสนุนปจจัยการผลิตจุดสาธิต
การทําปุยหมักชีวภาพ รวมถึงคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณในการดําเนิน
กิจกรรมดวย
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที1่ 29)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง,
คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภณ
ั ฑ เชน เครื่องพนหมอกควัน
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับรายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค

จํานวน

10,000 บาท

แผนงานการพาณิช ย
งานกิจการประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
คาตอบแทนพนักงานจาง
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 1,214,000 บาท และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง โดยจาย
ใหกับพนักงานจาง ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานประปา) จํานวน 1 ตําแหนง
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 190,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

6,578,500
1,324,000
1,324,000
1,214,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาหนาที่ประปา) จํานวน 1 ตําแหนง
จํานวน 12 เดือน เปน 160,000 บาท
(3) พนักงานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป) จํานวน 8 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 864,000 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2.พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอืน่ ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
3.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่มท 0809.3/
ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่องประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
คาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง(ฉบับที่ 4)
เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 110,000 บาท และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง โดยจาย
ใหกับพนักงานจาง ดังนี้
(1)พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาหนาที่ประปา) จํานวน 1 ตําแหนง
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 8,100 บาท
(2)พนักงานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป) จํานวน 4 ตําแหนง จํานวน 12 เดือนเปน
เงิน 96,000 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2.พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอืน่ ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
3.หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่มท 0809.3/ว1372
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต.
เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสว นทองถิ่น
- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพเิ ศษ
(เงินรางวัลประจําป) ตามผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัตริ าชการ
ประจําป ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง และ
คณะกรรมการจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557

จํานวน

110,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

3,817,000 บาท
122,000 บาท
122,000 บาท
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2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงหมดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงาน สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 380 ลง
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรือ่ ง ประกาศ ก.จ,ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสาํ หรับพนักงานสวน
ทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2558
4)หนังสือสํานักงาน ก.จ,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ ที่ปฏิบัติงานเกีย่ วกับงานกิจการประปาภายใน
สังกัดกองชาง
-เปนไปตามพระบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ ง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับรายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและ
คาสาธารณูปโภค
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเชน คาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ คาลงทะเบียน คาเชาที่พัก ฯลฯ
ตามระเบียบหนังสือสั่งการกําหนด
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559

รวม

570,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง,
คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภณ
ั ฑ เชน โรงสูบน้ําประปา อาคารกิจการประปา
คาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เชน วัสดุตางๆ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับรายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะ
คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานของกองชาง เชน กระดาษถายเอกสาร ปากกา
กระดาษแบบไข แฟม สมุด ตรายาง ฯลฯ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลกั ษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่ นสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสนิ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย
คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรา
ยาง ขาตั้ง (กระดานดํา)
ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ
เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ
แผงปดประกาศ แผนปานชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปาย
จาราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน)นาฬิกาตั้งหรือ

จํานวน

350,000 บาท

รวม
จํานวน

1,425,000 บาท
20,000 บาท
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แขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ ไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด
เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก
น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข
ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจาง
พิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
- เพื่อจายเปนคาอุปกรณไฟฟาสาธารณะ กิจการประปาเทศบาล
ตําบลหวยกระเจาเชน ฟวส หลอดไฟฟา ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
วัสดุงานบานงานครัว
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครือ่ งใชตางๆ เชน ไมกวาด ถังขยะ
ผาคลุมโตะชาม ฯลฯ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานสิน้ เปลืองหมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสนิ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย
คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา
ดังนี้ หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวย

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท
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ชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟาเตาน้ํามัน เตารีด
เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องปงขนมปงกระทะไฟฟา รวมถึง หมอหุงขาว
ไฟฟา กระติดน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตาฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือเปลีย่ นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู น้ํายา
ดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ
น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
วัสดุกอสราง
- เพื่อจายเปนคาซื้ออุปกรณประปา เชน ทอ PVC ขอตอ และอุปกรณ
ที่จําเปนในการประสานทอ ฯลฯ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลกั ษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลีย่ นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสนิ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย
คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุกอสราง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคาดังนี้
ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิว่ เสียม เลื่อย ขวาน
กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตรลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลาง
มือ ราวพาดผา ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ ไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ตะปู เหล็กเสน แปรง
ทาสี ปูนขาว ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มลี ักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
กลาง ดังนี้ ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

