ประกาศเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
********************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 253 กาหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผูบ้ ริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้
ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิน่ มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5)
กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทัง้ ประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผบู้ ริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครัง้ ภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เทศบาลตาบลห้วยกระเจา จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพือ่ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการ เทศบาลตาบลห้วยกระเจา ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์
ตาบลน่าอยู่ มุ่งสูเ่ กษตร ปศุสัตว์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี การศึกษาดี ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต บริหารงานมีประสิทธิภาพ
ข. พันธกิจ
พันธกิจการพัฒนา
พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของเทศบาลฯควบคู่กบั การวางผังเมืองที่ดี
พันธกิจที่ 2 สร้างระบบการบริหารจัดการน้าที่มีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 3 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งสมดุลและยัง่ ยืน
โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม ให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร
พันธกิจที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพเพิ่มบทบาทของเทศบาลฯ
ในงานด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
พันธกิจที่ 5 ฟื้นฟูอนุรกั ษ์ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ทอ้ งถิ่นและเป็นที่สนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว
พันธกิจที่ 6 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหารและการปกครอง
ให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดาเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชน
ในรูปแบบต่างๆและสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีในเทศบาลฯ
พันธกิจที่ 7 สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและพัฒนาการกีฬา

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ดงั นี้
1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพือ่ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
2.ด้านการพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์ และส่งเสริมอาชีพ
3.ด้านการพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.ด้านการพัฒนาการศึกษาการกีฬา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
5.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและความเข้มแข็งของชุมชน
6.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร

ง. การวางแผน
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ต่อไป
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได้
กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อเป็นเมืองที่น่าอยู่
2. ยุทธศาสตร์ด้านกาพัฒนา
การเกษตร ปศุสัตว์ และการ
ส่งเสริมอาชีพ
3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
4.ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม
และความเข้มแข็งชุมชน
6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมือง
การบริหาร การพัฒนาบุคลากร
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แผนภูมิแสดงจานวนโครงการ การจัดทาแผน 5 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
6.ด้ านการพัฒนาประสิทธิ ภาพทางการเมือง การบริ หาร การ
พัฒนาบุคลากร
5.ด้ านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้ อมและความเข้ มแข็งของ
ชุมชน

2565

4.ด้ านการพัฒนาการศึกษาการกีฬา สาธารณสุข และคุณภาพ
ชีวิต

2564
2563

3.ด้ านการพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณีและภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น

2562
2561

2.ด้ านการพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์ และส่งเสริ มอาชีพ

1.ด้ านการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน เพื่อให้ เป็ นเมืองที่น่าอยู่
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แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดทาแผน 5 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
6.ด้ านการพัฒนาประสิทธิ ภาพทางการเมือง การบริ หาร การ
พัฒนาบุคลากร
5.ด้ านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้ อมและความเข้ มแข็งของ
ชุมชน

2565
2564

4.ด้ านการพัฒนาการศึกษาการกีฬา สาธารณสุข และคุณภาพ
ชีวิต

2563

3.ด้ านการพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณีและภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น

2562
2561

2.ด้ านการพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์ และส่งเสริ มอาชีพ

1.ด้ านการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน เพื่อให้ เป็ นเมืองที่น่าอยู่
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จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัตงิ บประมาณ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 โดยมีโครงการทีบ่ รรจุ
อยู่ในข้อบัญญัตงิ บประมาณ จานวน 127 โครงการ งบประมาณ 38,850,450 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
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โครงการ

1. ยุทธศาสตร์ดา้ นโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นเมืองที่น่าอยู่
2. ยุทธศาสตร์ดา้ นกาพัฒนาการเกษตร ปศุสตั ว์ และการส่งเสริมอาชีพ
3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
4.ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็ง
ชุมชน
6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร การ
พัฒนาบุคลากร

รวม

แผนภูมิแสดงจานวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

โครงการ
6.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริ หาร การ
พัฒนาบุคลากร
5.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้ อม และความ
เข้ มแข็งชุมชน

4.ยุทธศาสตร์ ด้านการศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารี ตประเพณีและภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น

โครงการ

3.ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรี ยบร้ อย

2. ยุทธศาสตร์ ด้านกาพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์ และการส่งเสริ มอาชีพ
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้ างพื ้นฐาน เพื่อเป็ นเมืองที่น่าอยู่
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เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามข้ อบัญญัติ
6.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริ หาร การ
พัฒนาบุคลากร
5.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้ อม และความ
เข้ มแข็งชุมชน
งบประมาณ
ตามข้ อบัญญัติ

4.ยุทธศาสตร์ ด้านการศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารี ตประเพณีและภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น
3.ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรี ยบร้ อย
2. ยุทธศาสตร์ ด้านกาพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์ และการส่งเสริ มอาชีพ

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้ างพื ้นฐาน เพื่อเป็ นเมืองที่น่าอยู่
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตาบลห้วยกระเจา มีดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

1 1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
17 บ้านโกรกสมอ

เทศบัญญัติ

999,000

2 2.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

ปรับปรุงระบบประปาหมู่
ที่ 16 บ้านดอน

เทศบัญญัติ

500,000

3 3.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

อุดหนุนการไฟฟ้าภูมิภาค
ขยายเขต ติดตั้งหม้อแปลง
สาหรับสานักงานเทศบาล
ฯ

เทศบัญญัติ

500,000

4 4.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

อุดหนุนการไฟฟ้าภูมิภาค
ขยายเขต ติดตั้งหม้อแปลง
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบัญญัติ

