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ประกาศเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
***********************************
ด้ว ยสภาเทศบาลต าบลห้ ว ยกระเจา ในคราวประชุ ม สภาสมั ย สามั ญ สมัย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 2/2563
เมื่อวัน ที่ 25 สิงหาคม 2563 ได้มีมติเห็ นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ด้ว ยคะแนนเสี ยงเป็น เอกฉันท์ และนายอาเภอห้ วยกระเจาได้ล งนามเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
ดั ง กล่ า ว เมื่ อ วั น ที่ 21 กั น ยายน พ.ศ. 2563 ตามค าสั่ ง มอบอ านาจของผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด กาญจนบุ รี
ที่ 2407/2549 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง การมอบอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ให้นายอาเภอปฏิบัติราชการแทน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 39 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 39 จึงประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63
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ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบำลตำบลห้วยกระเจำ
อำเภอห้วยกระเจำจังหวัดกำญจนบุรี

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
บัดนี้ถึงเวลำทีค่ ณะผู้บริหำรของเทศบำลตำบลห้วยกระเจำ จะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ต่อสภำเทศบำลตำบลห้วยกระเจำอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสนี้ คณะผู้บริหำรเทศบำลตำบลห้วยกระเจำจึงขอชี้แจงให้ท่ำน
ประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลังตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรดำเนินกำร ในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทัว่ ไป
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถำนะกำรเงินดังนี้
1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จำนวน 44,395,207.28 บำท
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 13,438,689.23 บำท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,674,566.15 บำท
1.1.4 รำยกำรทีไ่ ด้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จำนวน 1 โครงกำร รวม 7,782,634.00 บำท
1.1.5 รำยกำรทีไ่ ด้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน - โครงกำร
1.2 เงินกู้คงค้ำง จำนวน 0.00 บำท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563
(1) รำยรับจริง จำนวน 52,329,096.46 บำท ประกอบด้วย
หมวดภำษีอำกร
จำนวน
119,129.70 บำท
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต
จำนวน
318,638.55 บำท
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
จำนวน
352,252.85 บำท
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์
จำนวน
2,086,546.00 บำท
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
จำนวน
608,800.00 บำท
หมวดรำยได้จำกทุน
จำนวน
0.00 บำท
หมวดภำษีจัดสรร
จำนวน
18,169,476.36 บำท
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
จำนวน
30,674,253.00 บำท
(2) เงินอุดหนุนทีร่ ัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 738,298.00 บำท
(3) รำยจ่ำยจริง จำนวน 38,524,264.68 บำท ประกอบด้วย
งบกลำง
จำนวน
13,291,009.50 บำท
งบบุคลำกร
จำนวน
12,761,689.00 บำท
งบดำเนินงำน
จำนวน
7,288,634.18 บำท
งบลงทุน
จำนวน
2,246,857.00 บำท
งบรำยจ่ำยอื่น
จำนวน
0.00 บำท
งบเงินอุดหนุน
จำนวน
2,936,075.00 บำท
(4) รำยจ่ำยทีจ่ ่ำยจำกเงินอุดหนุนทีร่ ัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 658,298.00 บำท
(5) รำยจ่ำยทีจ่ ่ำยจำกเงินสะสม จำนวน 5,943,700.00 บำท
(6) รำยจ่ำยทีจ่ ่ำยจำกเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,803,100.00 บำท
(7) รำยจ่ำยทีจ่ ่ำยจำกเงินกู้ จำนวน 0.00 บำท
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คาแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เทศบำลตำบลห้วยกระเจำ
อ.ห้วยกระเจำ จ.กำญจนบุรี
รายรับจริง
ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภำษีอำกร
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และ
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำร
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ทรี่ ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
หมวดภำษีจัดสรร
รวมรายได้ทรี่ ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
รายได้ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
รวมรายได้ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
รวม

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

1,173,914.51
324,743.90
382,309.05
2,073,021.00
117,323.00
4,071,311.46

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

723,000.00
331,000.00
400,000.00
2,700,000.00
605,000.00
4,759,000.00

23,781,796.08
23,781,796.08

24,000,000.00
24,000,000.00

23,160,000.00
23,160,000.00

32,245,554.00
32,245,554.00
60,098,661.54

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

35,301,000.00
35,301,000.00
63,220,000.00
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมจ่ายจากงบประมาณ
รวม

รายจ่ายจริง
ปี 2562
15,407,837.15
13,712,269.00
8,496,882.52
243,810.00
18,000.00
3,159,000.00
41,037,798.67
41,037,798.67

ประมาณการ
ปี 2563
18,026,812.00
17,248,440.00
16,543,098.00
6,296,650.00
430,000.00
4,320,000.00
62,865,000.00
62,865,000.00

ประมาณการ
ปี 2564
19,477,560.00
17,191,100.00
15,227,640.00
6,903,700.00
130,000.00
4,290,000.00
63,220,000.00
63,220,000.00
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

16,434,660
870,760
9,959,900
970,000
170,000
9,163,220
310,000
600,000
95,000
5,168,900

งบประมาณรายจ่ายทัง้ สิ้น

19,477,560
63,220,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง
7,425,480
2,848,320
4,577,160
2,660,000
730,000
1,240,000
335,000
355,000
1,853,200
925,600
927,600
130,000
130,000
530,000
530,000
12,598,680

รวม

2,749,080
0
2,749,080
944,500
378,000
266,500
260,000
40,000
142,400
142,400
0
0
0
0
0
3,835,980

10,174,560
2,848,320
7,326,240
3,604,500
1,108,000
1,506,500
595,000
395,000
1,995,600
1,068,000
927,600
130,000
130,000
530,000
530,000
16,434,660
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
รวม
แผนงานการศึกษา
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน
273,120
273,120
522,640
64,140
253,500
205,000
75,000
75,000
870,760
งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
2,829,600
2,829,600
2,294,800
228,300
1,184,500
802,000
80,000
275,500
275,500
10,000
10,000
5,409,900

รวม
273,120
273,120
522,640
64,140
253,500
205,000
75,000
75,000
870,760
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
0
0
1,550,000
0
0
1,550,000
0
0
0
3,000,000
3,000,000
4,550,000

รวม
2,829,600
2,829,600
3,844,800
228,300
1,184,500
2,352,000
80,000
275,500
275,500
3,010,000
3,010,000
9,959,900
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
แผนงานสาธารณสุข
งาน
งบ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น

165,000
120,000
10,000
35,000
0
0
165,000

รวม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

รวม

385,000
0
385,000
0
420,000
420,000
805,000

550,000
120,000
395,000
35,000
420,000
420,000
970,000

งาน
งบ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รวม

170,000
170,000
170,000

รวม
170,000
170,000
170,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
แผนงานเคหะและชุมชน
งาน
งบ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานไฟฟ้าถนน

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

2,821,820
2,821,820
1,509,000
830,000
310,000
359,000
10,000
3,771,600
208,000
3,563,600
270,000
270,000

0
0
419,400
0
49,400
370,000
0
0
0
0
0
0

0
0
371,400
0
79,400
292,000
0
0
0
0
0
0

2,821,820
2,821,820
2,299,800
830,000
438,800
1,021,000
10,000
3,771,600
208,000
3,563,600
270,000
270,000

8,372,420

419,400

371,400

9,163,220
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน

งบ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

50,000
50,000
50,000

รวม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งบ

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

310,000
310,000
310,000

260,000
260,000
260,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
30,000
30,000
10,000
10,000
40,000

รวม

รวม

รวม

510,000
510,000
50,000
50,000
560,000

540,000
540,000
60,000
60,000
600,000

แผนงานการเกษตร
งาน

งบ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รวม

งานส่งเสริมการเกษตร

รวม
95,000
95,000
95,000

95,000
95,000
95,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
แผนงานการพาณิชย์
งาน
งบ

งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
แผนงานงบกลาง

รวม
1,092,000
1,092,000
3,290,900
157,000
310,000
1,423,900
1,400,000
783,000
100,000
686,000
5,168,900

1,092,000
1,092,000
3,290,900
157,000
310,000
1,423,900
1,400,000
783,000
100,000
686,000
5,168,900

งาน
งบ

งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง
รวม

รวม
19,477,560
19,477,560
19,477,560

19,477,560
19,477,560
19,477,560
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา และโดยอนุมัติของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 63,220,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 63,220,000 บาท
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
แผนงาน
ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป
16,434,660
แผนงานบริหารงานทั่วไป
870,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
9,959,900
แผนงานการศึกษา
970,000
แผนงานสาธารณสุข
170,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์
9,163,220
แผนงานเคหะและชุมชน
310,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
600,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

95,000
5,168,900

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้
งบ

19,477,560
63,220,000
ยอดรวม

0
รวมรายจ่าย
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตาบล
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................
(ลงนาม)..................................................
(นายสิริพงศ์ สืบเนียม)
เห็นชอบ
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา
(ลงนาม)ว่าที่ร้อยตรี..................................................
(ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ)
ตาแหน่ง นายอาเภอห้วยกระเจา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เทศบำลตำบลห้วยกระเจำ
อำเภอ ห้วยกระเจำ จังหวัดกำญจนบุรี
ปี 2560
หมวดภาษีอากร
ภำษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ำง
ภำษีโรงเรือนและที่ดนิ
ภำษีบำรุงท้องที่
ภำษีปำ้ ย
อำกรกำรฆ่ำสัตว์
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ
ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพำณิชย์
ค่ำธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย
ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก
ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำสำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
ค่ำใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำรในครัว หรือพื้นที่
ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตำรำงเมตร
ค่ำใบอนุญำตให้ตั้งตลำดเอกชน
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2563

ปี 2562

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00
324,759.93
383,240.95
76,464.00
13,800.00
798,264.88

0.00
409,915.45
386,008.20
63,587.00
11,080.00
870,590.65

0.00
702,792.16
381,247.35
77,545.00
12,330.00
1,173,914.51

0.00
800,000.00
50,000.00
90,000.00
12,000.00
952,000.00

100.00 %
-100.00 %
-100.00 %
22.22 %
8.33 %

600,000.00
0.00
0.00
110,000.00
13,000.00
723,000.00

1,726.60
0.00
0.00
225,150.00
1,200.00
0.00
1,566.00
19,800.00
8,300.00

2,192.20
0.00
0.00
245,340.00
860.00
0.00
0.00
19,800.00
9,700.00

2,298.90
273,870.00
100.00
0.00
5,200.00
5,675.00
0.00
26,200.00
9,400.00

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

0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
100.00 %
400.00 %
0.00 %
0.00 %

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

5,000.00
262,742.60

2,000.00
279,892.20

2,000.00
324,743.90

3,000.00
318,000.00

0.00 %

3,000.00
331,000.00
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เทศบำลตำบลห้วยกระเจำ
อำเภอ ห้วยกระเจำ จังหวัดกำญจนบุรี
ปี 2560
หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ
ดอกเบี้ย
รำยได้จำกทรัพย์สนิ อื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สนิ
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่ำขำยแบบแปลน
รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจดั สรร
ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์
ภำษีมลู ค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ
ภำษีมลู ค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ
ภำษีธุรกิจเฉพำะ
ภำษีสรุ ำ
ภำษีสรรพสำมิต
ค่ำภำคหลวงแร่
ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดนิ
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ำบำดำล
รวมหมวดภาษีจดั สรร

รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2563

ปี 2562

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00
326,266.58
326,266.58

0.00
361,841.93
361,841.93

382,309.05
0.00
382,309.05

400,000.00
0.00
400,000.00

0.00 %
0.00 %

400,000.00
0.00
400,000.00

933,920.00
933,920.00

1,123,018.00
1,123,018.00

2,073,021.00
2,073,021.00

1,900,000.00
1,900,000.00

42.11 %

2,700,000.00
2,700,000.00

42,000.00
3,455.00
45,455.00

160,000.00
16,401.00
176,401.00

113,000.00
4,323.00
117,323.00

105,000.00
5,000.00
110,000.00

471.43 %
0.00 %

600,000.00
5,000.00
605,000.00

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

589,540.19
10,338,052.48
4,101,821.09
145,010.36
0.00
8,400,037.12
102,071.87
85,741.97
19,521.00
0.00
23,781,796.08

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

0.00 %
0.00 %
0.00 %
66.67 %
0.00 %
-11.63 %
0.00 %
0.00 %
150.00 %
0.00 %

529,000.00
10,000,000.00
4,500,000.00
250,000.00
0.00
7,600,000.00
90,000.00
90,000.00
100,000.00
1,000.00
23,160,000.00
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เทศบำลตำบลห้วยกระเจำ
อำเภอ ห้วยกระเจำ จังหวัดกำญจนบุรี
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำยโอนเลือกทำ
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

ปี 2560

รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

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

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

32,245,554.00
32,245,554.00
60,098,661.54

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

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
0.33 %

ปี 2564
35,301,000.00
35,301,000.00
63,220,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น
63,220,000
บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
รวม
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จานวน
ประมาณการไว้โดยคานวณจากการประเมินค่ารายปีของภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างมาเป็นเกณฑ์
ภาษีป้าย
จานวน
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องมีการประเมินค่ารายปีภาษีป้าย
เพิ่มขึ้น
อากรการฆ่าสัตว์
จานวน
โดยคานวณจากรายได้จริงของปีงบประมาณทีผ่ ่านมาเป็นเกณฑ์
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
รวม
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
จานวน
โดยคานวณจากรายได้จริงของปีงบประมาณทีผ่ ่านมาเป็นเกณฑ์
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
จานวน
โดยคานวณจากรายได้จริงของปีงบประมาณทีผ่ ่านมาเป็นเกณฑ์
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
จานวน
โดยคานวณจากรายได้จริงของปีงบประมาณทีผ่ ่านมาเป็นเกณฑ์
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
จานวน
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้สูงขึ้นจึง
ประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้น
ค่าปรับการผิดสัญญา
โดยคานวณจากรายได้จริงของปีงบประมาณทีผ่ ่านมาเป็นเกณฑ์

จานวน

723,000 บาท
600,000 บาท

110,000 บาท

13,000 บาท
331,000 บาท
3,000 บาท
260,000 บาท
5,000 บาท
10,000 บาท

10,000 บาท
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ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
โดยคานวณจากรายได้จริงของปีงบประมาณทีผ่ ่านมาเป็นเกณฑ์
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ ะสมอาหารใน
ครัว หรือพื้นที่ใด ซึง่ มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
โดยคานวณจากรายได้จริงของปีงบประมาณทีผ่ ่านมาเป็นเกณฑ์
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน
โดยคานวณจากรายได้จริงของปีงบประมาณทีผ่ ่านมาเป็นเกณฑ์
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ย
โดยคานวณจากรายได้จริงของปีงบประมาณทีผ่ ่านมาเป็นเกณฑ์
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้สูงขึ้นจึง
ประมาณการรายรับไว้สูงขึ้น

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

รวม
จานวน

400,000 บาท
400,000 บาท

รวม
จานวน

2,700,000 บาท
2,700,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้สูงขึ้นจึง
ประมาณการรายรับไว้สูงขึ้น