จํานวน

70,000 บาท
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1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
วัสดุยานพาหนะและขนสง
- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรรี่
ยางนอก ยางในน้ํามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ(แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ )
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถจักรยานยนต
ที่ใชในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
วัสดุว ิทยาศาสตรหรือการแพทย
- เพื่อจายเปนคาสารเคมีที่จําเปนตอการผลิตน้ําประปารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
ดังตอไปนี้
โดยจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ดังนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสนิ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

1,300,000 บาท
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เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ ไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ ทรายอะเบท วัคซีน สําลี และผาพันแผลเวชภัณฑ
แอลกอฮอล เคมีภณ
ั ฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สายยาง ลูกยางหลอดแกว
ถึงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
3) พระราชบัญญัตโิ รคติดตอ พ.ศ. 2558
4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดตอที่ตองเฝา
ระวัง พ.ศ. 2559
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ ง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
- เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับโรงสูบน้ําประปา อาคารกิจการประปา
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ ง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับรายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
ลงวันที่12กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการแกไขปญหาคาสาธารณูปโภคคางชําระ
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1529 ลง
วันที่ 3 สิงหาคม 2560
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑอื่น
ตูควบคุมการทํางานแบบตั้งเวลาอัตโนมัติ
ตูควบคุมการทํางานแบบตั้งเวลา อัตโนมัติ ราคา 64,500 บาท
-หนา 200 mm x กวาง 450 mm x สูง 600 mm ประกอบดวย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

รวม
จํานวน

1,700,000 บาท
1,700,000 บาท

รวม
รวม

1,437,500 บาท
937,500 บาท

จํานวน

64,500 บาท

1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
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ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและ
คาสาธารณูปโภค (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 174)
ปมเคมีสําหรับสูบสงคลอรีนน้ําอัตโนมัติ
ปมเคมีสําหรับสูบสงคลอรีนน้ําอัตโนมัติ
ประกอบดวย
-ถังเคมีกักเก็บครอรีนน้ํา จํานวน 1 ใบ (NaOCl storage Tank) ขนาด ไมต่ํา
กวา 3,000 ลิตร
-วัสดุโพลีเอธิลีน ใชสีปองกันแสงสองผานของแสง อุปกรณหนาจานเลเวลคอนโทรล
(เกรดเคมี)
ปมเคมีสําหรับสูบสงคลอรีนน้ํา(Magnetic Driven Type)
- ชนิดแมกเนติกไดรวิ่ง หัวปม โพลีไพรลีน ขนาด 2 ลบ.ม./ซม. แรงดันไมต่ํา
กวา 15 เมตร
- ตูคอนโทลระบบสูบสง ควบคุมการทํางานอัตโนมัติของปมเคมี
- ไฟแสดงสถานะของระดับเคมีคงเหลือ
- อุปกรณควบคุมแบบอัตโนมัตคิ วบคุมดวยตนเอง
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 174)
มอเตอรเกียรทดรอบผสมสารเคมีสําหรับ จายถังแพค
มอเตอรเกียรทดรอบผสมสารเคมี สําหรับ จายถังแพค ความจุ
200 ลิตร ราคา 125,000 บาท ประกอบดวย
-ชุดมอเตอรเกียรทดรอบ 300 รอบตอนาที ขนาดแกนเพลา 32 มม. ความยาว

จํานวน

350,000 บาท

จํานวน

125,000 บาท
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เพลา 1,700 มม. แสตนเลส 304 ใบพัด 2 ชั้น 350 มม. แสตนเลส 304
โครงเฟรมรับชุดผสมสารเคมี สําหรับถัง 2000 ลิตร พรอมตั้งศูนย แกนเพลา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและ
คาสาธารณูปโภค (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 174)
มอเตอรเกียรทดรอบผสมสารเคมีสําหรับ ถังจายโพลีเมอร
มอเตอรเกียรทดรอบผสมสารเคมี สําหรับ ถังจายโพลีเมอร ความจุ
1,000 ลิตร ราคา 98,000 บาท ประกอบดวย
- ชุดมอเตอรเกียรทดรอบ 300 รอบตอนาที ขนาดแกนเพลา 25 มมความยาวง
เพลา 1,400 มม. แสตนเลส 304 ใบพัด 2 ชั้น 300 มม.แสตนเลส 304
โครงเฟรมรับชุดผสมสารเคมี สําหรับถัง 1,000 ลิตร พรอมตั้งศูนยแกนเพลา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ ง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและ
คาสาธารณูปโภค (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที1่ 74)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ

จํานวน

98,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงโครงสรางครุภณ
ั ฑขนาดใหญของเทศบาลตําบลหวย
กระเจา เชน ยานพาหนะ รายจายเพื่อประกอบดัดแปลงตอเติม หรือปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ ฯลฯ ในกรณีชํารุดเสียหายใหใชการไดดดี ังเดิม
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 159)
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงระบบประหมูที่ 16 บานดอน
-เพื่อจายเปนคาปรับระบบประปาหมูที่ 16 บานดอน เพื่อรองรับการถายโอนใหทาง
เทศบาลตําบลหวยกระเจา ตั้งไว 500,000 บาทรายละเอียดตามปริมาณงานและ
รูปแบบที่กําหนด(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 124)

รวม

500,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหกับพนักงานจาง
ของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรือ่ ง การจายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ

รวม
รวม
รวม
จํานวน

18,026,812
18,026,812
18,026,812
250,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนา
เด็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสําหรับขาราชการครูผูดูแลเด็ก เงิน
คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพและเงินประกันสังคมสําหรับพนักงานจาง
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนใหกับพนักงานจาง
ของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงานประกันสังคม ดวนที่สุด ที่ รง 0625/ว 5344 ลง
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจายการบังคับใชพระราชบัญญัติเงินทดแทน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
เบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดใหแก
ผูสูงอายุ ซึ่งมีภูมิลําเนาในพื้นที่เทศบาล
ตําบลหวยกระเจา จํานวน 1,523 คน/เดือน จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118
ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบีย้ ความพิการใหคนพิการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพล
ภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผดู อยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ
เบี้ยยังชีพ คนพิการ
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาใชจายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการ
หรือทุพพลภาพ ซึ่งมีภูมิลําเนาในพื้นที่เทศบาลตําบลหวยกระเจา
จํานวน 380 คนๆ ละ 800 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

12,145,000 บาท

จํานวน

3,650,000 บาท
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- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตกิ าํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคน
พิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการใหคนพิการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2พ.ศ. 2559
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว118
ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบีย้ ความพิการใหคนพิการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง แนวทางการจายเบีย้ ความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบีย้ ความพิการใหคนพิการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2559
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการ
เสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการทางสังคมแกผดู อยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกัน
รายไดใหแกผสู ูงอายุ
เบี้ยยังชีพ ผูปว ยเอดส
- เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยการยังชีพผูปวยเอดส/ผูตดิ เชื้อฯ ซึ่งมีภูมลิ ําเนาใน
พื้นที่เทศบาลตําบลหวยกระเจาจํานวน 10 คนๆ ละ 500 บาท/
เดือน จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 16 และ ขอ 17
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการ
เสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันรายได
ใหแกผูสูงอายุ
สํารองจาย
- เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีจําเปนตามความเหมาะสม ซึ่งการอนุมัติใหจายเปน
อํานาจของผูบริหารทองถิ่นโดยหนวยงาน(สวนราชการ)ที่มีความจําเปนตองใช
เงิน ชี้แจงเหตุผลความจําเปนใหผบู ริหารพิจารณาวาหากไมรีบดําเนินการจะเกิดความ