300,000

5 5.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

ปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่
ที่ 2,3,4,6

เทศบัญญัติ

498,400

6 6.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

ปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่
ที่ 1 บ้านซ่อง

เทศบัญญัติ

99,750

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
กว้าง 5 ม. ยาว
คมนาคมให้
350 ม. ไหล่ทางลง
สามารถใช้งานได้
ลูกรัง กว้างข้าง
ตามปกติ
ละ 0.50 ม.
มีน้าอุปโภค –
รายละเอียดตาม
บริโภคอย่าง
ปริมาณงานและ
เพียงพอ
รูปแบบที่กาหนด
สานักงานมีไฟฟ้าใช้ ค่าติดตั้งแผนกแรง
สูงภายนอก ค่า
ติดตั้งแผนกแรงสูง
ภายใน ค่าติดตั้ง
แผนกหม้อแปลง
ภายใน ค่าปฏิบัติ
Hot Line ค่า
สมทบแรงสูง kVA
ศูนย์เด็กเล็กมีไฟฟ้า ค่าติดตั้งแผนกแรง
ใช้
สูงภายนอก ค่า
ติดตั้งแผนกแรงสูง
ภายใน ค่าติดตั้ง
แผนกหม้อแปลง
ภายใน ค่าปฏิบัติ
Hot Line ค่า
สมทบแรงสูง kVA
ประชาชนรับรู้
ติดตั้งเครื่องขยาย
ข่าวสารทัน
เสียง สายสัญญาณ
เหตุการณ์
เสียง ลาโพงฮอร์น
ประชาชนรับรู้
ติดตั้งเครื่องขยาย
ข่าวสารทัน
เสียง สายสัญญาณ
เหตุการณ์
เสียง ลาโพงฮอร์น
ยูนิตฮอร์น ไมโคร
โพน ลาโพงติดผนัง

ยุทธศาสตร์

โครงการ

7

7.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

สารวจและรังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์

8

8.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการจัดทาแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

เทศบัญญัติ

20,000

ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

เทศบัญญัติ

500,000

(TAX300)

9.ด้านการพัฒนาการเกษตร
ปศุสัตว์ และการส่งเสริมอาชีพ

โครงการขยายผลหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

เทศบัญญัติ

25,000

10 10.ด้านการพัฒนาการเกษตร
ปศุสัตว์ และการส่งเสริมอาชีพ

การดาเนินงานของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรฯ

เทศบัญญัติ

10,000

11 11.ด้านการพัฒนาการเกษตร
ปศุสัตว์ และการส่งเสริมอาชีพ

โครงการส่งเสริมอาชีพ

เทศบัญญัติ

50,000

9

ผลผลิต
ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการดูแล
รักษาและคุ้มครอง
ป้องกันที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน
ค่าจัดทาโครงการ
จัดทาแผนที่ภาษี
ทะเบียนทรัพย์สิน
(TAX300) และ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้
ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ ค่า
น้ามันเชื้อเพลิงใน
การออกปฏิบัติงาน
ค่าจัดทาเวทีชุมชน
เพื่อจัดทาแผน
พัฒนา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
จัดทาเอกสาร
ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมฝึกอบรม
การส่งเสริมการ
สร้างความรู้ให้กับผู้
ที่สนใจในการ
ประกอบอาชีพ
ต่างๆ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

12 12.ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
ท้องถิ่น

เทศบัญญัติ

150,000

13 13.ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
สิริกิตต์ พระบรมราชินี
ท้องถิ่น

เทศบัญญัติ

100,000

14 14.ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ราชินี ๓ มิถุนายน
ท้องถิ่น

เทศบัญญัติ

100,000

ยุทธศาสตร์

โครงการ

กรณ บดินทรเทพยวราง
กูร

พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง 12 สิงหามหาราชินี

15 15.ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

โครงการแห่เทียน
เข้าพรรษา

เทศบัญญัติ

150,000

16 16.ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการ
ดาเนินงานตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี

เทศบัญญัติ

20,000

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต
ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมโครงการ
จัดงานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม
ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตต์
พระบรมราชินี
พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 12
สิงหามหาราชินี
ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมงานเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบรมราชินี ๓
มิถุนายน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมแห่เทียน
เข้าพรรษา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายให้แก่เหล่า
กาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี ตาม
หนังสือสานักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
อาเภอ
ห้วยกระเจา

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

โครงการงดเหล้า
เข้าพรรษา

เทศบัญญัติ

10,000

18 18.ด้านการพัฒนา การศึกษา
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบัญญัติ

169,500

19 19.ด้านการพัฒนา การศึกษา
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

สนับสนุนอาหารเสริม(นม)

เทศบัญญัติ

1,580,000

20 20.ด้านการพัฒนา การศึกษา
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
กาญจนาภิเษก

เทศบัญญัติ

130,400

21 21.ด้านการพัฒนา การศึกษา
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
วัดห้วยกระเจา

เทศบัญญัติ

773,600

ยุทธศาสตร์
17 17.ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

โครงการ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต
ค่าใช้จ่ายโครงการ
งดเหล้าเข้าพรรษา
ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อหนังสือเรียน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้ออุปกรณ์การ
เรียน ค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อ
เครื่องแบบนักเรียน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
สาหรับสนับสนุน
อาหารเสริม(นม)
ค่าก่อสร้างป้ายชื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กาญจนาภิเษก
จานวน 1 ป้าย
ก่อสร้างเสาธง
จานวน 1 เสา
ค่าก่อสร้างรั้วความ
ยาวไม่น้อยกว่า
138 ม. ก่อสร้าง
ป้ายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 1 ป้าย
ก่อสร้างเสาธง
จานวน 1 เสา
เทพื้น คสล. หนา
0.12 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า
500 ตร.ม.