รวม
จานวน

605,000 บาท
600,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
จานวน
5,000 บาท
โดยคานวณจากรายได้จริงของปีงบประมาณทีผ่ ่านมาเป็นเกณฑ์
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวม 23,160,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
จานวน
529,000 บาท
โดยคานวณจากรายได้จริงของปีงบประมาณทีผ่ ่านมาเป็นเกณฑ์
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
จานวน 10,000,000 บาท
โดยคานวณจากรายได้จริงของปีงบประมาณทีผ่ ่านมาเป็นเกณฑ์
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ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
โดยคานวณจากรายได้จริงของปีงบประมาณทีผ่ ่านมาเป็นเกณฑ์
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้สูงขึ้นจึง
ประมาณการรายรับไว้สูงขึ้น
ภาษีสรรพสามิต
ประมาณการไว้ ต ่ า กว่ า ปี ท ี ่ ผ ่ านมา โดยค านวณจากรายได้จ ริ ง ของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์
ค่าภาคหลวงแร่
โดยคานวณจากรายได้จริงของปีงบประมาณทีผ่ ่านมาเป็นเกณฑ์
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
โดยคานวณจากรายได้จริงของปีงบประมาณทีผ่ ่านมาเป็นเกณฑ์
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้สูงขึ้นจึง
ประมาณการรายรับไว้สูงขึ้น
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้าบาดาล
โดยคานวณจากรายได้จริงของปีงบประมาณทีผ่ ่านมาเป็นเกณฑ์
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอนเลือกทา
โดยคานวณจากเงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา

จานวน

4,500,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

จานวน

7,600,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

รวม 35,301,000 บาท
จานวน 35,301,000 บาท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เทศบำลตำบลห้วยกระเจำ
อำเภอห้วยกระเจำ จังหวัดกำญจนบุรี

รายจ่ายจริง
ปี 2561

ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนำยก/รองนำยก
เงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก/รองนำยก
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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
82,800
1,490,400
2,508,720

726,520 -0.1 %
180,000
0%
180,000
0%
198,720 4.35 %
1,555,400 -0.01 %
2,840,640

725,760
180,000
180,000
207,360
1,555,200
2,848,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร

2,336,945
145,193
146,520
12,900
952,200
65,820
70,000
3,729,578
6,277,490

2,584,990
164,500
152,220
7,430
856,303
59,381
84,000
3,908,824
6,417,544

2,769,120
168,000
158,280
1,505
862,846
64,705
84,000
4,108,456
6,617,176

3,519,960 -16.5 %
168,000
0%
171,720 3.77 %
0
0%
1,198,260 -6.35 %
84,000
0%
84,000
0%
5,225,940
8,066,580

2,940,840
168,000
178,200
0
1,122,120
84,000
84,000
4,577,160
7,425,480

รวมค่าตอบแทน

0
0
0
18,000
15,760
33,760

0
0
0
56,500
17,400
73,900

0
0
0
58,500
17,400
75,900

508,708 23.84 %
5,000
0%
10,000
0%
60,000
0%
25,000
0%
608,708

630,000
5,000
10,000
60,000
25,000
730,000

28,445
0
0
0

70,925
0
0
0

0
179,905
0
0

0
0%
263,000 -100 %
0 100 %
0 100 %

0
0
50,000
15,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เงินประจำตำแหน่ง
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
เงินเพิ่มต่ำง ๆของลูกจ้ำงประจำ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เงินอื่นๆ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่ำเบี้ยประชุม
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ค่ำเช่ำบ้ำน
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
ค่ำโฆษณำและเผยแพร่กิจกรรมต่ำงๆของทำงเทศบำล
ค่ำจัดทำเวปไซต์ ดูแลระบบปรับปรุงและพัฒนำข้อมูลของเทศบำล

ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563 ยอดต่าง
ปี 2564
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เทศบำลตำบลห้วยกระเจำ
อำเภอห้วยกระเจำ จังหวัดกำญจนบุรี

รายจ่ายจริง
ปี 2561

ปี 2560
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำธรรมเนียม และลงทะเบียนต่ำงๆ
ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรสำนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำประกันภัยรถยนต์ส่วนกลำง
ค่ำรับวำรสำร ค่ำหนังสือพิมพ์
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกิจกรรมวันเทศบำลและประกำศเกียรติคุณ แก่พนักงำนและลูกจ้ำงเทศบำลตำบลห้วยกระเจำ
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรม/สัมมนำเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหำร สมำสภำฯ พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจำและพนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง
โครงกำรจัดงำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
โครงกำรจ้ำงงำนและส่งเสริมอำชีพจำกผลกระทบมำตรกำรกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)
โครงกำรเทิดทูนพระมหำกษัตริย"์ องค์พ่อหลวง"ของปวงชนชำวไทยเสร็จสู่สวรรคำลัย ผองท้องถิ่นไทยน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณตรำบนิ
โครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน เพื่อเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข
โครงกำรฝึกอบรมและถ่ำยทอดควำมรู้บุคลำกรภำยในองค์กร
โครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนด้ำนเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระปรมิทรมหำภูมิพลอดุยเดช
โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล และพนักงำนเทศบำลตำบลห้วยกระเจำ
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำบริกำรโทรศัพท์
ค่ำบริกำรไปรษณีย์
รวมค่าสาธารณูปโภค

ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563 ยอดต่าง
ปี 2564
0 100 %
90,000
0 100 %
47,000
0 100 %
3,000
0 100 %
5,000
60,000 -33.3 %
40,000

0
0
0
0
240

0
0
0
0
0

0
0
0
0
40,830

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

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

0
0
34,086
0
0
0
0
0
3,330
0
6,265
66,341.29
330,757.29

0 100 %
0
0%
136,000 10.29 %
600,000
0%
0
0%
108,000 -100 %
0
0%
0 100 %
30,000
0%
0
0%
30,000
0%
100,000 -50 %
1,327,000

30,000
0
150,000
600,000
0
0
0
100,000
30,000
0
30,000
50,000
1,240,000

125,849
854.33
5,810
14,400
63,980
0
112,340
323,233.33

71,120
4,485
15,000
0
76,865
0
109,585
277,055

88,378
4,940
10,935
11,400
72,235
0
88,069
275,957

90,000
0%
5,000
0%
15,000
0%
40,000
0%
140,000 -42.9 %
5,000
0%
130,000 -23.1 %
425,000

90,000
5,000
15,000
40,000
80,000
5,000
100,000
335,000

171,545.18
43,288.27
0
214,833.45

169,917.52
41,413.11
0
211,330.63

221,471.85
49,559.91
0
271,031.76

250,000
100,000
5,000
355,000

250,000
100,000
5,000
355,000

0%
0%
0%

เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 หน้ำ 19

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เทศบำลตำบลห้วยกระเจำ
อำเภอห้วยกระเจำ จังหวัดกำญจนบุรี
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
ค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ ระดับชำนำญกำร
ค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ)
ค่ำจัดซื้อชั้นวำงของ
ค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร
ค่ำจัดซื้อตู้บำนเลื่อนกระจกขนำด 4 ฟุต
ค่ำจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
ค่ำจัดซื้อโต๊ะทำงำน
ค่ำจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์
เครื่องทำลำยเอกสำร
เครื่องโทรสำร
เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนำด 18,000 บีทียู
เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนำด 24,000 บีทียู
เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนำด 26,000 บีทียู
เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนำด 36,000 บีทียู
โต๊ะหมู่บูชำ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
เครื่องขยำยเสียงแบบเคลื่อนที่
เครื่องเสียงประจำสำนักงำน
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
กล้องถ่ำยภำพนิ่งดิจิตอล
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
ค่ำจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องครัว
ถังต้มนำ้้ไฟฟ้ำ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง
เครื่องสำรองไฟฟ้ำ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง

ปี 2560
791,002.05

รายจ่ายจริง
ปี 2561
1,057,320.57

ประมาณการ
ปี 2563 ยอดต่าง
ปี 2564
2,715,708
2,660,000

ปี 2562
953,646.05

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

2,500
0
0
0
0
0
0
0
0
18,000
0
0
0
0
17,000

0
0
1,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

12,900
125,700

0
0

0
0

0%
0%

0
0

0

17,900

0

0

0%

0

0
0

6,650
0

0
3,000

0
0

0%
0%

0
0

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

3,300
0
14,000
0
0

0
0
0
0
0

5,000
0%
0
0%
0
0%
5,000 -100 %
0 100 %
0 100 %
0 100 %
0
0%
20,000 -100 %
0
0%
0 100 %
0 100 %
0 100 %
0 100 %
0
0%

0
0
0
0
0 100
0 100
30,000 -100

%
%
%
%
%

5,000
0
0
0
16,000
6,000
3,200
0
0
0
257,400
162,000
108,000
188,000
0

0
0
10,000
120,000
0
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เทศบำลตำบลห้วยกระเจำ
อำเภอห้วยกระเจำ จังหวัดกำญจนบุรี
0
0
168,400

รายจ่ายจริง
ปี 2561
25,900
0
243,850

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
77,000
0

0
0
0

100 %
0%
100 %

674,600
0
203,000

0
0
168,400

0
0
243,850

0
77,000
81,500

0
497,000
707,000

100 %

50,000
927,600
1,853,200

0
0
0
0
0

18,000
0
0
18,000
18,000

0
18,000
0
18,000
18,000

0
30,000
100,000
130,000
130,000

0%
0%
0%

0
30,000
100,000
130,000
130,000

0
0
0
7,236,892.05

0
0
0
7,736,714.57

500,000
0
500,000
0
500,000
0
12,119,288
7,670,322.05

6%

530,000
530,000
530,000
12,598,680

1,164,485
52,096

1,144,840
53,000

1,361,000 36.06 %
60,000
30 %

1,851,720
78,000

ปี 2560
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่ำถมดิน
โครงกำรถมดินบริเวณสำนักงำนเทศบำล
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร
โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภำยในสำนักงำนเทศบำลตำบลห้วยกระเจำ
โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ำ ศก. 1.00 เมตร ยำว 10.00 เมตร จำนวน 2 จุด ทำงเข้ำและทำงออก สำนักงำนเทศบำลตำบลห้วยกระเจำ
โครงกำรก่อสร้ำงเสำธงสำนักงำนเทศบำลตำบลห้วยกระเจำ
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รำยจ่ำยอื่น
รำยจ่ำยอื่น
เงินคืนค่ำปรับ
รวมรายจ่ายอื่น
รวมงบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เงินประจำตำแหน่ง

ปี 2562
0
0
4,500

1,274,460
60,000

ประมาณการ
ปี 2563 ยอดต่าง
ปี 2564
0
0
0%
150,000 -66.67 %
50,000
210,000
925,600
497,000 -100 %

0
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เทศบำลตำบลห้วยกระเจำ
อำเภอห้วยกระเจำ จังหวัดกำญจนบุรี

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร

ปี 2560
667,440
54,220
1,938,241
1,938,241

รายจ่ายจริง
ปี 2561
636,960
43,580
1,878,380
1,878,380

ปี 2562
607,080
32,700
1,974,240
1,974,240

0
0
61,400
3,000
64,400

0
0
68,400
3,000
71,400

200,000
2,000
96,000
10,000
308,000

%
%
%
%

รวมค่าตอบแทน

0
0
61,400
18,050
79,450

250,000
2,000
96,000
30,000
378,000

66,500
0
0
0

59,150
0
0
0

0
58,900
0
0

0
0%
106,400 -100 %
0 100 %
0 100 %

0
0
100,000
6,500

รวมค่าใช้สอย

5,268
0
0
25,461.69
97,229.69

8,596
0
0
12,654.79
80,400.79

29,300
0
0
19,850.21
108,050.21

50,000
0%
60,000
0%
500,000 -100 %
50,000
0%
766,400

50,000
60,000
0
50,000
266,500

102,615.4
0
48,880
69,655
221,150.4

97,651.5
2,600
35,000
20,714
155,965.5

100,000
0
30,000
0
50,000
20
60,000 16.67
240,000

%
%
%
%

รวมค่าวัสดุ

95,816.05
0
47,100
69,720
212,636.05

100,000
30,000
60,000
70,000
260,000

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

4,381
4,381
393,696.74

1,200
1,200
367,151.19

1,365
1,365
336,780.71

30,000 33.33 %
30,000
1,344,400

40,000
40,000
944,500

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ค่ำเช่ำบ้ำน
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำประกันภัยรถยนต์ส่วนกลำง
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ค่ำใช้จ่ำยศูนย์ปฏิบัติกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงกำรจัดทำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX300)
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำบริกำรไปรษณีย์

ประมาณการ
ปี 2563 ยอดต่าง
ปี 2564
732,000 7.02 %
783,360
40,000 -10 %
36,000
2,193,000
2,749,080
2,193,000
2,749,080
25
0
0
200
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เทศบำลตำบลห้วยกระเจำ
อำเภอห้วยกระเจำ จังหวัดกำญจนบุรี

รายจ่ายจริง
ปี 2561

ปี 2560
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
ค่ำจัดซื้อโต๊ะทำงำน
ค่ำจัดซื้อโต๊ะทำงำน ระดับปฏิบัติกำร
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ
เครื่องสำรองไฟฟ้ำ
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารงานคลัง
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน

ประมาณการ
ปี 2563 ยอดต่าง
ปี 2564

ปี 2562

0
2,900

0
0

0
0

0
0

0
0
0
6,600
0
9,500
9,500

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

22,000 309.09
0 100
8,000 -100
0
0
0 100
30,000
30,000

60,000
0
60,000
0
0
0
0
60,000
60,000
0
60,000
60,000
60,000
0
60,000
60,000
2,401,437.74 2,305,531.19 2,371,020.71 3,567,400
9,638,329.79 10,042,245.76 10,041,342.76 15,686,688

100 %
0%

22,400
0

%
%
%
%
%

90,000
20,000
0
0
10,000
142,400
142,400

0%
0%

0
0
0
0
3,835,980
16,434,660

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร

113,620
113,620
113,620

0
0
0

0
0
0

43,840 522.99 %
43,840
43,840

273,120
273,120
273,120

รวมค่าตอบแทน

0
0

0
0

17,300
17,300

85,000 -24.54 %
85,000

64,140
64,140

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เทศบำลตำบลห้วยกระเจำ
อำเภอห้วยกระเจำ จังหวัดกำญจนบุรี

รายจ่ายจริง
ปี 2561

ปี 2560
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำประกันภัยรถยนต์
ค่ำดูแลและให้บริกำรระบบของเครื่องบันทึกข้อมูลกำรเดินทำงของรถ(GPS)
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชนและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ค่ำใช้จ่ำยกำรดำเนินงำนรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลสำคัญต่ำงๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
โครงกำรฝึกอบรม/ทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภำพ และจัดตั้งอำสำสมัครป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยฝ่ำยพลเรือน
โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ
โครงกำรฝึกอบรมทบทวนและจัดตั้งอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน
บูรณกำรกำรฝึกอบรม"หลักสูตรชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

ปี 2562

0
0
0
0

0
0
0
0

2,500
0
0
0

รวมค่าใช้สอย

0
47,450
0
0
0
44,280
0
34,831
126,561

0
53,696
0
0
0
0
0
1,020
54,716

0
31,150
0
0
0
0
0
7,750
41,400

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน

4,985
0
87,200
131,310
0
0
223,495
350,056

0
4,494
300
96,945
0
0
101,739
156,455

32,500
0
0
0

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครื่องดับเพลิง
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
ค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
จัดซื้อ GPS ระบบนำทำง
จัดซื้อ ไดสตำร์ทรถบรรทุกน้ำ
ติดตั้งสัญญำณไฟวับวำบบนหัวรถบรรทุกน้ำ