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

1,103,212 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 หนาที่ ๑๔๕

เสียหายแกสวนราชการอยางไร หรือประชาชนไดรับความเดือดรอนหากไมรีบ
ดําเนินการแกไขในคําขออนุมัตผิ ูบริหารทองถิ่น หรือกรณีมีหนังสือสั่งการใหเบิก
จายเงินประเภทนี้ และตามนโยบายของรัฐนโยบายของจังหวัดใหเทศบาลดําเนินการ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313. 4 /ว 667
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่องการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย น้ําทวม
ฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก และน้าํ ลนตลิ่ง
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางการใชจายงบประมาณ
เพื่อชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลง
วันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่อง การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยหนาว
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0684 ลงวัน
ที 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัตสิ ําหรับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสา
ธารณภัยตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่มท 0810.4/ว 526 ลงวัน
ที 8 มีนาคม 2560
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 608
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง การปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอก
ควัน ป 2561
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.4/ว1064
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาปองกัน
อุทกภัย น้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลากและดินถลมป 2560
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0810.4/ว1073
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1520
ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
14) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1077
ลงวันที่ 17เมษายน 2561
รายจายตามขอผูกพัน
รายจายตามขอผูกพัน
- เงินจายสมทบหลักประกันสุข ภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
ตั้งไว 200,000 บาท เพื่อเปนเงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่เทศบาลตําบลหวยกระเจาเปนผูดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพที่เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ

จํานวน

255,000 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 หนาที่ ๑๔๖

การปองกันโรค และการฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพและ
การดํารงชีวิตในระดับทองถิ่นหรือพื้นที(่ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ที่ กจ 0023.18/260 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0891.3/ว1263 ลงวันที่30 พฤษภาคม
2557)
- เปนไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ ลงวันที่23 พฤศจิกายน 2552
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง
การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1201
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เรื่อง สอบถามการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/
ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1202
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป:สําหรับสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูปวยเอดส และการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข
และรายการรายจายที่เปนภาระผูกพัน (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)
- เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยตั้งไว 55,000
บาท เพื่อเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยกําหนดใหสมาชิก
สามัญตองชําระคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยรายป โดยพิจารณา
จากรายรับจริงประจําปที่ผา นมา ยกเวนเงินกูเงินจายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุน
ทุกประเภทในอัตราไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนหกของงบประมาณรายรับดังกลาว
ในปงบประมาณพ.ศ.2562
- เปนไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ที่ส.ท.ท.594/2561
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรือ่ ง การชําระคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทยประจําป 2561

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 หนาที่ ๑๔๗

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสว นทองถิ่น (กบท.)
- เพื่อสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น(กบท.) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ(ก.บ.ท)โดย
คํานวณจายในอัตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรับประจําป 2563 (ไมรวม
รายไดประเภทพันธบัตร,เงินกู,เงินที่มีผูอุทิศให เงินอุดหนุนทุกประเภทและเงินจาย
ขาดเงินสะสม)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตบิ ําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2546
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่12 กรกฎาคม 2560
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อการสงเงิน
สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน

553,600 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 หนาที่ ๑๔๘

ภาคผนวก ก
เทศบัญญัติ

เรือง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓

ของ
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ กจ 55101/511

สํานักงานเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ถนนบอพลอย – อูทอง กจ 71170
3 ตุลาคม 2562

เรื่อง ขอสงประกาศและสําเนาเทศบั
เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศศ. 2563
เรียน นายอําเภอหวยกระเจา
สิ่งที่สงมาดวย 1.ประกาศเทศบั
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
พ 256
2563
2. เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563

จํานวน 2 ชุด
จํานวน 2 เลม

ด ว ยเทศบาลตํ า บลห ว ยกระเจา ขอส ง เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 ที่ไดรับการอนุมัติใหประกาศใชแลว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 และปดประกาศโดยเปดเผย
เพื่อใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลห
บล วยกระเจา นั้น
ในการนี้ เทศบาลตําบลหวยกระเจา จึงขอความอนุเคราะหจากทานจัดสงเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําประมาณ พ.ศ.25633 เพื่อเสนอใหทองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ทราบ รายละเอี ย ดปรากฏต
ดปรากฏตาม
เอกสารแนบท า ยหนั ง สื อ ฉบั บ นี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
โปรด