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

22 22.ด้านการพัฒนา การศึกษา
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

สนับสนุนอาหารกลางวัน

เทศบัญญัติ

3,040,000

23 23.ด้านการพัฒนา การศึกษา
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ค่าวัสดุการศึกษา

เทศบัญญัติ

225,000

24 24.ด้านการพัฒนา การศึกษา
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ค่าอาหารเสริม(นม)

เทศบัญญัติ

312,000

25 25.ด้านการพัฒนา การศึกษา
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

โครงการร่วมการแข่งขัน
กีฬามวลชนอาเภอ
ห้วยกระเจา

เทศบัญญัติ

30,000

26 26.ด้านการพัฒนา การศึกษา
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

อุดหนุนการจัดการ
แข่งขันกีฬา

เทศบัญญัติ

10,000

ยุทธศาสตร์

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต
ค่าอาหารกลางวัน
จัดสรรให้กับ
เด็กเล็ก –
ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนในตาบล
ห้วยกระเจา อัตรา
คนละ 20 บาท
จานวน 7 โรงเรียน
ค่าวัสดุการศึกษา
เด็กเล็กในตาบล
ห้วยกระเจา
ค่าอาหารเสริม(นม)
จัดสรรให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
ตาบลห้วยกระเจา
อัตราคนละ
7.37 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมร่วมการ
แข่งขันกีฬามวลชน
อาเภอห้วยกระเจา
ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
อุดหนุนการจัด
กิจกรรมการจัดการ
แข่งขันกีฬาและ
นันทนาการเพื่อ
ส่งเสริมให้
ประชาชน
มีสุขภาพที่ดี

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

27 27.ด้านการพัฒนา การศึกษา
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

เงินอุดหนุนสาหรับ
ดาเนินงานตามแนว
ทางสาธารณสุข

เทศบัญญัติ

420,000

28 28.ด้านการพัฒนา การศึกษา
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

เงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่

เทศบัญญัติ

200,000

29 29.ด้านการพัฒนา การศึกษา
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
ไข้เลือดออก

เทศบัญญัติ

280,000

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆให้
มีความเหมาะสม
กับปัญหาและ
บริบทของพื้นที่
โดยจัดกิจกรรม
หมู่บ้านหมู่ละ
3 โครงการ
เงินสมทบ
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลตาบล
ห้วยกระเจาเป็นผู้
ดาเนินงานและ
บริหารจัดการ
ระบบหลักประกัน
สุขภาพที่เกี่ยวกับ
การสร้างเสริม
สุขภาพ การ
ป้องกันโรคและการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพที่
จาเป็นต่อสุขภาพ
จัดกิจกรรมรณรงค์
การพ่นหมอกควัน
ค่าสารกาจัดลูกน้า
ยุงลาย น้ายาเคมี
สาหรับผสมพ่น
หมอกควัน น้ามัน
เบนซิน น้ามันดีเซล
การสารวจแหล่ง
เพาะพันธ์ลูกน้า
ยุงลาย บารุงรักษา
เครื่องพ่น
หมอกควัน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

30 30.ด้านการพัฒนา การศึกษา
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

เทศบัญญัติ

95,000

31 31.ด้านการพัฒนา การศึกษา
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เทศบัญญัติ

30,000

32 32.ด้านการพัฒนา การศึกษา
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ค่าจ้างเหมาสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์

เทศบัญญัติ

10,000

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต
เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าในสุนัข/แมว ใน
เขตเทศบาลทั้งที่มี
เจ้าของและไม่มี
เจ้าของ ในอัตราตัว
ละ 30 บาท และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จาเป็นในการ
ดาเนินงาน
ค่าจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์
ทรายอะเบท น้ายา
ฉีดพ่นป้องกันโรค
ไข้เลือดออก น้ายา
เคมีป้องกันโรค
ไข้หวัดนก น้ายา
หรือเคมีภัณฑ์ต่างๆ
(รวมกามะถัน กรด
ต่างๆ) เวชภัณฑ์
ค่าจ้างเหมาบริการ
สาหรับสารวจ
ข้อมูลจานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาล ทั้งที่มี
เจ้าของและไม่มี
เจ้าของ ในอัตราตัว
ละ 6 บาท โดย
สารวจปีละ 2 ครั้ง

ยุทธศาสตร์
33 33.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการ
โครงการสานสัมพันธ์
ครอบครัว

เทศบัญญัติ

150,000

เทศบัญญัติ

10,000

โครงการสานสัมพันธ์
วันผู้สูงอายุ

เทศบัญญัติ

50,000

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

เทศบัญญัติ

10,000

โครงการป้องกันและแก้ไข
34 34.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ปัญหายาเสพติด
สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งของ
ชุมชน

35 35.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งของ
ชุมชน

36 36.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งของ
ชุมชน

แหล่งที่มา
งบตาม
งบประมาณ ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต
ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมให้
ประชาชนในชุมชน
ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
สถาบันครอบครัว
ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ เกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดฯ
โดยร่วมกับส่วน
ราชการต่างๆใน
อาเภอห้วยกระเจา
ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานตาม
โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่
ของสตรีและ
สามารถพัฒนา
ตนเองสู่การเป็น
ผู้นาในการ
ขับเคลื่อนสตรีใน
ด้านต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม
อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุเพื่อสร้าง
กลุ่มหรือผู้ที่
รับผิดชอบดูแล
ผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบตาม
งบประมาณ ข้อบัญญัติ

37 37.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการดาเนินของศูนย์
ปรองดองระดับท้องถิ่น

เทศบัญญัติ

10,000

38 38.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรี

เทศบัญญัติ

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์
39 39.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งของ การป้องกัน การต่อต้าน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชุมชน

เทศบัญญัติ

10,000

การบาบัดรักษาผู้เสพ/ผู้
ติดยา

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมกีฬา
นันทนาการ
จัดฝึกอบรม
ประชุมชี้แจงทา
ความเข้าใจเพื่อ
สร้างทัศนคติและ
จิตสานึกที่ดีงาม
ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานตาม
โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่
ของสตรีและ
สามารถพัฒนา
ตนเองสู่การเป็น
ผู้นาในการ
ขับเคลื่อนสตรีใน
ด้านต่างๆ
การประชาสัมพันธ์
รณรงค์ป้องกันและ
ต่อต้านยาเสพติด
การจัดอบรมให้
ความรู้แก่เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา
ประชาชน การจัด
กิจกรรมต่างๆเพื่อ
มุ่งผลในด้านการ
ป้องกัน เฝ้าระวัง
และบาบัดรักษา
ให้กับเยาวชน
นักเรียน
นักศึกษาและ
ประชาชน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบตาม
งบประมาณ ข้อบัญญัติ

40 40.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็ง
ของชุมชน

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เทศบัญญัติ

60,000

41 41.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็ง
ของชุมชน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เทศบัญญัติ

12,145,000

42 42.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็ง
ของชุมชน

เบี้ยยังชีพคนพิการ

เทศบัญญัติ

3,650,000

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต
เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เบี้ยการ
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์/
ผู้ติดเชื้อฯ
ซึ่งมีภูมิลาเนาในพืน้ ที่
เทศบาลตาบล
ห้วยกระเจา
จานวน 10 คนๆ ละ
500 บาท/เดือน
จานวน 12 เดือน
เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่าย
สาหรับสนับสนุนการ
สร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ ซึ่งมี
ภูมิลาเนาในพื้นที่
เทศบาลตาบล
ห้วยกระเจา
จานวน 1,523 คน/
เดือนจานวน
12 เดือน
เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่าย
สาหรับสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ ซึ่งมี
ภูมิลาเนาในพื้นที่
เทศบาลตาบล
ห้วยกระเจา
จานวน 380 คนๆ
ละ 800 บาท/เดือน
จานวน 12 เดือน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบตาม
งบประมาณ ข้อบัญญัติ

43 43.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็ง
ของชุมชน

โครงการฝึกอบรม/
ทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยฝ่ายพลเรือน

เทศบัญญัติ

50,000

44 44.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็ง
ของชุมชน

โครงการดาเนินงาน
รณรงค์และป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสาคัญต่างๆ

เทศบัญญัติ

80,000

45 45.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็ง
ของชุมชน

เบี้ยยังชีพคนพิการ

เทศบัญญัติ

3,650,000

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรม/
ทบทวนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและจัดตั้ง
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ในการฝึกอบรบเพื่อให้
เกิดทักษะ ความรู้
ความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่การ
ปฏิบัติงานร่วมกับ
ชุมชน
ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานรณรงค์
และป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลสาคัญ
ต่างๆ เช่นเทศกาลขึ้น
ปีใหม่เทศกาล
สงกรานต์ ฯลฯ
รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ ในการดาเนิน
กิจกรรมด้วย
เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่าย
สาหรับสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ ซึ่งมี
ภูมิลาเนาในพื้นที่
เทศบาลตาบล
ห้วยกระเจา
จานวน 380 คนๆ ละ
800 บาท/เดือน
จานวน 12 เดือน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบตาม
งบประมาณ ข้อบัญญัติ

46 46.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็ง
ของชุมชน

เลื่อยโซ่ยนต์

เทศบัญญัติ

35,000

47 47.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็ง
ของชุมชน

โครงการส่งเสริม ปรับปรุง
แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

เทศบัญญัติ

50,000

48 48.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็ง
ของชุมชน

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะอย่างยั่งยืน

เทศบัญญัติ

50,000

49 49.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็ง
ของชุมชน

โครงการน้าคือชีวิต:
ศาสตร์พระราชาสู่แปลง
เกษตรผสมผสานประชา
รัฐ

เทศบัญญัติ

20,000

50 50.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

เทศบัญญัติ

165,000

51 51.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

เทศบัญญัติ

50,000

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์
จานวน๑ เครื่อง
เพื่อใช้สาหรับการ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือ
บรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมค่าวัสดุ/
อุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
ค่าใช้จ่ายในการจัดทา
โครงการรณรงค์การ
คัดแยกขยะอย่าง
ยั่งยืน
จัดหาแหล่งน้าและ
วางระบบน้า พันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์วัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะเดินทาง
ค่าเช่าที่พักฯลฯให้กับ
คณะผู้บริหาร,สมาชิก
สภา ทต.ฯ,พนักงาน
เทศบาลพนักงานจ้าง
ในสังกัดสานักปลัดฯ
หรือบุคคลที่ได้รับ
คาสั่งให้เดินทางไป
ปฏิบัติราชการ
ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ
ค่าลงทะเบียน
อบรม ค่าเช่า
ที่พักฯลฯ
ตามระเบียบหนังสือ
สังการกาหนดไว้

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบตาม
งบประมาณ ข้อบัญญัติ

52 52.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

เทศบัญญัติ

60,000

53 53.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

เทศบัญญัติ

50,000

54 54.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

โครงการฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดความรู้บุคลากร
ภายในองค์กร

เทศบัญญัติ

30,000

55 55.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

โครงการฝึกอบรมศึกษา
ดูงาน เพื่อเสริมสร้าง
องค์กรแห่งความสุข

เทศบัญญัติ

100,000

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะเดินทาง
ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
ให้แก่พนักงาน
เทศบาล หรือ
พนักงานจ้าง
ในสังกัดกองช่าง
ที่ได้รับคาสั่งให้
เดินทางไปราชการ
ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง
ค่าที่พัก ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าเช่าที่
พักฯลฯ
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการฝึกอบรม
และถ่าย
ทอดความรู้ให้แก่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา และ
บุคคลากรใน
เทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
กิจกรรมส่งเสริม
สร้างแรงจูงใจการ
สร้างเสริมความ
สัมพันธ์ของ
บุคลากรในองค์กร
เพื่อเกิดความสมาน
สามัคคี
สร้างเสริมการมี
ส่วนร่วมทาให้
บุคลากรในองค์กร
มีความสุขนามาสู่
การทางานที่เป็น
ทีมได้อย่างดีงานมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบตาม
งบประมาณ ข้อบัญญัติ