ประมาณการ
ปี 2563 ยอดต่าง
ปี 2564
21,000 -100 %
0 100 %
0 100 %
0 100 %

0
5,000
10,000
3,500

25,000
20
30,140 65.89
15,000
0
11,800 323.73
0 100
0
0
33,860 -100
130,000 -61.54
266,800

%
%
%
%
%
%
%
%

30,000
50,000
15,000
50,000
40,000
0
0
50,000
253,500

0
0
1,975
115,285
0
0
117,260
175,960

5,000
10,000
100,000
150,000
10,000
20,000
295,000
646,800

%
%
%
%
%
%

5,000
10,000
50,000
120,000
10,000
10,000
205,000
522,640

0

0

0

0%

0

0
0
0

8,000
6,500
16,450

0
0
0

0%
0%
0%

0
0
0

0
0
-50
-20
0
-50
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รายจ่ายจริง
ปี 2561

ปี 2560
ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง
เลื่อยโซ่ยนต์
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ค่ำครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

ปี 2562

0

0

0

35,000 -100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

21,000
0
0
53,500
53,500
517,176
517,176

30,000
53,545
0
83,545
83,545
240,000
240,000

0
0
0
30,950
30,950
206,910
206,910

25,000
0%
0
0%
150,000 -66.67 %
210,000
210,000
900,640
900,640

25,000
0
50,000
75,000
75,000
870,760
870,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร

1,194,814
42,000
0
698,700
78,300
2,013,814
2,013,814

1,307,639
59,500
0
713,400
72,180
2,152,719
2,152,719

1,386,420
42,000
42,000
715,680
71,000
2,257,100
2,257,100

2,195,720 -28.24 %
42,000
0%
84,000
50 %
984,000 0.2 %
100,000
0%
3,405,720
3,405,720

1,575,600
42,000
126,000
986,000
100,000
2,829,600
2,829,600

รวมค่าตอบแทน

0
0
6,300
6,300

0
0
9,000
9,000

0
0
4,500
4,500

313,590 -31.98 %
5,000
0%
10,000
0%
328,590

213,300
5,000
10,000
228,300

33,800
0

28,700
0

0
12,100

0
0%
130,000 -23.08 %

0
100,000

0
0

0
0

0
162,720

0
169,500

50,000
169,500

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เงินประจำตำแหน่ง
เงินวิทยฐำนะ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำสำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

ประมาณการ
ปี 2563 ยอดต่าง
ปี 2564

100 %
0%
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รวมค่าใช้สอย

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

รายจ่ายจริง
ปี 2561
51,349
0
924,200
0
0
11,764
1,016,013

ปี 2562
38,420
0
650,400
0
346
27,800
891,786

รวมค่าวัสดุ

90,000
329,244.48
0
0
49,910
367,200
836,354.48

150,000
276,678.88
0
0
69,030
370,600
866,308.88

149,675
193,150
0
0
69,620
166,600
579,045

280,000 -42.86 %
312,000
0%
5,000 -100 %
0 100 %
70,000
0%
232,000 9.91 %
899,000

160,000
312,000
0
5,000
70,000
255,000
802,000

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

0
0
1,774,754.48

0
0
1,891,321.88

0
0
1,475,331

24,000 233.33 %
24,000
2,626,090

80,000
80,000
2,294,800

0
0
0
0
0

0
0
0
13,600
13,600

0
0
0
0
0

%
%
%
%

รวมค่าครุภัณฑ์

0
0
0
0
0

25,900
80,400
169,200
0
275,500

0
0

0
0

0
0

130,400 -100 %
773,600 -100 %

0
0

ปี 2560
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครู
ค่ำใช้จ่ำยสำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน
โครงกำรปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
โครงกำรสองมือน้อยๆรักษำสิ่งแวดล้อม
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
ค่ำอำหำรเสริม (นม)
วัสดุกำรเกษตร
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุกำรศึกษำ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนำด 15,000 บีทียู
เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนำด 30,000 บีทียู
เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนำด 32,000 บีทียู
จัดซื้อตู้เก็บเอกสำร 2 บำนเลื่อน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร
โครงกำรปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กกำญจนำภิเษก
โครงกำรปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดห้วยกระเจำ

ประมาณการ
ปี 2563 ยอดต่าง
ปี 2564
50,000
80,000
60 %
40,000 -100 %
0
735,000
735,000
0%
200,000 -100 %
0
0
0
0%
50,000
50,000
0%
1,374,500
1,184,500

100
100
100
0
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รายจ่ายจริง
ปี 2561

ปี 2560
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
โครงกำรถมดินยกระดับอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กกำญจนำภิเษก หมู่ที่ 1 และอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดห้วยกระเจำ หมู่ที่ 3
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
ค่ำอำหำรเสริม (นม)
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวมแผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

ประมาณการ
ปี 2563 ยอดต่าง
ปี 2564

ปี 2562

0
0
0

0
0
0

100,000
100,000
113,600

0
0
0
3,788,568.48

0
0
0
4,044,040.88

1,136,893.2
1,136,893.2
1,136,893.2

0%

0
0
275,500

0
0
0
3,846,031

300,000 -96.67 %
300,000
300,000
7,235,810

10,000
10,000
10,000
5,409,900

1,167,008.04
1,167,008.04
1,167,008.04

1,131,473.24
1,131,473.24
1,131,473.24

1,580,800 -1.95 %
1,580,800
1,580,800

1,550,000
1,550,000
1,550,000

2,980,000
0
2,980,000
2,980,000
4,116,893.2
7,905,461.68

3,091,000
0
3,091,000
3,091,000
4,258,008.04
8,302,048.92

0
0
0%
3,099,000 3,040,000 -1.32 %
3,099,000 3,040,000
3,099,000 3,040,000
4,230,473.24 4,620,800
8,076,504.24 11,856,610

0
3,000,000
3,000,000
3,000,000
4,550,000
9,959,900

0
0

0
0

0
0

0
904,000
904,000

0
0

100 %

120,000
120,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2561

ปี 2560
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร

ประมาณการ
ปี 2563 ยอดต่าง
ปี 2564

ปี 2562
0
0
0

0
0
0

0
10,000
10,000

0%
0%

รวมค่าใช้สอย

450
0
450

0
10,000
10,000

1,700
0
1,700
1,700
1,700

0
0
0
0
0

10,000
30,000
40,000
50,000
50,000

-50 %
0%

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

0
0
0
450
450

5,000
30,000
35,000
165,000
165,000

0

0

8,478

10,000

0%

10,000

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

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

133,960
0
420,000
0
91,600
0
654,038
654,038

280,000
0%
0
0%
0
0%
0 100 %
95,000 -100 %
15,000 -100 %
400,000
400,000

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

0
0
0
169,075
169,525

0
0
0
213,450
215,150

0
0
0
654,038
654,038

420,000
420,000
420,000
820,000
870,000

420,000
420,000
420,000
805,000
970,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันและแก้ไขควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออก
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อจำกสัตว์
โครงกำรตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชดำริด้ำนสำธำรณสุข
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัย
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้ในกำรป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 (COVID-19) และกำรจัดทำหน้ำกำกอนำมัยเพื่อกำร
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงำนตำมแนวทำงสำธำรณสุข
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รวมแผนงานสาธารณสุข

0%
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รายจ่ายจริง
ปี 2561

ปี 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมสำนสัมพันธ์วันผู้สูงอำยุ
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมฝึกอบรมอำชีพ
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมอำชีพ

รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

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

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

55,270
0
0
37,105
92,375
92,375
92,375
92,375

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร

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

รวมค่าตอบแทน

24,850
0
4,200
29,050
10,700
0
0

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เงินประจำตำแหน่ง
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรสำนักงำน

ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563 ยอดต่าง
ปี 2564

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

%
%
%
%

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

1,158,420
60,000
774,487
92,674
2,085,581
2,085,581

1,250,000 49.49 %
60,000
0%
798,800 -0.07 %
99,500 -4.52 %
2,208,300
2,208,300

1,868,580
60,000
798,240
95,000
2,821,820
2,821,820

31,850
0
4,200
36,050

29,050
0
8,100
37,150

1,012,500 -20.49 %
5,000
0%
20,000
0%
1,037,500

805,000
5,000
20,000
830,000

77,891.34
0
0

0
106,800
0

0
0%
180,000 -55.56 %
0 100 %

0
80,000
20,000

0
0
0
0
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รายจ่ายจริง
ปี 2561

ปี 2560
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรสำรวจและรังวัดที่ดินสำธำรณประโยชน์
โครงกำรจัดกำรบำบัดน้ำเสียภำยในท้องถิ่น
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

ปี 2562

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

1,160
0
0
94,190
202,150

40,000
20,000
0
250,000
490,000

%
%
%
%

รวมค่าใช้สอย

18,504
0
0
76,770
105,974

40,000
20,000
0
150,000
310,000

รวมค่าวัสดุ

50,047
0
0
46,800
98,460
0
195,307

51,827
0
7,350
38,450
125,625
0
223,252

48,006
0
0
41,475
133,170
0
222,651

95,000
0%
7,000
0%
40,000
0%
80,000 -25 %
220,000 -31.82 %
0 100 %
442,000

95,000
7,000
40,000
60,000
150,000
7,000
359,000

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

0
0
330,331

0
0
473,311.34

0
0
461,951

3,000 233.33 %
3,000
1,972,500

10,000
10,000
1,509,000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
9,500

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

0
0
0
0
0

0
0
0
9,500
7,500

0
0
0
0
0

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
ค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ ระดับชำนำญงำน
ค่ำจัดซื้อชั้นวำงของ 3ชั้น
ค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร
ค่ำจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
ค่ำจัดซื้อโต๊ะทำงำน ระดับชำนำญกำร
ค่ำจัดซื้อโต๊ะทำงำน หัวหน้ำฝ่ำย
ครุภัณฑ์สำรวจ
กล้องระดับ ขนำดขยำย 30 เท่ำ
ชุดทดสอบควำมข้นเหลวของคอนกรีต(SLUMP TEST)
แบบหล่อตัวอย่ำงคอนกรีต(Molds)
ไม้สต๊ำฟ BAR CODE อลูมิเนียม
ล้อวัดระยะทำง

ประมาณการ
ปี 2563 ยอดต่าง
ปี 2564

5,000
0
0
0
0
0

0
0
0
-40

%
%
%
%
%
%

7,500
0
12,000
7,000
16,500
0

34,000 -100 %
9,000 -100 %
9,500 -100 %
0
0%
0
0%

0
0
0
0
0

50
0
100
100
100
0
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รายจ่ายจริง
ปี 2561

ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ค่ำจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์
ค่ำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับขนำด A3
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้ำนนำงผิน บุตรพุ่ม) หมู่ที่ 6
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้ำนนำงมำ กำมณี) หมู่ท2ี่
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้ำนนำยชื่น สืบดี) หมู่ที่ 3
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้ำนนำยธงชัย จันทร์หอม) หมู่ที่ 8
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้ำนนำยแสวง จันทร์หอม) หมู่ที่ 8
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยศูนย์ประชำสัมพันธ์) หมู่ที่ 2
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทำงเข้ำหมู่บ้ำน) หมู่ที่ 18
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 สำยบ้ำนดอน-วัดซ้องสำธุกำร
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้ำนโกรกสมอ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สำยบ้ำนเขำศำลำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงำนวำงท่อระบำยน้ำ (ซอยบ้ำนนำยสำธิต สืบกลัด) หมู่ที่ 2
โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19
โครงกำรปรับปรุงถนนหินคลุกโดยกำรลงหินคลุกบดทับ (ซอยบ้ำนนำงสำวพยง สืบดำ) หมู่ที่ 2
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำณูปโภค เพื่อก่อสร้ำงบ้ำนพักพนักงำนประปำ
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำณูปโภค เพื่อทำโครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นพร้อมวำงท่อระบำยน้ำ หมู่ที่ 11
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค เพื่อขยำยเขตและติดตั้งหม้อแปลงผลิตน้ำประปำ หมู่ที่ 16
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจร Cape Seal หมู่ที่ 21 เชื่อมต่อหมู่ที่ 16 ต.ห้วยกระเจำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจร Cape Seal หมู่ที่ 9 ต.ห้วยกระเจำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนพูนดินบดอัดแน่น หมู่ที่ 17 ต.ห้วยกระเจำ
โครงกำรงำนสับเปลี่ยนหม้อแปลงจำกขนำด 50 เควีอี เป็น 100 เควีอี
โครงกำรปรับปรุงถนนดินเป็นถนนผิวจรำจรดินลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 13 ต.ห้วยกระเจำ

ประมาณการ
ปี 2563 ยอดต่าง
ปี 2564

ปี 2562

44,000
12,000
0
0
0
0
56,000

0
0
0
7,900
42,820
0
77,220

0
0
0
0
0
7,360
17,760

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
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

320,000
277,000
241,282.86
383,000
1,612,000
1,050,000
0
0

0
0
0
0
0
0
179,637
483,000

0
0
0
0
0
0
0
0

0 100
0
0
0 100
0
0
0
0
220,000 -54.55
277,500

%
%
%
%
%
%

60,000
0
5,000
0
0
100,000
208,000

0 100 %
0 100 %
0 100 %
0 100 %
0 100 %
0 100 %
0 100 %
0 100 %
0 100 %
999,000 -100 %
0 100 %
0 100 %
0 100 %
0 100 %

41,500
123,100
350,400
298,000
200,900
49,700
478,500
145,700
998,100
0
485,400
266,400
78,400
47,500

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

%
%
%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
927,000
0
0
0
0
0
0
0
79,500
4,889,782.86
4,945,782.86

รายจ่ายจริง
ปี 2561
620,000
677,000
210,000
636,000
0
320,000
635,000
204,000
254,500
338,000
616,000
99,600
0
5,272,737
5,349,957

0
0
0
7,239,123.86

0
0
0
7,837,449.34

0
0
0
2,565,292

0
0
0

0
51,280
51,280

209,120
0
53,700

277,850
8,070
39,800

ปี 2560
โครงกำรปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็นถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 11 ต.ห้วยกระเจำ
โครงกำรปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็นถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 19 ต.ห้วยกระเจำ
โครงกำรปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็นถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 2 ต.ห้วยกระเจำ (ซอยบ้ำนนำงเรณู สำสุข)
โครงกำรปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็นถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 7 ต.ห้วยกระเจำ
โครงกำรปรับปรุงถนนโดยกำรลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 14 ต.ห้วยกระเจำ
โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำงเดิมเป็นถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวำงท่อระบำยน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 3 ต.ห้วยกระเจำ
โครงกำรปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 10 ต.ห้วยกระเจำ
โครงกำรปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 14 ต.ห้วยกระเจำ
โครงกำรปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 14 ต.ห้วยกระเจำ (สำยบ้ำนนำยเสย ใคร่ครวญ)
โครงกำรปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 2 ต.ห้วยกระเจำ
โครงกำรปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 3 ต.ห้วยกระเจำ
โครงกำรปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 4 ต.ห้วยกระเจำ
โครงกำรปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำเมนประปำ หมู่ที่ 10
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำประกันภัยรถยนต์ของเทศบำล
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ปี 2562
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,760

ประมาณการ
ปี 2563 ยอดต่าง
ปี 2564
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
0%
0
0
0%
0
0
0%
999,000
3,563,600
1,276,500
3,771,600