ขอแสดงความนับถือ
(นายสิริพงศ สืบเนียม)
นายกเทศมนตรีตําบลหหวยกระเจา
สํานักปลัด
งานนโยบายและแผน
โทร.0-3467-7285
โทรสาร.0-3467-7286
วิสัยทัศน:ตําบลนาอยู มุงสูเกษตรปศุสัตว ฟนฟูว ัฒนธรรมประเพณี การศึกษาดีทันสมัย ใสใจคุณภาพชีว ิต บริหารงานมีประสิทธิภาพ
ความหมายตราสัญ ลักษณเทศบาลตําบลหว ยกระเจา
รูปวงกลม ตรงกลางมีรูปมือ คน เสนโคง วงกลม รวงขาว และตัว เฟอง สื่อความหมายดังนี้
มือ
สื่อความหมายถึง การรองรับปญ หาของชาวตําบลหว ยกระเจา
คน
สื่อความหมายถึง ประชาชนตําบลหว ยกระเจา
เสนโคง ครึ่งวงกลม
สื่อความหมายถึง กลไกในการแกไขปญ หาของชาวตําบลหว ยกระเจา
รวงขา ว
สื่อความหมายถึง อาชีพ หลักของชาวตําบลหว ยกระเจา
ตัว เฟอง
สื่อความหมายถึง การแกไขปญ หาตางๆ อยางเปนระบบและทํางานอยา งตอเนื่อง เสมือนตัว เฟองใน
เครื่องจักรทีห่ มุนทํา งานไปเรื่อยๆ ไมมีว ันหยุดทํา งานได

ที่ กจ 55105/9

สํานักงานเทศบาล
งานเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ถนนบอพลอย – อูทอง กจ 71170
6 กันยายน 2562

เรื่อง สงรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหวยกระเจา
เรียน นายอําเภอหวยกระเจา
อางถึง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
สิ่งที่สงมาดวย 1.รางเทศบั
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563
2.สํสําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
3.เอกสารประกอบการพิ
เอกสารประกอบการพิจารณารางเทศบัญญัติฯ

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 2 ชุด

ตามที่สภาเทศบาลตํ
เทศบาลตําบลห
บล วยกระเจา อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไดมีมติเห็นชอบ
รับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบล
บลหวยกระเจา
ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และสมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหเสนอขออนุมัติผูวาราชการ
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.25
พ .2563 นั้น
ในการนี้ เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การดั ง กล า วเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยและบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค
ประกอบกับเพื่อปฏิบับัติใหเปนไปตามมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และคําสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 2407/2549 เรื่อง การมอบอํานาจผูวาราชการจังหวัด
กาญจนบุ รี ให น ายอํา เภอปฏิ บั ติ ร าชการแทน ลงวั น ที่ 24 พฤศจิ ก ายน 2549 รายละเอี ย ดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท
ามเอกสารแนบท า ยหนั ง สื อ ฉบั บ นี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิ
โปรด จารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายสวิท จันทรหอม)
ประธานสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
เลขานุการสภา
โทร.0-3467-7285
โทรสาร.0-3467-7286
วิสัยทัศน:ตําบลนาอยู มุงสูเกษตรปศุสัตว ฟนฟูว ัฒนธรรมประเพณี การศึกษาดีทันสมัย ใสใจคุณภาพชีว ิต บริหารงานมีประสิทธิภาพ
ความหมายตราสัญ ลักษณเทศบาลตําบลหว ยกระเจา
รูปวงกลม ตรงกลางมีรูปมือ คน เสนโคง วงกลม รวงขาว และตัว เฟอง สื่อความหมายดังนี้
มือ
สื่อความหมายถึง การรองรับปญ หาของชาวตําบลหว ยกระเจา
คน
สื่อความหมายถึง ประชาชนตําบลหว ยกระเจา
เสนโคง ครึ่งวงกลม
สื่อความหมายถึง กลไกในการแกไขปญ หาของชาวตําบลหว ยกระเจา
รวงขา ว
สื่อความหมายถึง อาชีพ หลักของชาวตําบลหว ยกระเจา
ตัว เฟอง
สื่อความหมายถึง การแกไขปญ หาตางๆ อยางเปนระบบและทํางานอยา งตอเนื่อง เสมือนตัว เฟองใน
เครื่องจักรที่หหมุมุนทํางานไปเรื่อยๆ ไมมีว ันหยุดทํา งานได