56 56.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทาง
การเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากร

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

เทศบัญญัติ

10,000

57 57.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทาง
การเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากร

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

เทศบัญญัติ

2,000

58 58.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

เทศบัญญัติ

5,000

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง หรือพนักงาน
จ้างที่ ได้รับคาสั่งให้
ปฏิบัติงานราชการ
นอกเหนือ จากเวลา
ปกติที่ทางราชการ
กาหนด
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้กับ
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง หรือ
พนักงานจ้างที่ได้รับ
คาสั่งให้ปฏิบัติงาน
ราชการนอก
เหนือจากเวลาปกติที่
ทางราชการกาหนด

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง หรือ
พนักงานจ้างที่ได้รับ
คาสั่งให้ปฏิบัติ
งานราชการ
นอกเหนือจากเวลา
ปกติที่ทางราชการ
กาหนด

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

59 59.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

เทศบัญญัติ

5,000

60 60.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

เทศบัญญัติ

5,000

61 61.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าเบี้ยประชุม

เทศบัญญัติ

30,000

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล
เทศบาล ลูกจ้าง
หรือพนักงานจ้างที่
ได้รับคาสั่งให้
ปฏิบัติงานราชการ
นอกเหนือ
จากเวลาปกติที่ทาง
ราชการกาหนด
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างหรือ
พนักงานจ้างที่
ได้รับคาสั่งให้
ปฏิบัติงานราชการ
นอกเหนือ
จากเวลาปกติที่ทาง
ราชการกาหนด
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการ
สภาเทศบาลตาบล
ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ให้เป็นกรรมการ
วิสามัญตาม
พระราชบัญญัติ
เทศบาลและ
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

62 62.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการจัดซื้อหรือจ้าง
คณะกรรมการ
ตรวจงานจ้าง

เทศบัญญัติ

10,000

63 63.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าเช่าบ้าน

เทศบัญญัติ

60,000

64 64.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าเช่าบ้าน

เทศบัญญัติ

96,000

65 65.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

เงินช่วยเหลือบุตร

เทศบัญญัติ

25,000

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต
เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการจัดซื้อจัด
จ้างหรือคณะ
กรรมการตรวจ
งานจ้างของ
เทศบาลตาบลห้วย
กระเจาในอัตรา
ตามที่ระเบียบ
กาหนดให้
เบิกจ่ายได้
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า
บ้านของพนักงาน
เทศบาล รวมถึงผู้มี
สิทธิได้รับ
สวัสดิการตามที่
ระเบียบกฎหมาย
กาหนดไว้
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า
บ้านของพนักงาน
เทศบาล ประจาใน
สังกัดกองคลัง
รวมถึงผู้มีสิทธิได้รับ
สวัสดิการตามที่
ระเบียบกฎหมาย
กาหนดไว้
เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของ
นายกเทศมนตรี
ตาบล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง
ประจา รวมถึงผู้มี
สิทธิได้รับ
สวัสดิการตามที่
ระเบียบกฎหมาย
กาหนดไว้

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

66 66.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

เงินช่วยเหลือบุตร

เทศบัญญัติ

10,000

67 67.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

เงินช่วยเหลือบุตร

เทศบัญญัติ

20,000

68 68.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

เงินช่วยเหลือบุตร

เทศบัญญัติ

10,000

ยุทธศาสตร์

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต
เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาล/
ลูกจ้างประจา
ในสังกัดกองคลัง
รวมถึงผู้มีสิทธิได้รับ
สวัสดิการตามที่
ระเบียบกฎหมาย
กาหนดไว้
เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร
ให้แก่พนักงาน
เทศบาลในสังกัด
กองช่าง รวมถึงผู้มี
สิทธิได้รับสวัสดิการ
ตามที่ระเบียบ
กฎหมายกาหนด
เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาล
ในสังกัดกอง
การศึกษา
รวมถึงผู้มีสิทธิได้รับ
สวัสดิการตามที่
ระเบียบกฎหมาย
กาหนดไว้

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

69 69.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าธรรมเนียม และ
ลงทะเบียนต่างๆ

เทศบัญญัติ

95,000

70 70.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าจ้างเหมาบริการและ
ลงทะเบียนต่างๆ

เทศบัญญัติ

100,000

71 71.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าจ้างเหมาบริการและ
ลงทะเบียนต่างๆ

เทศบัญญัติ

130,000

72 72.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าจ้างเหมาบริการและ
ลงทะเบียนต่างๆ

เทศบัญญัติ

30,000

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต
เพื่อจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียม และ
ลงทะเบียนต่างๆ
ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ,ค่าจ้างเหมา
แรงงานบุคคล
ภายนอกทางาน
อย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของ
เทศบาล
ค่าทาการ
ประชาสัมพันธ์
กาหนด การชาระ
ภาษี ค่าเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสารและ
ค่าลงทะเบียน
อบรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ,
ค่าธรรมเนียม และ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าล้างอัดภาพถ่าย,
ค่าเย็บหนังสือ
เข้าปกหนังสือ
ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร และ
ข้อบังคับต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บ
เล่มหนังสือ
ค่าธรรมเนียมและ
ลงทะเบียนต่างๆ
ค่าโฆษณาเผยแพร่
ค่าจ้างทา
พิมพ์เขียว ค่าถ่าย
พิมพ์เขียว เอกสาร
งานช่าง ฯลฯ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

73 73.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาลและประกาศ
เกียรติคุณแก่พนักงาน
และลูกจ้างเทศบาล