0
0
0
5,457,300

100 %

270,000
270,000
270,000
8,372,420

0
7,000
7,000

9,400
0%
30,000 33.33 %
39,400

9,400
40,000
49,400

294,130
0
27,000

300,000
0%
45,000 -33.33 %
50,000 -20 %

300,000
30,000
40,000
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เทศบำลตำบลห้วยกระเจำ
อำเภอห้วยกระเจำ จังหวัดกำญจนบุรี
ปี 2560
262,820
262,820
262,820

รายจ่ายจริง
ปี 2561
325,720
377,000
377,000

ปี 2562
321,130
328,130
328,130

0

0

0

9,400

รวมค่าใช้สอย

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

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

0
0
0
0
9,550
9,550

0
0
50,000
0
20,000
79,400

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน

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

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

รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวมแผนงานเคหะและชุมชน

0
0
0
337,700
7,839,643.86

0
0
0
148,600
8,363,049.34

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานไฟฟ้าถนน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำประกันภัยรถยนต์ของเทศบำล
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรคัดแยกขยะ ภำยในตำบลห้วยกระเจำ
โครงกำรคัดแยกขยะอย่ำงยั่งยืน
โครงกำรรณรงค์กำรคัดแยกขยะอย่ำงยั่งยืน
โครงกำรส่งเสริมกำรคัดแยกขยะอย่ำงยั่งยืน ภำยในตำบลห้วยกระเจำ
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดำ

ประมาณการ
ปี 2563 ยอดต่าง
ปี 2564
395,000
370,000
434,400
419,400
434,400
419,400

0%

9,400

%
%
%
%
%

0
0
50,000
0
20,000
79,400

199,600
1,490
57,420
258,510
268,060

150,000
50 %
7,000
0%
85,000 -29.41 %
242,000
321,400

225,000
7,000
60,000
292,000
371,400

0
0
0
268,060
3,161,482

42,500 -100 %
42,500
42,500
363,900
6,255,600

0
0
0
371,400
9,163,220

0
0
0
0
0

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 หน้ำ 33

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เทศบำลตำบลห้วยกระเจำ
อำเภอห้วยกระเจำ จังหวัดกำญจนบุรี

รายจ่ายจริง
ปี 2561

ปี 2560
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร
โครงกำรปรับปรุงเสียงตำมสำย หมู่ที่ 2,3,4,6
ปรับปรุงเสียงตำมสำยหมู่ท่ี 1 บ้ำนซ่อง
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรติดตั้งเสียงตำมสำย หมู่ที่ 12 บ้ำนพยอมงำม
ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรติดตั้งเสียงตำมสำย หมู่ที่ 15 บ้ำนไพรงำม
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรณรงค์ กำรป้องกัน กำรต่อต้ำน กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด กำรบำบัดรักษำผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติด กำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเกี่ยวกับกิจกรรมสำนสัมพันธ์ครอบครัว
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเทิดทูนพระมหำกษัตริย์ "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชำวไทยฯ
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในเขตเทศบำลตำบลห้วยกระเจำ
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำศักยภำพสตรี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง โครงกำร น้ำคือชีวิต:ศำสตร์พระรำชำสู่แปลงเกษตรผสมผสำนประชำรัฐ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนของศูนย์ปรองดองสมำนฉันท์ระดับท้องถิ่น
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ประมาณการ
ปี 2563 ยอดต่าง
ปี 2564
30,000 66.67 %
50,000
30,000
50,000
30,000
50,000

0
0
0

0
0
0

ปี 2562
4,200
4,200
4,200

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0

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

0
0
0
0
4,200

0
0
598,150
598,150
628,150

0%
0%

0
0
0
0
50,000

4,188
0

2,622
0

0
4,594

0
10,000

0%
0%

0
10,000

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

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

0
114,100
0
0
0
0
0
0
118,694
118,694
118,694
122,894

10,000
150,000
0
0
10,000
50,000
20,000
5,000
255,000
255,000
255,000
883,150

498,400 -100 %
99,750 -100 %

0
0
0
0
0
0
0
100

%
%
%
%
%
%
%
%

0
0

10,000
150,000
0
0
10,000
50,000
20,000
10,000
260,000
260,000
260,000
310,000

เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 หน้ำ 34

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เทศบำลตำบลห้วยกระเจำ
อำเภอห้วยกระเจำ จังหวัดกำญจนบุรี

รายจ่ายจริง
ปี 2561

ปี 2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติดของนักเรียนภำยในตำบล
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรร่วมกำรแข่งขันกีฬำมวลชนอำเภอห้วยกระเจำ
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
อุดหนุนกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และนันทนำกำรเพื่อส่งเสริมให้ประชำชนมีสุขภำพที่ดี จังหวัดกำญจนบุรี ประจำปีงบประมำณ
อุดหนุนกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและนันทนำกำรเพื่อส่งเสริมให้ประชำชนมีสุขภำพที่ดี จังหวัดกำญจนบุรี
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหำมหำรำชินี
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรงดเหล้ำเข้ำพรรษำ
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องใน
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 28
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินี พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหำมหำรำชินี
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหำมหำรำชินี
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดงำนเฉลิมพระชนมพรรษำพระบรมรำชินี 3 มิถุนำยน
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดงำนเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี 3 มิถุนำยน
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรแห่เทียนเข้ำพรรษำ
โครงกำรจัดกิจกรรมเพื่อแสดงควำมอำลัยถวำยเป็นพระรำชกุศล แด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิภพอดุลยเดช
โครงกำรยุวฑูตน้อยศึกษำธรรม
รวมค่าใช้สอย

ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563 ยอดต่าง
ปี 2564

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

0
17,700
17,700
17,700

0
30,000
30,000
30,000

0
30,000
30,000
30,000

0%
0%

0
30,000
30,000
30,000

0
0
0
0
158,810

0
0
0
0
17,700

0
0
0
0
30,000

10,000 -100 %
0 100 %
10,000
10,000
40,000

0
10,000
10,000
10,000
40,000

99,894
0
0
0
0
0
0
0
148,000
77,550
0
325,444

58,488
0
0
85,138
0
0
0
0
110,000
0
0
253,626

10,090
0
0
0
0
0
0
0
110,000
0
346
120,436

0
0%
10,000
0%
0 100 %
80,000 -100 %
70,000 -100 %
0 100 %
10,000 -100 %
0 100 %
20,000 650 %
0
0%
0
0%
190,000

0
10,000
150,000
0
0
100,000
0
100,000
150,000
0
0
510,000
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เทศบำลตำบลห้วยกระเจำ
อำเภอห้วยกระเจำ จังหวัดกำญจนบุรี
รวมงบดาเนินงาน

ปี 2560
325,444

รายจ่ายจริง
ปี 2561
253,626

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

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

0
0
0
0
0
0
120,436
150,436

0
0
0
0
0
0
0

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

%
%
%
%
%

รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน

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

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

0
0
0
105,720
105,720

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

0
0
0
0
0

0
0
0
95,000
95,000

0%

รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานส่งเสริมการเกษตร
รวมแผนงานการเกษตร

0
0
0
95,000
95,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
อุดหนุนโครงกำรดำเนินงำนกำรจัดงำนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช
อุดหนุนโครงกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของเหล่ำกำชำดจังหวัดกำญจนบุรี

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรขยำยผลหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลห้วยกระเจำ
- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนของศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบลห้วยกระเจำ
โครงกำรรวมใจปลูกดำวเรืองฯ
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กำรเกษตร
เครื่องพ่นหมอกควัน

ปี 2562
120,436

ประมาณการ
ปี 2563 ยอดต่าง
ปี 2564
190,000
510,000
0
0%
50,000 -100 %
0 100 %
0 100 %
50,000
50,000
240,000
280,000

0
0
30,000
20,000
50,000
50,000
560,000
600,000
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เทศบำลตำบลห้วยกระเจำ
อำเภอห้วยกระเจำ จังหวัดกำญจนบุรี

รายจ่ายจริง
ปี 2561

ปี 2560
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง

ประมาณการ
ปี 2563 ยอดต่าง
ปี 2564

ปี 2562

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร

679,080
54,000
733,080
733,080

719,744
44,811
764,555
764,555

738,284
39,888
778,172
778,172

1,214,000 -15.98 %
110,000 -34.55 %
1,324,000
1,324,000

1,020,000
72,000
1,092,000
1,092,000

รวมค่าตอบแทน

0
0

0
0

0
0

122,000 28.69 %
122,000

157,000
157,000

9,207
0

47,180.11
0

0
87,055

0
200,000

0%
-50 %

0
100,000

0
0
127,357
174,537.11

0
0
137,961
225,016

20,000
0
500,000
720,000

-50 %
0%
-60 %

รวมค่าใช้สอย

0
12,440
386,594
408,241

10,000
0
200,000
310,000

รวมค่าวัสดุ

0
0
0
123,749.41
2,710
14,520
1,000,050
1,141,029.41

0
0
0
69,853
2,950
15,525
1,269,902.75
1,358,230.75

0
0
0
69,185.37
0
15,410
1,023,990
1,108,585.37

0 100 %
5,000
0%
5,000
0%
70,000 24.14 %
10,000
0%
15,000 -33.33 %
1,300,000
0%
1,405,000

10,000
5,000
5,000
83,900
10,000
10,000
1,300,000
1,423,900

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

794,358.95
794,358.95
2,343,629.36

950,531.02
950,531.02
2,483,298.88

1,012,206.15
1,012,206.15
2,345,807.52

1,697,000 -17.5 %
1,697,000
3,944,000

1,400,000
1,400,000
3,290,900

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
โครงกำรจัดหำน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปำช่วงเทศกำลปีใหม่
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วัสดุก่อสร้ำง
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เทศบำลตำบลห้วยกระเจำ
อำเภอห้วยกระเจำ จังหวัดกำญจนบุรี

รายจ่ายจริง
ปี 2561

ปี 2560
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดำ
ครุภัณฑ์กำรเกษตร
มอเตอร์ปั๊มน้ำไฟฟ้ำพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM จำนวน 4 เครื่อง
ครุภัณฑ์โรงงำน
ปั๊มลม
ครุภัณฑ์อื่น
ตู้ควบคุมกำรทำงำนแบบตั้งเวลำ อัตโนมัติ
ปั๊มเคมีสำหรับสูบส่งคลอรีนน้ำอัตโนมัติ
มอเตอร์เกียร์ทดรอบผสมสำรเคมี สำหรับ จ่ำยถังแพค
มอเตอร์เกียร์ทดรอบผสมสำรเคมี สำหรับ ถังจ่ำยโพลีเมอร์
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร
โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเก็บพัสดุประปำ
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
โครงกำรปรับปรุงหอถังเหล็กเก็บน้ำประปำทรง 12 เหลี่ยม หมู่ที่ 13 บ้ำนกรอกฟ้ำสำธุกำร
โครงกำรปรับปรุงระบบประปำ หมู่ที่ 19 บ้ำนทุ่งคูณ
โครงกำรวำงท่อส่งน้ำเข้ำเมนประปำหมู่บ้ำน จำกหมูที่ 6 บ้ำนหัวอ่ำง เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลห้วยกระเจำ อำเภอห้วยกระเจำ จังหวัดกำญจนบุรี
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานกิจการประปา
รวมแผนงานการพาณิชย์

ประมาณการ
ปี 2563 ยอดต่าง
ปี 2564

ปี 2562

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%

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

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

%
%
%
%

0
0
0
0

0
0

0
627,280

0
0

300,000 -66.67 %
937,500

100,000
100,000

450,000

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
450,000
450,000
3,526,709.36
3,526,709.36

0
0
627,280
3,875,133.88
3,875,133.88

0
0
0
3,123,979.52
3,123,979.52

0

-100
-100
-100
-100

0%

0

0 100 %
0 100 %
1,835,000 -100 %

343,800
42,200
0

0
1,835,000
2,772,500
8,040,500
8,040,500

100 %

300,000
686,000
786,000
5,168,900
5,168,900
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เทศบำลตำบลห้วยกระเจำ
อำเภอห้วยกระเจำ จังหวัดกำญจนบุรี
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
เบี้ยยังชีพคนพิกำร
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
สำรองจ่ำย
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
ค่ำบำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)
รวมงบกลาง
รวมงบกลาง
รวมงบกลาง
รวมแผนงานงบกลาง
รวมทุกแผนงาน

ปี 2560

รายจ่ายจริง
ปี 2561

ปี 2562

201,532
0
9,704,400
2,647,200
30,000
1,244,277
233,461.04
0
0
0
410,000
14,470,870.04
14,470,870.04
14,470,870.04
14,470,870.04
44,833,657.73

196,841
0
10,249,700
2,869,600
30,000
1,842,150
228,433.98
0
0
0
460,000
15,876,724.98
15,876,724.98
15,876,724.98
15,876,724.98
47,697,380.88

196,431
8,105
11,090,100
3,089,600
32,000
442,362
0
43,139.15
0
0
506,100
15,407,837.15
15,407,837.15
15,407,837.15
15,407,837.15
41,037,798.67

ประมาณการ
ปี 2563 ยอดต่าง
ปี 2564

250,000
10,000
12,145,000
3,650,000
60,000
1,103,212
0
55,000
0
0
553,600
17,826,812
17,826,812
17,826,812
17,826,812
62,865,000

0
50
3.51
24.93
0
8.78
0
-100
100
100
0.86

250,000
%
15,000
%
% 12,571,200
% 4,560,000
60,000
%
% 1,200,980
0
%
0
%
60,000
%
202,000
%
558,380
%
19,477,560
19,477,560
19,477,560
19,477,560
63,220,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอ ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,220,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

12,598,680 บาท

งบบุคลากร

รวม

7,425,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

2,848,320 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก

จานวน

725,760 บาท

จานวน

180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกเทศมนตรีฯ จานวน 1 อัตราๆ ละ 28,800บาท/
เดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 345,600 บาท และเงินค่าตอบแทนรายเดือนรองนายก เทศมนตรี
ฯ จานวน 2 อัตราๆ ละ 15,840 บาท/เดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 380,160บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภา และเลขานุการสภา พ.ศ.2554
2.ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยเงิ นค่ าตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา และเลขานุการสภา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
3.หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ มการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ด่ ว นที ่ ส ุ ด มท 0809.7/ว2084 ลงวั นที ่ 30
กันยายน 2554 เรื่องประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
- เพื ่ อ จ่ ายเป็ นเงิ น ค่ า ตอบแทนประจ าต าแหน่ ง นายกเทศมนตรี จ านวน 1 อั ต ราๆละ
6,000 บาท/เดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท และเงินค่าตอบแทนประจาต าแหน่ง
รองนายกเทศมนตรี ฯ จ านวน 2 อั ต ราๆ ละ 4,500 บาท/เดื อ น จ านวน 12 เดื อ น เป็ นเงิ น
108,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภา และเลขานุการสภา พ.ศ.2554
2.ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยเงิ นค่ าตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา และเลขานุการสภา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
3.หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ด่ ว นที ่ ส ุ ด มท 0809.7/ว2084 ลงวั น ที่
30 กันยายน 2554 เรื่องประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จานวน