เทศบัญญัติ

30,000

74 74.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าวัสดุหนังสือพิมพ์,
วารสารต่างๆ

เทศบัญญัติ

5,000

75 75.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

การจัดทาเว็ปไซต์เทศบาล
ห้วยกระเจา

เทศบัญญัติ

15,000

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต
ค่าปัจจัยถวายพระ,
ค่าภัตตาหาร,
ค่าดอกไม้ธูปเทียน,
ค่าวัสดุอุปกรณ์,
ค่าอุปกรณ์กีฬา,
ค่าอาหาร,
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จาเป็นฯลฯ และ
เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ค่ารับวารสาร,
ค่าหนังสือพิมพ์
ประจาสานักงาน,
ค่าหนังสือพิมพ์
ประจาหมู่บ้าน,
เอกสารทาง
วิชาการและ
สิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ
เทศบาล
ค่าจัดทาเว็ปไซต์
ดูแลระบบปรับปรุง
และพัฒนาข้อมูล
ของเทศบาล เพื่อ
ใช้ในการสนับสนุน
การดาเนินภารกิจ
แผนปฏิบัติการ
กาหนดขั้นตอนการ
กระจายอานาจ
ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

76 76.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เทศบัญญัติ

60,000

77 77.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

โฆษณาและเผยแพร่
กิจกรรมต่างๆของทาง
เทศบาลตาบลห้วย
กระเจา

เทศบัญญัติ

100,000

78 78.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

เทศบัญญัติ

600,000

79 79.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา/วิจัย/ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ

เทศบัญญัติ

30,000

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต
เพื่อดาเนินงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการจ้างเหมา
โฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวสาร
ทางวิทยุ
กระจายเสียง
โทรทัศน์
โรงมหรสพ
หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ฯลฯ ของ
เทศบาลตาบล
ห้วยกระเจา
เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายสาหรับ
การเลือกตั้งของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามที่
คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกาหนด
(กรณีครบวาระ ยุบ
สภา กรณีแทน
ตาแหน่งที่ว่าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
องค์กรหรือสถาบัน
ที่เป็นกลาง เพื่อให้
เป็นผู้ดาเนินการ
สารวจความพึง
พอใจของผู้รับ
บริการของเทศบาล

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

80 80.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าวัสดุสานักงาน

เทศบัญญัติ

95,000

81 81.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าวัสดุสานักงาน

เทศบัญญัติ

100,000

82 82.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าวัสดุสานักงาน

เทศบัญญัติ

95,000

83 83.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าวัสดุสานักงาน

เทศบัญญัติ

160,000

ยุทธศาสตร์

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต
เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุ
สานักงาน
กระดาษ แฟ้ม
ปากกา ดินสอ
กุญแจสมุดบัญชี
สมุดประวัติ
ข้าราชการ
แบบพิมพ์ ธงชาติ
ซองจดหมาย
แผงปิดประกาศ
น้าดื่ม เครื่องเย็บ
กระดาษ ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุ
สานักงาน
กระดาษ แฟ้ม
ปากกา ดินสอ
ใบเสร็จรับเงิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
สานักงานของ
กองช่าง กระดาษ
ถ่ายเอกสาร ปากกา
กระดาษแบบไข
แฟ้ม สมุด
ตรายาง ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุ
สานักงาน
กระดาษแฟ้ม
ปากกา ดินสอ
กุญแจสมุดบัญชี
สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ธงชาติ
ซองจดหมาย
ฯลฯ

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

84 84.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

เทศบัญญัติ

15,000

85 85.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

เทศบัญญัติ

232,000

86 86.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน

เทศบัญญัติ

230,000

ยุทธศาสตร์

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต
เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว
แปรงไม้กวาด ถ้วย
ชามช้อนส้อม
แก้วน้า จานรอง
ผงซักฟอก น้ายา
ล้างจาน ผ้าปูโต๊ะ
กระจกเงา ถาด
โอ่งน้า มีด ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัวแปรงไม้
กวาด ถ้วย
ชามช้อนส้อม
แก้วน้า จานรอง
ผงซักฟอก น้ายา
ล้างจานผ้าปูโต๊ะ
กระจกเงา
ถาด โอ่งน้า มีด
ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่า
บารุงรักษาและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ของเทศบาล
ตาบลห้วยกระเจา,
ค่าบารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่น วัสดุต่างๆ,
ค่าบารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมที่ดิน
ฯลฯ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

87 87.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน

เทศบัญญัติ

350,000

88 88.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน

เทศบัญญัติ

250,000

89 89.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน

เทศบัญญัติ

50,000

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต
เพื่อจ่ายเป็นค่า
บารุงรักษาและ
ซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง,
ค่าบารุงรักษา
ซ่อมแซมครุภัณฑ์
โรงสูบน้าประปา
อาคารกิจการ
ประปา
เพื่อจ่ายเป็นค่า
บารุงรักษาและ
ซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง,
ค่าบารุงรักษา
ซ่อมแซมครุภัณฑ์
หอกระจายข่าว
ค่าบารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่นๆ รถฟอร์ด
บท 5831
เพื่อจ่ายเป็นค่า
บารุงรักษาและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ของเทศบาล
ตาบลห้วยกระเจา,
ค่าบารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่นเช่น วัสดุต่างๆ,
ค่าบารุง รักษาหรือ
ซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง,รถยนต์
ส่วนกลาง,
รถจักรยานยนต์
คอมพิวเตอร์ฯลฯ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