180,000 บาท

จานวน

207,360 บาท

จานวน

1,555,200 บาท

- เพื่ อจ่ ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเ ศษนายกเทศมนตรีฯ จ านวน 1 อั ตราๆ ละ 6,000 บาท/
เดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท และเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก เทศมนตรีฯ
จานวน 2 อัตราๆ ละ 4,500 บาท/เดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภา และเลขานุการสภา พ.ศ.2554
2.ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยเงิ นค่ าตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา และเลขานุการสภา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
3.หนั ง สื อกรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ องถิ ่ น ด่ ว นที ่ ส ุ ด มท 0809.7/ว2084 ลงวั น ที ่ 30
กันยายน 2554 เรื่องประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกทศมนตรีฯ จานวน 1 อัตราๆ ละ7,200 บาท/
เดือน จ านวน 12 เดื อน เป็นเงิ น 86,400 บาท และเงิ นค่ าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี
ฯ จานวน 1 อัตราๆ ละ 10,080 บาท/เดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 120,960 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภา และเลขานุการสภา พ.ศ.2554
2.ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยเงิ นค่ าตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา และ เลขานุการสภา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
3.หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ มการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ด่ ว นที ่ ส ุ ด มท 0809.7/ว2084 ลงวั นที ่ 30
กันยายน 2554 เรื่องประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาลฯ จานวน 1 อัตราๆ ละ15,840
บาท/เดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 190,080 บาท เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธาน สภา
เทศบาลฯ จานวน 1 อัตราๆ ละ 12,960 บาท/เดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 155,520บาท เงิน
ค่ า ตอบแทนรายเดื อ นสมาชิ ก สภาเทศบาลจ านวน 10 อั ต ราๆ ละ10,080 บาท/เดื อ น
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,209,600 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภา และเลขานุการสภา พ.ศ.2554
2.ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยเงิ นค่ าตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาและเลขานุการสภา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
3.หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ วนท้ อ งถิ ่ น ด่ ว นที ่ ส ุ ด มท 0809.7/ว2084 ลงวั น ที ่ 30
กันยายน 2554 เรื่องประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

4,577,160 บาท

จานวน

2,940,840 บาท

จานวน

168,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ท้องถิ่นประจาปี 8 อัตรา เป็นเงิน 2,940,840 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ปลัดเทศบาลตาบล จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 539,160 บาท
(2) รองปลัดเทศบาล จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 468,960 บาท
(3) หัวหน้าสานักปลัด จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 369,480 บาท
(4) นักทรัพยากรบุคคล จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 349,320 บาท
(5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนจานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือนเป็นเงิน 214,560 บาท
(6) นักพัฒนาชุมชน จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 396,000 บาท
(7) เจ้าพนักงานธุรการ จานวน 2 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 610,200 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎี กาการจ่ ายเงิ นเดื อน เงิ นบ าเหน็ จบ านาญ และเงิ นอื ่ นในลั กษณะเดี ย วกั น
พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กาหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 11)ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนั กงานเทศบาล เรื ่ องมาตรฐานทั ่ ว ไปเกี ่ ย วกั บ การก าหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2)ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8) หนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ด่ ว นที ่ ส ุ ด ที ่ ม ท 0809.3/ว2683 ลงวั น ที ่ 15
ธันวาคม 2558 เรื่องประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง
(ฉบับที่ 4)
9) หนังสือสานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม2561
ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งให้แก่ตาแหน่งปลัดทต.ฯ(นักบริหารงานท้องถิ่น),
รองปลัดทต.ฯ(นักบริหารงานท้องถิ่น)และหัวหน้าส านักปลัดฯ(นักบริหารงานทั่วไป)ในอัตราตามที่
ระเบียบกาหนดให้เบิกจ่ายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
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1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบั ญ ญั ต ิ เ งิ น เดื อนและเงิ นประจ าต าแหน่ ง พ.ศ.2538 และที ่ แ ก้ ไ ขถึ ง (ฉบั บ ที ่ 3)
พ.ศ. 2544
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการ
และลูกจ้างประจาส่วนราชการ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
ค่าจ้างลูกจ้างประจา

จานวน

178,200 บาท

จานวน

1,122,120 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจา รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีและเงินเลื่อน
ขั้นต่างๆให้แก่ลูกจ้างประจาในสังกัดส านักปลัดฯตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ในอัตราตามที่
ระเบียบกาหนดให้เบิกจ่ายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ ายเงินเดื อน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอื ่นในลั กษณะเดีย วกั น
พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) หนั ง สื อ ส านั กงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่ วนที ่ ส ุ ด ที ่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวั น ที ่ 15
ธั นวาคม 2558 เรื ่ อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื ่ อง มาตรฐานทั ่ วไปเกี ่ ย วกั บ อั ต รา
เงิ นเดื อนและวิ ธี การจ่ ายเงิ นเดื อนและประโยชน์ ตอบแทนอื ่ น (ฉบั บ ที ่ 4) และประกาศ ก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง 9 อัตรา จานวน 12 เดือนตาม
แผนอัตรากาลัง 3 ปี สังกัด สานักปลัดฯ ในอัตราตามที่ระเบียบกาหนดให้เบิกจ่ายได้ ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยสัตวแพทย์) 1 ตาแหน่ง 12 เดือน เป็นเงิน 198,480 บาท
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์) 1 ตาแหน่ง 12 เดือน เป็นเงิน 167,640 บาท
(3) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) 7 ตาแหน่ง 12 เดือน เป็นเงิน 756,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎี กาการจ่ ายเงิ นเดื อน เงิ นบ าเหน็ จบ านาญ และเงิ นอื ่ นในลั กษณะเดี ย วกั น
พ.ศ. 2535
3) หนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ด่ ว นที ่ ส ุ ด ที ่ ม ท 0809.3/ว2683 ลงวั น ที ่ 15
ธันวาคม 2558 เรื่องประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง
(ฉบับที่ 4)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 43

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

84,000 บาท

จานวน

84,000 บาท

รวม

2,660,000 บาท

รวม

730,000 บาท

จานวน

630,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้าง 7 อัตรา จานวน 12 เดือนเป็น
เงิน 84,000 บาท โดยจ่ายให้พนักงานจ้างดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป(คนงานทั่วไป) จานวน 7 ตาแหน่ง
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จานวน 1,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎี กาการจ่ ายเงิ นเดื อน เงิ นบ าเหน็ จบ านาญ และเงิ นอื ่ นในลั กษณะเดี ย วกั น
พ.ศ. 2535
3) หนังสือสานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่มท 0809.3/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558เรื่อง
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่องกาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนั กงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว(ฉบับที่ 2)
เงินอื่นๆ
- เพื ่ อจ่ ายเป็ นค่ าตอบแทนรายเดื อนของนั กบริ ห ารงานท้ องถิ ่ นระดั บ กลาง อั ต ราเดื อ น
ละ 7,000 บาท จานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 84,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบั ญ ญั ต ิ เ งิ นเดื อนและเงิ นประจ าต าแหน่ ง พ.ศ.2538 และที ่ แ ก้ ไ ขถึ ง (ฉบั บ ที ่ 3)
พ.ศ. 2544
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการ
และลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษตั้งไว้ 530,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557เรื่อง
การดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณี พิเ ศษอันมีลักษณะเป็ นเงินรางวั ลประจ าปี แก่พ นักงานส่วนท้องถิ ่นให้เ ป็นรายจ่ายอื่ นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
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3) หนังสือสานักงาน ก.จ,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26กุมภาพันธ์
2558 เรื ่อง ประกาศ ก.จ,ก.ท.และ ก.อบต. เรื ่อง ก าหนดมาตรฐานทั ่วไปเกี ่ย วกั บ หลั กเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี ส าหรั บ พนั ก งานส่ ว นท้ องถิ ่ น ลู ก จ้ า ง และพนั กงานจ้ างขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือส านั กงาน ก.จ,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที ่สุดที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม
2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกาหนดประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างตั้งไว้ 100,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือคณะกรรมการตรวจงานจ้างของเทศบาล
ตาบลห้วยกระเจาในอัตราตามที่ระเบียบกาหนดให้เบิกจ่ายได้
- เป็นไปตามระเบียบ พระราชบัญญัติ และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2) หนั งสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่ สุ ด ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที ่ 19 กันยายน 2560 เรื ่อง
หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26กันยายน
พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ค่าเบี้ยประชุม

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลต าบลที่ได้รับการแต่งตั้งให้แต่งตั้งให้เป็น
กรรมการวิ ส ามั ญ ตามพระราชบั ญ ญั ต ิ เ ทศบาล และระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ย
ค่าตอบแทนและประโยชน์อื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีฯ พ.ศ.2547
ดาเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างหรือ
พนั กงานจ้ า งที ่ ได้ ร ั บ ค าสั ่ ง ให้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านราชการนอกเหนื อ จากเวลาปกติ ท ี ่ ท างราชการ
กาหนด (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562ลงวันที่15 พฤษภาคม2550)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) หนั ง สื อกรมการปกครองท้องถิ ่ น ด่วนมาก ที ่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวั นที ่ 17 พฤศจิ กายน
2559 เรื่องระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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ค่าเช่าบ้าน

จานวน

60,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

รวม

1,240,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล รวมถึงผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการตามที่ระเบียบ
กฎหมายกาหนดไว้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื ่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ ่ ายเกี ่ ย วกั บ การศึ ก ษาบุ ต รของนายกเทศมนตรี ต าบล พนั ก งาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา รวมถึงผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนดไว้
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวั สดิการเกี่ยวกั บการศึ กษาบุตร พ.ศ. 2523และที่แก้ไ ขเพิ่มเติม ฉบั บ
ที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยเงินสวั สดิการเกี ่ยวกั บการศึกษาบุต รของพนั กงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของทางเทศบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบั ญ ญั ต ิ ก าหนดแผนและขั ้ นตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าจัดทาเว็ปไซต์ ดูแลระบบปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลของเทศบาล

จานวน

15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาเว็ปไซต์ ดูแลระบบปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลของเทศบาล เพื่อใช้ในการ
สนับสนุนการดาเนินภารกิจแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 15,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบั ญ ญั ต ิ ก าหนดแผนและขั ้ นตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม และลงทะเบียนต่างๆ

จานวน

90,000 บาท

- เพื่ อจ่ ายเป็นค่าธรรมเนี ยม และลงทะเบี ยนต่างๆ ค่ าจ้ างเหมาบริ การต่ างๆ,ค่ าจ้ างเหมา
แรงงานบุคคลภายนอกทางานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล เช่นเข้าปก
หนั งสื อและค่าเย็บ เล่มหนัง สื อ ส ารวจออกแบบค่ าจ้ างเหมาแรงงานดู ดส้ วม ค่ าบริ การติ ดตั ้ ง
โทรศัพท์หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน และอื่นๆที่มีระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่ง
การให้สามารถดาเนินการได้ เป็นต้น ตั้งไว้ 90,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบั ญ ญั ต ิ ก าหนดแผนและขั ้ นตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสานักงาน

จานวน

47,000 บาท

- เพื่ อจ่ายเป็น ค่ าเช่าเครื ่องถ่ ายเอกสารส านั กงาน โดยเป็นค่าบริการ รวมถึ งค่าตรวจซ่อม
บารุง ค่าอะไหล่ ค่าหมึกพิมพ์ และอุปกรณ์ต่างๆในการถ่ายเอกสาร โดยชาระเป็นรายเดือน ตั้งไว้
47,000 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 47

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง

จานวน

3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางของ ส านักปลัดเทศบาล ตาม
หนัง สื อกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท.0808.2/ว. 2633 ลงวั นที่ 14 สิง หาคม 2552 เรื่ อง ซักซ้ อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันรถยนต์ส่วนราชการ ตั้งไว้ 3,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบั ญ ญั ต ิ ก าหนดแผนและขั ้ นตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ายในการจั ด ท าประกั นภั ย ทรั พ ย์ส ิ น ขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่ารับวารสาร ค่าหนังสือพิมพ์

จานวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร,ค่าหนังสือพิมพ์ประจาส านักงาน,ค่าหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน,
เอกสารทางวิชาการและสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตั้งไว้ 5,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบั ญ ญั ต ิ ก าหนดแผนและขั ้ นตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จานวน

40,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล รายจ่ายในการจัดรับรองของ
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา ค่ารับรองในการประชุมสภาหรือคณะกรรมการหรือ คณะ อนุกรรมการ
(ตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที ่ มท0808.4/ว 2381 ลงวั น ที ่ 28 กรกฎาคม2548)
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง
รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจาเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง ตั้งไว้10,000 บาท
- ดาเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีราชพิธีวันสาคัญทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ เช่น ค่าจัดเตรียมและตกแต่ง สถานที่ ค่าจัดซื้อผ้าแพร ผ้าริ้ว ธงชาติป้าย
สัญลักษณ์ ดอกไม้ ธูปเทียน พวงมาลา ค่าพานพุ่มถวายสักการะ ค่าปัจจัยถวายพระ และค่าใช้จ่าย
ที่จาเป็นฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.4/ว3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555
เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท
- ดาเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบั ญ ญั ต ิ ก าหนดแผนและขั ้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ องค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและประกาศเกียรติคุณ แก่พนักงานและลูกจ้างเทศบาล
ตาบลห้วยกระเจา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่ างๆในวันเทศบาล การจัด การแข่งขันกีฬาเชื่อม
สั มพันธไมตรี ภายในองค์ กร เช่น ค่ าปัจจั ยถวายพระ,ค่าภั ตตาหาร,ค่ าดอกไม้ ธู ปเที ยน,ค่ าวัส ดุ
อุ ปกรณ์ ,ค่าอุ ป กรณ์กี ฬา,ค่ าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื ่ องดื ่ ม และค่ าใช้ จ่ายอื ่ นๆที ่ จ าเป็ น
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ฯลฯ และเพื่ อจ่ ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิ นการคั ดเลือกพนั กงานและลูกจ้างดี เด่ นของ
เทศบาล ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด –ปิดการอบรม,ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการ,ค่าโล่
รางวัล,เงินรางวัล,ประกาศเกียรติคุณ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จาเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบั ญ ญั ต ิ ก าหนดแผนและขั ้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ องค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ ่ า ยในการฝึ ก อบรมขององค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 155)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

150,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรเช่น ค่า
เบี้ ย เลี ้ย งเดินทาง ค่ าพาหนะเดิ นทาง ค่าเช่ าที ่พ ั กฯลฯให้ กับ คณะผู ้ บริ หาร,สมาชิ กสภาทต.ฯ,
พนักงานเทศบาลพนักงานจ้างในสังกัดส านักปลัดฯหรือบุคคลที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ วยค่ า ใช้ จ ่ ายในการเดิ น ทางไปราชการของเจ้ าหน้ าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555
2) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ วยค่ า ใช้ จ ่ ายในการเดิ น ทางไปราชการของเจ้ าหน้ าที่
ท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558
3) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ วยค่ า ใช้ จ ่ ายในการเดิ น ทางไปราชการของเจ้ าหน้ าที่
ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จานวน

600,000 บาท

- เพื ่อจ่ ายเป็นค่าใช้จ่ ายส าหรั บการเลื อกตั ้ง ขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ตามที่ ค ณะ
กรรมการการเลือกตั้งกาหนด(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตาแหน่งที่ว่าง และคณะ กรรมการ
การเลื อ กตั ้ ง สั ่ ง ให้ ม ี ก ารเลื อ กตั ้ ง ใหม่ และกรณี อ ื ่ น ๆ) อี ก ทั ้ ง ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความ
เหมาะสมโดยคานึงถึงฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบั ญ ญั ต ิ ก าหนดแผนและขั ้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ องค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) หนั ง สื อกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที ่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื ่ อง การ
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางปฏิ บัติการตั้ งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561 -2565 หน้าที่ 158)
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โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข

จานวน

100,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างองค์กร แห่งความสุข
ประจาปี 2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างแรงจูงใจการสร้างเสริมความสัมพันธ์ของ
บุคลากรในองค์กรเพื่อเกิดความสมานสามัคคี สร้างเสริมการมีส่วนร่วมท าให้บุคลากรในองค์กรมี
ความสุขนามาสู่การทางานที่เป็นทีมได้อย่างดีงานมีประสิทธิภาพ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบั ญ ญั ต ิ ก าหนดแผนและขั ้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ องค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎี กา ว่ าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที ่ ด ี พ.ศ.2546
3) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ ่ า ยในการฝึ ก อบรมขององค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 154)
โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้บุคลากรภายในองค์กร

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิก
สภา และบุคลากรในเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบั ญ ญั ต ิ ก าหนดแผนและขั ้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ องค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ ่ า ยในการฝึ ก อบรมขององค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 154)
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตาบล
ห้วยกระเจา
-เพื ่ อจ่ ายเป็ นค่ า ใช้ จ่ ายตามโครงการอบรมคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมแก่ ผ ู ้ บ ริ ห าร สมาชิ กสภา
เทศบาล และพนักงานเทศบาลต าบลห้วยกระเจา เพื่อให้ผู้บริหารสมาชิกสภาและบุคลากรของ
องค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตใน
การทางาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบั ญ ญั ต ิ ก าหนดแผนและขั ้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ องค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎี กา ว่ าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที ่ ด ี พ.ศ.2546
3) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ ่ า ยในการฝึ ก อบรมขององค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 154)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของเทศบาลต าบลห้วยกระเจา,ค่า
บ ารุ งรั กษาหรื อซ่อมแซมทรั พ ย์ส ิ นอื่ นเช่ น วั ส ดุต ่ างๆ,ค่ าบ ารุ ง รั กษาหรือซ่ อมแซมที ่ด ิ นและ
สิ่งก่อสร้าง,รถยนต์ส่วนกลาง,รถจักรยานยนต์คอมพิวเตอร์ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 51

1) พระราชบั ญ ญั ต ิ ก าหนดแผนและขั ้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ องค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง
แนวทางปฏิบ ั ติ เ กี ่ย วกั บ รู ป แบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่ายงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

รวม

335,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่นกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กุญแจสมุดบัญชีสมุด
ประวั ต ิ ข ้ า ราชการ แบบพิ ม พ์ ธงชาติ ซองจดหมาย แผงปิ ด ประกาศ น ้ า ดื ่ ม เครื ่ อ งเย็ บ
กระดาษ ฯลฯ ตั้งไว้ 80,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานดังนี้
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โ ดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี อายุการใช้งานไม่ยื นนาน หรือเมื่ อ
นาไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลข ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง (กระดานด า) ที่ถู
พื ้ น ตะแกรงวาง เอกสาร เครื ่ อ งตั ด โฟม เครื ่ อ งตั ด กระดาษ เครื ่ อ งเย็ บ กระดาษ กุ ญ แจ
ภาพเขียน แผนที่พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงานแผ่น
ป้ า ยจราจรหรื อ แผ่ น ป้ า ยต่ างๆ มู ่ ล ี ่ ม่ า นปรั บ แสง (ต่ อ ผื ่ น ) พรม (ต่ อ ผื น ) นาฬิ ก าตั ้ ง หรื อ
แขวน พระพุทธรูปจาลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็กฯลฯ
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบน้ายาลบ
ค าผิ ด เทปกาว ลวดเย็ บ กระดาษ กาว ชอล์ ค สมุ ด ซองเอกสาร ตลั บ ผงหมึ ก น ้ า หมึ ก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป็ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน
กระดาษไข แฟ้ ม สมุ ด บั ญ ชี สมุ ด ประวั ต ิ ข ้ า ราชการ แบบพิ ม พ์ ของใช้ ใ นการบรรจุ ห ี บ
ห่อ น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนในสานักงานฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้าดื่ม ส าหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่ อราชการตั้งไว้ 10,000 บาท
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานดังนี้
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบ
ค าผิ ด เทปกาว ลวดเย็บ กระดาษ กาว ชอล์ ค สมุด ซองเอกสาร ตลับ ผงหมึก น ้ าหมึกปริ นท์
เทป พี วี ซี แบบใส น้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป็ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอนกระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ามันไข ขี้ผึ้ง น้า
ดื่มสาหรับบริการประชาชนในสานักงานฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

5,000 บาท

- เพื่ อเป็ นค่ าจั ดซื ้อวัส ดุไ ฟฟ้ าและวิ ทยุ เช่ น ฟิ วส์ ,เข็ มขั ดรัด สายไฟฟ้ า,เทปพั นสายไฟฟ้ า ,
สายไฟฟ้า,หลอดไฟฟ้า,เบรกเกอร์, สายอากาศหรือ เสาอากาศส าหรับวิทยุ ,เครื่องรับโทรทัศน์ ,จาน
รับสัญญาณดาวเทียม,โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน,หม้อแปลงไฟฟ้า(Step-up,Step Down),ล าโพง,
ไมโครโฟน,ไฟฉายสปอตไลท์,เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า,สายไฟ ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่ อ
นาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ ้ ม ค่ า ดั ง นี ้ ไมโครโฟน ขาตั ้ ง ไมโครโฟน หั ว แร้ ง ไฟฟ้ า เครื ่ องวั ด กระแสไฟฟ้ า เครื ่ อ งวั ด
แรงดันไฟฟ้า มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอั นสั ้นไม่ คงสภาพเดิม ดัง นี ้ ฟิ วส์ เทปพั นสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าหลอดไฟ
ฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วน
วิ ทยุ ลู กถ้ วยสายอากาศ รี ซี ส เตอร์ มู ฟวิ ่ง คอยส์ ค อมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลู ออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสาหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ ดาวเทียมฯลฯ
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(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ ดอกล าโพงแผงวงจร ผัง
แสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ ่ น ด่ ว นที ่ ส ุ ด ที ่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวั นที ่ 27
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงไม้กวาดถ้วย ชามช้อนส้อม แก้วน้าจาน
รอง ผงซักฟอก น้ายาล้างจาน ผ้าปูโต๊ะ กระจกเงา ถาด โอ่งน้า มีด ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่ าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้ น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่ อ
นาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่ ค ุ ้ มค่ าดั ง นี ้ หม้ อ กระทะ กะละมั ง ตะหลิ ว กรอบรู ป มี ด ถั ง ถาด แก้ วน ้ า จานรอง ถ้ ว ย
ชาม ช้ อ นส้ อม กระจกเงา โอ่ ง น ้ า ที ่ น อน กระโถน เตาไฟฟ้ า เตาน ้ ามั น เตารี ด เครื ่ อ งบด
อาหาร เครื ่องตี ไข่ไ ฟฟ้า เครื่ องปิ้ งขนมปั ง กระทะไฟฟ้า รวมถึ ง หม้ อหุงข้าวไฟฟ้า กระติ ดน ้ า
ร้อน กระติดน้าแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอั นสั ้ นไม่ ค งสภาพเดิ ม ดั ง นี ้ ผงซั ก ฟอก สบู ่ น ้ า ยาดั บ กลิ ่ น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9มิถุนายน
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ ่ น ด่ ว นที ่ ส ุ ด ที ่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวั นที ่ 27
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

40,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และซ่อมแซมเปลี่ย นอะไหล่ร ถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ฯลฯ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา น้ามันเบรก เข็มขัดนิรภัย หม้อน้า
รถยนต์ ไขควง ฯลฯรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที ่ต้ องช าระพร้อมกับ ค่าวัส ดุ เช่น ค่ าขนส่ง ค่าภาษี ค่ าประกั นภั ย ค่ าติ ดตั ้ง เป็ น
ต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
นาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ ้ มค่ า ดั ง นี ้ ไขขวง ประแจ แม่ แ รง กุ ญ แจปากตาย กุ ญ แจเลื ่ อน คี มล็ อค ล็ อคเกี ย ร์ ล ็ อคค
ลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น๊อตและ สกรู สาย
ไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
คื นสภาพดั ง เดิ ม ที ่ ม ี ล ั ก ษณะเป็ นการซ่ อมบ ารุ ง ปกติ ห รื อค่ า ซ่ อมกลาง ดั ง นี ้ เบาะรถยนต์
เครื ่ อ งยนต์ (อะไหล่ ) ชุ ด เกี ย ร์ ร ถยนต์ เบรก ครั ช พวงมาลั ย สายพาน ใบพั ด หม้ อ น ้ า
แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ามัน ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กัน
ชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9มิถุนายน
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นน้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันก๊าด
น้ามันเครื่อง แก๊สหุงต้ม น้ามันจารบี ฯลฯ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอั น สั ้ น ไม่ ค งสภาพเดิ ม ดั ง นี ้ แก๊ ส หุ ง ต้ ม น ้ า มั น เชื ้ อ เพลิ ง น ้ า มั น
ดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ ่ น ด่ ว นมาก ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวั น ที ่ 9
มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ ่ น ด่ ว นที ่ ส ุ ด ที ่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวั นที ่ 27
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน และสีแถบบันทึก เสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) เมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัดขยาย
ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้ น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
นาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่าดังนี้
ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล้องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่ค งสภาพเดิม ดังนี้ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์มเมมโมรี่
การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป, แผ่นซีดี)รูปสีหรือขาวดาที่ได้จาก
การล้าง อัดขยายภาพถ่ายดาวเทียมฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่มท0808.2/ว1134ลงวันที่ 9 มิถุนายน2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

100,000 บาท

- เพื ่ อจ่ ายเป็ น ค่ าใช้ จ่ ายในการจั ด ซื ้ อวั ส ดุ ค อมพิ วเตอร์ เช่ น แผ่ นหรื อจานบั นทึ กข้ อมู ล
(Diskette,FloppyDisk,Removable Disk,Compact Disk,Digital Video Disc,GardReader)
ตลั บ น ้ า หมึ ก หรื อ ตลั บ ผงหมึ ก ส าหรั บ เครื ่ อ งพิ มพ์ ค อมพิ ว เตอร์ แผ่ นกรองแสง,แป้ น พิ ม พ์
(Key Board) เม้ าส์ แฮนดี ้ ไ ดรว์ เครื ่ องกระจายสั ญ ญาณ(Hub),โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ หรื อ
ซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะและคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
นาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอั น สั ้ น ไม่ ค งสภาพเดิ ม ดั ง นี ้ อุ ป กรณ์ บ ั น ทึ ก ข้ อ มู ล (Diskette,
Floppy Disk Removable Disk Compact Digital Video Disc Flash Drive) เทปบันทึ กข้ อมู ล
(ReelMagnetic Tape Cassette Cassette Tape Cartridge Tape) หั ว พิ ม พ์ ห รื อ เทปพิ ม พ์
ส าหรั บเครื่ องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับ ผงหมึก ส าหรั บเครื ่องพิมพ์แ บบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
-ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดัง เดิ มที ่ มี ล ักษณะเป็ นการซ่ อมบ ารุ งปกติ ห รื อค่ าซ่ อมกลาง ดัง นี้ แผงแป้ นอั กขระหรื อ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ramคัตชึท
ฟ ิ ด เ ด อร ์ ( Cut sheet Feeder) เ มา ส ์ ( Mouse) พ ร ิ น เ ต อ ร ์ ส วิ ต ช ิ ่ ง บ ๊ อ ก ซ์ (Printer
switching Box) เครื ่ องกระจายสั ญ ญาณ (Hub)แผ่ น วงจร อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ (Card) Ethernet
Card Antivirus Card Sound Card เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น
แบบดิ ส เกตต์ (Diskette)แบบฮาร์ ด ดิ ส ต์ ( Hard Disk)แบบซี ด ี ร อม (CD ROM) แบบออพติ ค อล
(Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ องถิ ่ น ด่ ว นที ่ ส ุ ด ที ่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวั นที ่ 27
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

รวม

355,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับที่ทาการเทศบาลตาบลรวมถึงอาคาร หรือ สถานที่ที่อยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของ ทต.ห้วยกระเจา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ ่ น ด่ ว นมากที ่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวั น ที ่ 16
กรกฎาคม 2556 เรื่อง รู ปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ ่ น ด่ ว นที ่ ส ุ ด ที ่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวั นที ่ 19
ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12กันยายน
2560 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชาระ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1330 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม
2563
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสานักงานเทศบาลตาบล,ค่าบริการโทรศัพท์ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ,ค่า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเลขหมาย ค่าเช่าเครื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าบริการไปรษณีย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา ไปรษณียากร ค่าธรรมเนียม
การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ ่ น ด่ ว นมาก ที ่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวั น ที ่ 16
กรกฎาคม 2556 เรื่ อง รู ปแบบและการจ าแนกประเภทรายรั บ -รายจ่ าย งบประมาณรายจ่ าย
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบลงทุน

รวม

1,853,200 บาท

รวม

925,600 บาท

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ ระดับชานาญการ

จานวน

5,000 บาท

- เพื ่ อ จั ด ซื ้ อเก้ าอี ้ ระดั บ ปฏิ บ ั ต ิ การ/ช านาญงาน/ช านาญการ เพื ่ อใช้ ใ นการปฏิ บ ั ต ิ ง าน
จานวน 2 ตัว ราคา ตัวละ 2,500 บาท ตั้งไว้ 5,000 บาท (ราคาท้องถิ่น)
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงานงบประมาณ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 165 )
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต

จานวน

16,000 บาท

- เพื่อ จัดซื้อตู ้บานเลื่ อนกระจกขนาด 4 ฟุต เพื่ อใช้ในการปฏิบัติง านจานวน 4 ตัว ราคา ตั ว
ละ 4,000 บาท (ราคาท้องถิ่น) ตั้งไว้ 16,000 บาท
- จั ด หาโดยสื บ ราคาจากท้ องตลาด เนื ่ องจากไม่ มี ต ามบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภ ั ณ ฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 165)
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์

จานวน

6,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,000 บาท
(ราคาท้องถิ่น) ตั้งไว้ 6,000 บาท
- จั ด หาโดยสื บ ราคาจากท้ องตลาด เนื ่ องจากไม่ มี ต ามบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภ ั ณ ฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 165)
ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน

จานวน

3,200 บาท

- เพื่อจัดซื้อโต๊ะทางาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจานวน 1 ตัว ราคา ตัวละ 3,200 บาท (ราคา
ท้องถิ่น) ตั้งไว้ 3,200 บาท
- จั ด หาโดยสื บ ราคาจากท้ องตลาด เนื ่ องจากไม่ มี ต ามบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภ ั ณ ฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่165)
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง)แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด18,000 บีทียู

จานวน

257,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

- เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 18,000 บีทียู ราคา 28,600 บาท จานวน 9 ตัว ตั้งไว้ 257,400 บาท
- คุณสมบัติดังนี้
1) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 18,000 บีทียู
2) ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
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6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
แล้ ว เพื่อเป็ นการประหยัดพลัง งานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที ่มี ค่ าประสิท ธิ ภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
- จั ด หาตามบั ญชี ร าคามาตรฐานครุ ภ ัณ ฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านั กงบประมาณ
ธันวาคม 2562 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 165)
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง)แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 24,000 บีทียู

จานวน

162,000 บาท

- เพื ่ อจั ด ซื ้ อ เครื ่ องปรั บ อากาศ แบบแยกส่ วน (ราคารวมค่ าติ ด ตั ้ ง ) แบบตั ้ ง พื ้ นหรื อแบบ
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู ราคา 32,400 บาท จานวน 5 ตัว ตั้งไว้ 162,000 บาท
- คุณสมบัติดังนี้
1) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
แล้ ว เพื่อเป็ นการประหยัดพลัง งานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที ่มี ค่าประสิท ธิ ภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่ วน ประกอบด้ วยอุ ปกรณ์ ดัง นี ้ สวิ ตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ หุ ้มฉนวน
ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
- จั ดหาตามบั ญชีร าคามาตรฐานครุภ ัณ ฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ
ธันวาคม 2562 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 165)
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง)แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 26,000บีทียู

จานวน

108,000 บาท

- เพื ่ อจั ด ซื้ อเครื ่ องปรั บ อากาศ แบบแยกส่ วน (ราคารวมค่ าติ ด ตั ้ ง ) แบบตั ้ งพื ้ นหรื อแบบ
แขวน ขนาด 26,000 บีทียู ราคา 36,000 บาท จานวน 3 ตัว ตั้งไว้ 108,000 บาท
- คุณสมบัติดังนี้
1) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 26,000 บีทียู
2) ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
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6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้ านราคา
แล้ ว เพื่อเป็ นการประหยัดพลัง งานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที ่มี ค่าประสิท ธิ ภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุป กรณ์ ดัง นี้ สวิ ตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
- จั ดหาตามบั ญชีร าคามาตรฐานครุภ ัณ ฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ
ธันวาคม 2562 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 166)
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง)แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 36,000 บีทียู

จานวน

188,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- เพื ่ อจั ด ซื้ อเครื ่ องปรั บ อากาศ แบบแยกส่ วน (ราคารวมค่ าติ ด ตั ้ ง ) แบบตั ้ งพื ้ นหรื อแบบ
แขวน ขนาด 36,000 บีทียู ราคา 47,000 บาท จานวน 4 ตัว ตั้งไว้ 188,000 บาท
- คุณสมบัติดังนี้
1) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 บีทียู
2) ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
แล้ ว เพื่อเป็ นการประหยัดพลัง งานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที ่มี ค่าประสิท ธิ ภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุป กรณ์ ดัง นี้ สวิ ตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
- จั ดหาตามบั ญชีร าคามาตรฐานครุภ ัณ ฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ
ธันวาคม 2562 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 166)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสารองไฟฟ้า
- เพื ่ อ จั ด ซื ้ อ เครื ่ อ งส ารองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA จ านวน 4 เครื ่ อ ง ราคาเครื ่ อ งละ
2,500 บาท ตั้งไว้ 10,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 165)
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จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

จานวน

120,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จานวน 4 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มี ห น่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่ น้ อยกว่ า 6 แกนหลั ก (6 core) โดยมี ค วามเร็ วสั ญ ญาณ
นาฬิ กาพื้ นฐานไม่ น้ อยกว่ า 3.0 GHz และมีเ ทคโนโลยีเ พิ่ มสัญ ญาณนาฬิ กาได้ ในกรณีท ี่ ต ้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีห น่ วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดั บ (Level)
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็ น แผงวงจรเพื ่ อ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลั ก ที ่ ม ี ห น่ ว ยความจ าขนาดไม่ น ้ อ ย
กว่า 2 GB หรือ
2) มี ห น่วยประมวลผลเพื ่ อแสดงภาพติ ดตั ้ งอยู ่ภ ายในหน่ วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มี ห น่ ว ยจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ชนิ ด SATA หรื อ ดี ก ว่ า ขนาดความจุ ไ ม่ น ้ อ ยกว่ า 2 TB หรื อ ชนิ ด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มี ช ่ อ งเชื ่ อ มตอระบบเครื อ ข่ า ย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรื อ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
- จั ด หาตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั กษณะพื ้ นฐานการจั ด หาอุ ป กรณ์ แ ละระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 165)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บารุงรักษา โครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ของเทศบาลต าบล ห้วย
กระเจา เช่น ยานพาหนะรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ฯลฯ ใน
กรณีชารุดเสียหายให้ใช้การได้ดีดังเดิม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง
แนวทางปฏิบ ั ติ เ กี ่ย วกั บ รู ป แบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่ายงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 62

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 163)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

927,600 บาท

จานวน

674,600 บาท

จานวน

203,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

รวม

130,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

130,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในสานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในส านักงานเทศบาล
ตาบลห้วยกระเจา ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 234 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อย
กว่า 1,404 ตร.ม. ตามแบบที่เทศบาลกาหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ปรับปรุงเพิ่มเติม
ฉบับที่1 หน้า 9)
โครงการก่อสร้างเสาธงสานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
- เพื ่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างเสาธงส านักงานเทศบาลต าบลห้วยกระเจา ขนาด ความ
สูง 16 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกาหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ปรับปรุงเพิ่มเติม ฉบับที่1
หน้า 9)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
ปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมิใช่การซ่อมแซมตามปกติ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง
แนวทางปฏิบ ั ติ เ กี ่ย วกั บ รู ป แบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่ายงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 163)

รายจ่ายอื่น
เงินคืนค่าปรับ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินคืนค่าปรับให้แก่ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ ่ น ที ่ ม ท 0808.2/ว2055 ลงวั น ที ่ 7 ต.ค. 2559
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัต ิตามมติคณะรัฐ มนตรี เมื ่อวันที่ 14 มิ.ย.2559 เรื่ อง การ
กาหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่ า K) ของการประกวดราคานานาชาติ แ ละก าหนดแนวทางปฏิ บั ต ิ เ พิ ่ มเติ มจากมติ
คณะรัฐมนตรีฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 163)
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รายจ่ายอื่น

จานวน

30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

530,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

530,000 บาท

จานวน

530,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา/วิจัย/ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อ
การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็น
กลาง เพื่ อให้เ ป็ นผู ้ด าเนิ นการส ารวจความพึ งพอใจของผู้ รั บ บริการของเทศบาล ตามมติการ
ประเมินที่ กจ.กท.กาหนด ตั้งไว้ 30,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบั ญ ญั ต ิ ก าหนดแผนและขั ้ นตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ ่ น ด่ ว นมาก ที ่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวั น ที ่ 16
กรกฎาคม 2556 เรื่ อง รู ปแบบและการจ าแนกประเภทรายรั บ -รายจ่ าย งบประมาณรายจ่ าย
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 157)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จานวน 530,000 บาท ในการขยายเขต
ติด ตั ้ง หม้อแปลงส าหรับ เทศบาลต าบลห้ วยกระเจา ประกอบด้วยแผนกแรงสูง ภายนอก 50%
(กฟภ.ดาเนินการ)
- ติดตั้งคอนคอร์.ขนาด 2.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา จานวน 1 ชุด แผนกแรงสูง
ภายใน (กฟภ.ดาเนินการ)
- ปักเสาคอร์.ขนาด 12 เมตร จานวน 2 ต้น
- พาดสายขนาด 50SAC./25OHGW.ตมม. จานวน 3/1 เส้น ระยะทาง 60/60 เมตร แผนกหม้อ
แปลงภายใน (กฟภ.ดาเนินการ)
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 250 เควีเอ. ระบบ 3 เฟส 22,000 – 460/230 โวลท์ จานวน 1 เครื่อง
แผนกแรงต่าภายนอก ( ผู้ใช้ไฟดาเนินการ ) แผนกคาปาซิเตอร์ภายใน (ผู้ใช้ไฟด าเนินการ) แผนก
มิเตอร์ (กฟภ.ดาเนินการ)
- ติดตั้งมิเตอร์ ที.โอ.ยู. ระบบ 3 เฟส 4 สาย จานวน 1 เครื่อง ประกอบ ซี.พี. แรงต ่า ติดตั้ง ซี.ที.
แรงต่า เรโซ 400/5 แอมป์ จานวน 3 เครื่อง เป็นทรัพย์สินของ กฟภ.
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
2) หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ มการปกครองท้ องถิ ่ น ด่ วนมากที ่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวั นที ่ 16
กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 135)
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งานบริหารงานคลัง

รวม 3,835,980 บาท

งบบุคลากร

รวม 2,749,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม 2,749,080 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จานวน 1,851,720 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานประจาปี 5 อัตรา จานวน 12 เดือนเป็นเงิน 1,851,720 บาท และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจาปี โดยจ่ายให้พนักงานท้องถิ่นดังนี้
(1) ผู้อานวยการกองคลัง จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 429,240 บาท
(2) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 336,360 บาท
(3) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 393,600 บาท
(4) นักวิชาการเงินและบัญชี จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 369,480 บาท
(5) นักวิชาการพัสดุ จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 323,040 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินบาเหน็จบานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุ คคลส่วนท้ องถิ่ น เรื่ อง กาหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11)ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น
5.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6.ประกาศคณะกรรมการกลางเทศพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2)ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8.หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ด่วนที ่สุด ที ่มท 0809.3/ ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
เรื่องประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่ น(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง(ฉบับที่ 4)
9.หนังสือสานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ
ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
เงินประจาตาแหน่ง

จานวน

78,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาต าแหน่งให้แก่ผู้อานวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง)ในอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงาน
คลัง) ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท และหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
คลัง (นักบริหารงานคลัง) ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
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1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบีย บกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิ นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิ นเดือนข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุ คคลส่วนท้ องถิ ่น เรื ่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารบุคคลท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดกาญจนบุรีเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที12 พฤษภาคม 2559
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

783,360 บาท

จานวน

36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 5 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 783,360 บาท โดยจ่าย
ให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี) จานวน 1 ต าแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน
260,160 บาท
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้) จานวน 1 ต าแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน
163,200 บาท
(3) พนักงานจ้างทั่วไป(คนงานทั่วไป) จานวน 3 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 360,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนั กงานส่ วนต าบล เรื ่อง มาตรฐานทั ่วไปเกี่ ย วกั บพนักงานจ้าง (ฉบั บ
ที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ
ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่ วคราวส าหรับพนักงานจ้าง 3 อั ตรา จานวน 12 เดือน เป็ น
เงิน 36,000 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จานวน 3 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 36,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนัง สื อส านั กงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวั นที ่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่ อง
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื ่อง ก าหนดมาตรฐานทั ่วไปเกี ่ย วกับ หลั กเกณฑ์การให้พ นักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

944,500 บาท

รวม

378,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

96,000 บาท

- เพื่ อจ่ ายเป็ นเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่ น ส าหรับ พนั กงานส่วนท้ องถิ ่ นเป็ นกรณี พ ิเ ศษ (เงิ นรางวั ล
ประจาปี) ตามผลการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจาปี ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการกลางและคณะกรรมการจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็ นเงิ นรางวั ล ประจ าปี แ ก่ พ นั กงานส่ วนท้ อ งถิ ่ น ให้ เ ป็ นรายจ่ ายอื ่ นขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ ่ น
พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การ
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
3) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.,และ ก.อบต. เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการ
กาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนั งสื อส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่ วนที่ สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที ่ 29 ธั นวาคม 2559
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนท้ องถิ่น ลูกจ้าง หรื อ
พนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานราชการนอกเหนือจากเวลาปกติที่ทางราชการกาหนด
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ประจาในสังกัดกองคลัง รวมถึงผู้มีสิท ธิได้รับสวัสดิการ
ตามที่ระเบียบกฏหมายกาหนดไว้
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที ่ 12 ตุ ลาคม 2559 เรื ่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน

30,000 บาท

รวม

266,500 บาท

จานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่นค่าท าการประชา
สัมพันธ์ กาหนดการชาระภาษี ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่าลงทะเบียนอบรม ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เป็นไปตามพระบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง
จานวน

6,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจาในสังกัดกองคลัง
รวมถึงผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนดไว้
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7พ.ศ.2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2549
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภั ยรถยนต์ส ่วนกลางของกองคลัง ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท.0808.2/ว. 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการประกันรถยนต์ส่วนราชการ ตั้งไว้ 6,500 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

50,000 บาท

- เพื ่ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการเดิ นทางไปราชการในราชอาณาจั กรเช่ น ค่ าเบี ้ ย เลี ้ ย ง ค่ าพาหนะ
ค่าลงทะเบียนอบรม ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบหนังสือสังการกาหนดไว้ ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
2) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยค่ าใช้ จ่ ายในการเดินทางไปราชการของเจ้ าหน้ าที่ ท้ องถิ ่น ฉบั บ
ที่ 2 พ.ศ.2558
3) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยค่ าใช้ จ่ ายในการเดินทางไปราชการของเจ้ าหน้ าที่ ท้ องถิ ่น ฉบั บ
ที่ 3 พ.ศ.2559
ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน

60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
2) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยค่าใช้ จ่ ายเพื่ อช่ วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้ าที ่ข ององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 156)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของเทศบาลต าบลห้วยกระเจา,ค่าบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นเช่น วัสดุต่างๆ,ค่าบารุง รักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง,รถยนต์ส่วนกลาง,
รถจักรยานยนต์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ -รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

รวม

260,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่นกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ใบเสร็จรับเงิน โดยจ่ายเป็นค่า
วัสดุสานักงานดังนี้
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งาน
แล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม ค่า ดังนี้ หนังสือ
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร
เก้ าอี้ พ ลาสติ ก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั ้ ง (กระดานด า) ที ่ ถู พ ื ้ นตะแกรงวาง เอกสาร เครื ่ อง
ตั ดโฟม เครื ่องตัด กระดาษ เครื ่องเย็ บกระดาษ กุญ แจ ภาพเขี ยน แผนที่ พระบรมฉายาลั กษณ์ แผงปิ ด
ประกาศ แผ่นป้ายชื่อสานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อ
ผื่น) พรม (ต่อผืน)นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจาลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบค าผิด เทปกาว ลวด
เย็ บ กระดาษ กาว ชอล์ค สมุ ด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึก ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส น ้ายาลบ
กระดาษไข ไม้ บรรทัด คลิ ป เป็ ก เข็ มหมุด กระดาษคาร์ บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญ ชี สมุด ประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน
ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื ่อง แนวทางการพิ จารณาสิ่ งของที ่จั ดเป็นวัส ดุแ ละครุ ภัณ ฑ์ต ามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์และรถจักรยาน
ยนต์ ฯลฯ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในเพลา น้ามันเบรก เข็มขัดนิรภัย หม้อน้ารถยนต์ ไขควง ฯลฯ
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยจ่าย
เป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้
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(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งาน
แล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไขควง
ประแจ แม่ แ รง กุ ญ แจปากตาย กุ ญ แจเลื ่ อน คี มล็ อค ล็ อคเกี ย ร์ ล็ อ คคลั ด ซ์ กระจกโค้ ง มน ล็ อ ค
พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้าแบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ามัน ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนัง สือกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่ น ด่ วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวั นที ่ 9 มิ ถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื ่อง แนวทางการพิ จารณาสิ่ งของที ่จั ดเป็นวัส ดุแ ละครุ ภัณ ฑ์ต ามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยจ่ายเป็น
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน
น้ามันเตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนัง สือกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่ อง แนวทางการพิจารณาสิ่ งของที ่จั ดเป็นวัสดุและครุ ภัณ ฑ์ต ามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
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3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