90 90.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เทศบัญญัติ

1,300,000

91 91.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

เทศบัญญัติ

140,000

92 92.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

เทศบัญญัติ

80,000

93 93.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

เทศบัญญัติ

100,000

94 94.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

เทศบัญญัติ

70,000

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต
เพื่อจ่ายเป็นค่า
สารเคมีที่จาเป็น
ต่อการผลิต
น้าประปา
แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล
ตลับน้าหมึกหรือ
ตลับผงหมึกสาหรับ
เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์
แผ่นกรองแสง
แป้นพิมพ์
เม้าส์ แฮนดี้ไดรว์
เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub),
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
เป็นอุปกรณ์ที่มี
Printer, Copier,
Scanner และ Fax
ภายในเครื่อง
เดียวกัน
มีความละเอียดใน
การพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200
dpi
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์
หมึกคอมพิวเตอร์
แผ่นหรือจานบันทึก
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์
หมึกคอมพิวเตอร์
แผ่นหรือจานบันทึก

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

95 95.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าวัสดุไฟฟ้า/วิทยุ

เทศบัญญัติ

5,000

96 96.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าวัสดุไฟฟ้า/วิทยุ

เทศบัญญัติ

305,000

97 97.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น

เทศบัญญัติ

60,000

98 98.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น

เทศบัญญัติ

230,000

ยุทธศาสตร์

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ ฟิวส์,
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า
เทปพันสายไฟฟ้า,
สายไฟฟ้า,หลอด
ไฟฟ้า,เบรกเกอร์
สายอากาศหรือเสา
อากาศสาหรับวิทยุ
ฯลฯ
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ ฟิวส์,
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า
เทปพันสายไฟฟ้า,
สายไฟฟ้า,หลอด
ไฟฟ้า,เบรกเกอร์
สายอากาศหรือเสา
อากาศสาหรับวิทยุ
ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น
น้ามันดีเซล น้ามัน
เบนซิน น้ามันก๊าด
น้ามันเครื่อง
แก๊สหุงต้ม
น้ามันจารบี ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น
น้ามันดีเซล น้ามัน
เบนซิน น้ามันก๊าด
น้ามันเครื่อง
แก๊สหุงต้ม
น้ามันจารบี ฯลฯ

แหล่งที่มา
งบตาม
งบประมาณ ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

99.ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหารและ
การพัฒนาบุคลากร

ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าวัสดุอื่นๆ

เทศบัญญัติ

5,000

100 100.ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร

ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าวัสดุอื่นๆ

เทศบัญญัติ

5,000

101 101.ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร

ค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

เทศบัญญัติ

140,000

99

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต
เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่
พู่กัน และสีแถบ
บันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,
วีดีโอเทป,แผ่น
ซีดี) เมมโมรี่
การ์ด รูปสีหรือ
ขาวดาที่ได้จาก
การล้าง อัด ขยาย
ภาพถ่าย
ดาวเทียม ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่
พู่กัน และสีแถบ
บันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,
วีดีโอเทป,แผ่น
ซีดี) เมมโมรี่
การ์ด รูปสีหรือ
ขาวดาที่ได้จาก
การล้าง อัด ขยาย
ภาพถ่าย
ดาวเทียม ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและ
ขนส่ง ซ่อมแซม
เปลี่ยนอะไหล่
รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์
ฯลฯ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบตาม
งบประมาณ ข้อบัญญัติ

102 102.ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น

เทศบัญญัติ

77,000

103 103.ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร

ค่าไฟฟ้า

เทศบัญญัติ

250,000

104 104.ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร

ค่าไฟฟ้า

เทศบัญญัติ

1,700,000

105 105.ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร

ค่าไฟฟ้า

เทศบัญญัติ

24,000

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ยานพาหนะและ
ขนส่ง แบตเตอร์รี่
ยางนอก ยางใน
น้ามันเบรก
หัวเทียน ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่า
ไฟฟ้าสาหรับที่ทา
การเทศบาลตาบล
รวมถึงอาคาร
หรือ สถานที่ที่อยู่ใน
ความดูแล
รับผิดชอบของ
ทต.ห้วยกระเจา
ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่า
ไฟฟ้าสาหรับโรงสูบ
น้าประปา
อาคารกิจการ
ประปา
เพื่อจ่ายเป็นค่า
ไฟฟ้าสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขต ทต.
ห้วยกระเจา ฯลฯ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบตาม
งบประมาณ ข้อบัญญัติ

106 106.ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร

ค่าโทรศัพท์

เทศบัญญัติ

100,000

107 107.ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร

ค่าบริการไปรษณีย์

เทศบัญญัติ

5,000

108 108.ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร

ค่าบริการไปรษณีย์

เทศบัญญัติ

10,000

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต
เพื่อจ่ายเป็นค่า
โทรศัพท์ใน
สานักงานเทศบาล
ตาบล,ค่าบริการ
โทรศัพท์ศูนย์
ประชาสัมพันธ์,
ค่าโทรศัพท์
เคลื่อนที่
และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าว และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่า
เลขหมาย
ค่าเช่าเครื่อง ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่า
ไปรษณีย์ ค่าโทร
เลข ค่าธนาณัติ
ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร
ค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินในระบบ
บริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อจ่ายเป็นค่า
ไปรษณีย์ ค่าโทร
เลข ค่าธนาณัติ
ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร
ค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินในระบบ
บริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบตาม
งบประมาณ ข้อบัญญัติ

109 109.ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร

ค่าเงินคืนค่าปรับ

เทศบัญญัติ

400,000

110 110.ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร

ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

เทศบัญญัติ

180,000

111 111.ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร

ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

เทศบัญญัติ

150,000

112 112.ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร

ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

เทศบัญญัติ

220,000

113 113.ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร

ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

เทศบัญญัติ

300,000

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต
เพื่อจ่ายเป็นเงินคืน
ค่าปรับให้แก่ผู้
ประกอบอาชีพงาน
ก่อสร้างและ
ผู้ประกอบอาชีพอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่า
บารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (ราย
จ่ายที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการ
ปรับปรุงที่ดินหรือ
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งมิใช่
การซ่อมแซม
ตามปกติ)
เพื่อจ่ายเป็นค่า
ซ่อมแซม บารุง
รักษาโครงสร้าง
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ของเทศบาล
ตาบลห้วยกระเจา
เพื่อจ่ายเป็นค่า
ซ่อมแซม บารุง
รักษาโครงสร้าง
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ของเทศบาล
ตาบลห้วยกระเจา
เพื่อจ่ายเป็นค่า
ซ่อมแซม บารุง
รักษาโครงสร้าง
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ของเทศบาลตาบล
ห้วยกระเจา

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบตาม
งบประมาณ ข้อบัญญัติ

114 114.ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร

ค่าครุภัณฑ์สานักงาน

เทศบัญญัติ

5,000

115 115.ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร

ค่าครุภัณฑ์สานักงาน

เทศบัญญัติ

5,000

116 116.ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร

ค่าครุภัณฑ์สานักงาน

เทศบัญญัติ

20,000

117 117.ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร

ค่าครุภัณฑ์สานักงาน

เทศบัญญัติ

257,400

118 118.ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร

ค่าครุภัณฑ์สานักงาน

เทศบัญญัติ

162,000

119 119.ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร

ค่าครุภัณฑ์สานักงาน

เทศบัญญัติ

108,600

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต
ค่าจัดซื้อเก้าอี้
ระดับปฏิบัติการ/
ชานาญงาน/
ชานาญการ เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน
จานวน 2 ตัว
เพื่อจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร ขนาด
90x180 ซม.
จานวน 2 ตู้
เพื่อจัดซื้อเครื่อง
ทาลายเอกสาร
แบบตัดตรง ทาลาย
ครั้งละ10 แผ่น
แบบตัดตรง
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิด
ตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน(มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด
18,000 บีทียู
จานวน 9 ตัว
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิด
ตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน(มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด
24,000 บีทียู
จานวน 5 ตัว
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิด
ตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน(มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด
26,000 บีทียู
จานวน 3 ตัว

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบตาม
งบประมาณ ข้อบัญญัติ

120 120.ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร

ค่าครุภัณฑ์สานักงาน

เทศบัญญัติ

188,000

121 121.ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เทศบัญญัติ

30,000

122 122.ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เทศบัญญัติ

692,000

123 123.ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร

ค่าครุภัณฑ์สานักงาน

เทศบัญญัติ

5,000

124 124.ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร

ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

เทศบัญญัติ

25,000

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิด
ตั้งพื้นหรือชนิดแวน
(มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด
36,000 บีทียู
จานวน 4 ตัว
เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงาน
ประมวลผล แบบ
ที่ 2 * (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)
เพื่อจ่ายเป็นค่า
ถมดินบริเวณ
สานักงานเทศบาล
งานดินถม ความลึก
เฉลี่ย 1.12 ม. พื้นที่
ทั้งหมด 3,535
ตร.ม.
ค่าจัดซื้อเก้าอี้
ระดับชานาญการ
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
จานวน 2 ตัว
เพื่อจ่ายเป็นค่า
ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง สายส่งน้า
ดับเพลิง,
ข้อต่อท่อดูดน้า,
และค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆที่จาเป็น

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบตาม
งบประมาณ ข้อบัญญัติ

125 125.ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร

ค่าครุภัณฑ์สารวจ

เทศบัญญัติ

34,000

126 126.ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร

ค่าครุภัณฑ์สารวจ

เทศบัญญัติ

9,000

127 127.ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร

ค่าครุภัณฑ์สารวจ

เทศบัญญัติ

9,500

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต
เพื่อจัดซื้อกล้อง
ระดับ ขนาด
กาลังขยาย 30 เท่า
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน จานวน
1 ตัว
ชุดทดสอบความ
ข้นเหลวของ
คอนกรีต
(SLUMP TEST)
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
แบบหล่อตัวอย่าง
คอนกรีต(Molds)
ชุดละ 3 อัน เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน

ฉ. การใช้จา่ ยงบประมาณ

เทศบาลตาบลห้วยกระเจา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 0 โครงการ จานวนเงิน 0 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจานวน 0 โครงการ จานวนเงิน 0 ล้านบาท
สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

โครงการ
รวม

0

การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
0.00

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

โครงการ
0

0.00

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดาเนิน
งาน

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2563
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด
ยุทธ
ศาสตร์ จา
งบ
นวน
ประมาณ
1.ด้าน
8
3,417,150
การ
พัฒนา
โครงสร้
าง
พื้นฐาน
เพื่อให้
เป็น
เมืองที่
น่าอยู่
2.ด้าน
3
85,000
การ
พัฒนา
การ
เกษตร
ปศุสัตว์
และ
ส่งเสริ
มอาชีพ

อนุมัติงบประมาณ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

100%
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แผนภูมิแสดงจานวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
6.ด้ านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร
5.ด้ านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิง่ แวดล้อมและความเข้ มแข็งและชุมชน
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4.ด้ านการพัฒนา การศึกษา การกีฬา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ลงนามสัญญา
3.ด้ านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
อนุมัติงบประมาณ
2.ด้ านการพัฒนาการเกษตรปศุสตั ว์และส่งเสริมอาชีพ

แผนการดาเนินการทังหมด
้

1.ด้ านการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่อให้ เป็ นเมืองที่น่าอยู่
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ช.ผลการดาเนินงาน

เทศบาลตาบลห้วยกระเจา ได้ดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็จด้วยดี
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดาเนินงานทีส่ าคัญดังนี้
อปท. ใส่ข้อมูลผลการดาเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตาบลห้วยกระเจาทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2563

(นายสิรพิ งศ์ สืบเนียม)
นายกเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ข้อมูล ณ 9/04/2563
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