70,000 บาท

- เพื ่อจ่ ายเป็ นค่าใช้ จ่ ายในการจัด ซื ้อวัส ดุ คอมพิ วเตอร์ เช่ น แผ่นหรือจานบั นทึกข้อมู ล (Diskette,
FloppyDisk,Removable Disk,Compact Disk,Digital Video Disc,Gard Reader) ตลับน้าหมึกหรือตลับ
ผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์(Key Board) เม้าส์ แฮนดี้ไดรว์ เครื่อง
กระจายสัญญาณ(Hub),โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ ซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะและคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette,FloppyDisk Removable Disk
Compact Digital Video Disc Flash Drive) เ ท ป บ ั น ท ึ ก ข ้ อ ม ู ล ( ReelMagneticTape Cassette
Cassette Tape Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับเครื่อ งพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึก สาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board)
เมนบอร์ ด (Main Board) เมมโมรี ่ช ิ ป (MeMory Chip) เช่ น Ram คั ต ชึ ท ฟิด เดอร์ ( Cut sheet Feeder)
เมาส์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card Antivirus Card Sound Card เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette)แบบฮาร์ดดิสต์(HardDisk)แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล
(Optical)เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื ่อง แนวทางการพิ จารณาสิ่ งของที ่จั ดเป็นวัส ดุแ ละครุ ภัณ ฑ์ต ามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายต าม
งบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

142,400 บาท

รวม

142,400 บาท

จานวน

22,400 บาท

จานวน

90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา ไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอน
เงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน
- เพื่อจัดซื้อโต๊ะทางาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจานวน 7 ตัว ราคา ตัวละ 3,200 บาท (ราคาท้องถิ่น)
ตั้งไว้ 22,400 บาท
- จัด หาโดยสื บราคาจากท้องตลาด เนื่ องจากไม่มี ตามบัญชีร าคามาตรฐานครุภ ัณ ฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงบประมาณ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 167)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เพื ่ อจั ดซื ้ อ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ส าหรั บ งานประมวลผล แบบที ่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้ อย
กว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จานวน 3 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้ อยกว่ า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีค วามเร็วสั ญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
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- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรอ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมตอระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุ ณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุป กรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบั บ
เดือนพฤษภาคม 2563 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 166)
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 ราคา 20,000 บาท จานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
- มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2,048 x 1,536 Pixel
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n, ac) Bluetooth และ GPS
- มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in)
- มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel
- มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel
- จัดซื ้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ ลักษณะพื้นฐานครุภั ณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือนพฤษภาคม 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ปรับปรุงเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 11)
เครื่องสารองไฟฟ้า
จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จานวน 4 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- จัดซื ้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ ลักษณะพื้นฐานครุภั ณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือนพฤษภาคม 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ปรับปรุงเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 11)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

870,760 บาท

รวม

273,120 บาท

รวม

273,120 บาท

จานวน

273,120 บาท

รวม

522,640 บาท

รวม

64,140 บาท

จานวน

64,140 บาท

- เพื่ อจ่ายเป็ นเงิ นเดือน พนั กงานส่ วนท้ องถิ่ นประจ าปี 1 อัต รา จ านวน 12 เดื อน เป็นเงิ น
273,120 บาท และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาปี โดยจ่ายให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่นดังนี้
(1) เจ้ าพนักงานป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 1 ต าแหน่ ง จ านวน 12 เดือน เป็นเงิ น
273,120 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินบาเหน็จบานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กาหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 11)ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั ่วไปเกี่ ยวกับ การก าหนดหลั ก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางเทศพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2)ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่มท 0809.3/ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม
2558 เรื่องประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง(ฉบับที่ 4)
9) หนังสือสานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.เรื่ องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้ น
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื ่น ส าหรับพนักงานส่วนท้ องถิ่นเป็นกรณีพิเ ศษ (เงิ น
รางวั ลประจ าปี) ตามผลการประเมินประสิ ทธิภ าพประสิทธิ ผลการปฏิบั ติราชการประจาปี ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกลางและคณะกรรมการจังหวัดตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตั้งไว้ 34,140 บาท
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง
การดาเนินการตามระเบียบกระทรวงหมดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีล ักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้ องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
3) หนังสือสานักงาน ก.จ,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ,ก.ท.และ ก.อบต เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
สาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
4) หนั งสื อส านักงาน ก.จ,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่ส ุด ที่ มท 0809.3/ว27 ลงวั นที่ 29 ธันวาคม
2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกาหนดประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ซึ่งได้ร ับค าสั ่งปฏิบัต ิงานในศูนย์ อปพร.ในอัต ราตามที ่ระเบีย บ
กาหนดให้เ บิกจ่ายได้ (ตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3795 ลงวั นที่
17 พฤศจิกายน 2552) ตั้งไว้ 30,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
ค่าใช้สอย

รวม

253,500 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
- เพื ่อจ่ายเป็ นค่ าธรรมเนีย ม และลงทะเบีย นต่ างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ,ค่าจ้างเหมา
แรงงานบุคคลภายนอกทางานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล เช่น เข้าปก
หนังสือและค่าเย็บเล่มหนังสือ หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่ มีลักษณะเดียวกัน และอื่นๆที่มีระเบีย บ
กฎหมาย/หนังสือสั่งการ ให้สามารถดาเนินการได้เป็นต้น ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เป็นไปตามพระบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลัก ษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 เรื ่อง รู ปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณรายจ่ ายประจาปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยรถยนต์
จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าประกันภัยรถยนต์ของทางเทศบาล ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย
ที ่ มท 0808.2/ว2633 ลงวันที่ 14 สิง หาคม 2552เรื ่ องซักซ้อมความเข้าใจเกี ่ย วกั บ การเบิ กจ่ าย
ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เป็นไปตามพระบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 เรื ่อง รู ปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าดูแลและให้บริการระบบของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)
จานวน

3,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดูแลและให้บริการระบบของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) ตั้งไว้
3,500 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการและประกาศ ดังนี้
1) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กาหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการจดทะเบียน พ.ศ. 2558
2) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กาหนดคุณลักษณะและระบบการท างานของเครื่องบันทึก
ข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ. 2558
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จานวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจและเป็นประโยชน์ในด้านการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ 30,000
บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบั ญ ญั ต ิ ก าหนดแผนและขั ้ นตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
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2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้ จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 151)
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญต่างๆ
จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคั ญต่างๆ เช่ นเทศกาลขึ้ นปี ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ รวมถึง ค่าใช้ จ่ ายในการจัด ซื ้ อวัส ดุ
อุปกรณ์ในการดาเนินกิจกรรมด้วย ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 151)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน

15,000 บาท

- เพื ่อจ่ายเป็ นค่ าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรื อนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่า ที่พัก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที ่ท้องถิ่ น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3) ระเบียบกระทรวงมาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิ่น (ฉบับ
ที่3) พ.ศ.2559
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ และจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน
ฝ่ายพลเรือน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม/ทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพและจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมเพื่อให้เกิด
ทั กษะ ความรู ้ ความเข้ าใจ ในการปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ การปฏิ บ ั ต ิ ง านร่ ว มกั บ ชุ มชน และหน่ วยงาน
อื่นๆ ตามความจาเป็นตั้งไว้ 50,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

50,000 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 78

4) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ ่ า ยในการฝึ กอบรมขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 150)
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
จานวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ตามหลักสูตรที่
กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ยก าหนด รวมถึ งค่าใช้ จ่ายในการจั ด ซื ้ อวั สดุอุ ปกรณ์ ใ นการ
ฝึกอบรมเพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ ตามความจาเป็น ตั้งไว้ 40,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ ่ า ยในการฝึ กอบรมขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ องถิ ่ น ด่ ว นที ่ ส ุ ด ที ่ มท 0808.2/ว 5329 ลงวั น ที ่ 26
ธันวาคม 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์
2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ปรับปรุงเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 8)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของเทศบาลต าบลห้วยกระเจา, ค่าบ ารุ ง
รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ,ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง,
รถยนต์บรรทุกน้า,แอร์รถยนต์บรรทุกน้า ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 เรื ่อง รู ปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณรายจ่ ายประจาปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนัง สือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่ 6 สิง หาคม 2556 เรื่อง
แนวทางปฏิ บั ติเ กี่ ยวกับ รูป แบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

รวม

205,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- เพื ่ อจ่ า ยเป็ นค่ าวั ส ดุ ส านั กงานของศู น ย์ อปพร.เทศบาลต าบลห้ วยกระเจา เช่ นปากกา
กระดาษ แฟ้มเก็บเอกสาร ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานดังนี้
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่ โดยสภาพมีลั กษณะคงทนแต่ ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรื อเมื่ อ
นาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า ดังนี้ หนังสือเครื่องคิดเลข ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง (กระดานด า) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวาง เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน
แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรื อหน่วยงาน แผ่นป้าย
จราจรหรื อแผ่ นป้ า ยต่ า งๆ มู ่ ล ี ่ ม่ านปรั บ แสง (ต่ อ ผื ่ น ) พรม (ต่ อผื น ) นาฬิ ก าตั ้ ง หรื อแขวน
พระพุทธรูปจาลองกระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็กฯลฯ
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิมดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบ
คาผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้าหมึกปรินท์ เทปพีวีซี
แบบใส น้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัดคลิป เป็ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้มสมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่มส าหรับ
บริการประชาชนในสานักงานฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็ นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื ่อเป็ นค่ าจั ด ซื ้ อวั สดุ ไฟฟ้าและวิท ยุ เช่น ฟิวส์,เข็มขัด รัด สายไฟฟ้ า,เทปพั นสายไฟฟ้ า ,
สายไฟฟ้า,หลอดไฟฟ้า,เบรกเกอร์, สายอากาศหรือเสาอากาศสาหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน์ ,จานรับ
สัญญาณดาวเทียม,โคมไฟฟ้าพร้ อมขาหรือก้าน, หม้อแปลงไฟฟ้ า(Step-up,Step-Down),ล าโพง,
ไมโครโฟน,ไฟฉายสปอตไลท์,เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า,สายไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็ นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

50,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น น้ามันเบรก หัวเทียนแบตเตอรี่ สายพาน ยาง
นอก ยางในของรถบรรทุกน้า ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็ นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับรถยนต์บรรทุกน้า
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็ นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของศูนย์อปพร.เทศบาลต าบลห้วย
กระเจา เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล,หมึกคอมพิวเตอร์ฯลฯโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะและคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
นาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือเปลี่ย น
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุ ปกรณ์บันทึกข้อมู ล (Diskette,FloppyDisk
Removable Disk Compact Digital Video Disc Flash Drive เทปบันทึกข้อมูล(Reel Magnetic
TapeCassette Cassette Tape Cartridge Tape) หั วพิ มพ์ห รื อเทปพิ มพ์ส าหรั บ เครื ่อง พิ มพ์
สาหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก สาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
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(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
คืนสภาพดั งเดิมที่ มีล ักษณะเป็ นการซ่ อมบ ารุง ปกติหรือค่าซ่อมกลางดัง นี้ แผงแป้นอักขระหรื อ
แป้ นพิ มพ์ (Key board) เมนบอร์ ด (Main Board) เมมโมรี่ ช ิป (MeMory Chip) เช่ น Ram คั ต ชึ
ทฟิด เดอร์(Cut sheet Feeder)เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์ สวิต ชิ่ง บ๊อกซ์( Printer switching Box)
เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card Antivirus Card
Sound Card เป็ นต้น เครื ่องอ่านและบันทึ กข้ อมูล แบบต่างๆ เช่ น แบบดิสเกตต์ (Diskette)แบบ
ฮาร์ดดิสต์(Hard Disk)แบบซีดีรอม(CD ROM)แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็ นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุเครื่องดับเพลิง

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิง และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่
จาเป็น ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิงดังนี้
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไป
ใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า
ดังนี้ ถังดับเพลิง ,สายส่งน้าดับเพลิง,ข้อต่อ,ท่อดูดน้า,หัวฉีดน้าดับเพลิง,หัวกะโหลกดูดน้า ฯลฯ
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ น้ายาดับเพลิง,ลูกบอลดับเพลิง,น้ายาโฟม,ผงเคมี
ดับเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

75,000 บาท

รวม

75,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง,ชุดดับเพลิง,ชุดผจญเพลิง,ครุภัณฑ์
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิง และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จาเป็น ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงานงบประมาณ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 166)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เช่น
ยานพาหนะ รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ฯลฯ ในกรณีชารุดเสียหาย
ให้ใช้การได้ดีดังเดิม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิง หาคม 2556 เรื่อง
แนวทางปฏิ บั ติเ กี่ ยวกับ รูป แบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 163)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

5,409,900 บาท

รวม

2,829,600 บาท

รวม

2,829,600 บาท

จานวน

1,575,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจาปี
จานวน 5 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,575,600 บาท โดยจ่ายให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ผู้อานวยการกองการศึกษา จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 432,000 บาท
(2) ครู(คศ.2) จานวน 3 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 890,400 บาท
(3) ครู(คศ.1) จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 253,200 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินบาเหน็จบานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 11)ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น
5.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2)ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8.หนังสือสานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่มท 0809.3/ ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
เรื่องประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และอบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง(ฉบับที่ 4)
9.หนั ง สื อส านั กงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ด่ วนที ่ ส ุ ด มท 0809.3/ว 13 ลงวั นที ่ 3 กรกฎาคม 2561
ประกาศ ก.จ. , ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561
10.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจั ดท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุด หนุนส าหรั บ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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เงินประจาตาแหน่ง

จานวน

42,000 บาท

จานวน

126,000 บาท

จานวน

986,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งให้แก่ผู้อานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงาน
ศึกษา) ในอัตราตามที่ระเบียบกาหนดให้เบิกจ่ายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
เงินวิทยฐานะ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะครูผู้ดูแลเด็ก(ครูคศ.2)ในอัตรา เดือนละ 3,500 บาท จานวน 12 เดือน
จานวน 3 อัตรา เป็นเงิน 126,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
ซักซ้ อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 เงิ นอุ ดหนุ นส าหรั บ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 8 ต าแหน่ง จานวน
12 เดือน เป็นเงิน 986,000 บาท โดยจ่ายให้พนักงานจ้างดังนี้
(1) พนั กงานจ้ างตามภารกิ จ (ผู้ ช่ วยเจ้ าหน้ าที่ ธุ รการ) จ านวน 1 ต าแหน่ง จ านวน 12 เดือน เป็ นเงิ น
156,000 บาท
(2) พนั กงานจ้ างตามภารกิ จ (ผู ้ ช ่ วยครู ผ ู ้ ด ู แ ลเด็ ก) จ านวน 1 ต าแหน่ ง จ านวน 12 เดื อ น เป็ นเงิ น
180,000 บาท
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(3) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จานวน 6 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 650,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.พระราชกฤษฎีกาการจ่ ายเงินเดือน เงินบ าเหน็จบ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3.หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่มท 0809.3/ ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
เรื่องประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง(ฉบับที่ 4)
4.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจั ดท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุด หนุนส าหรั บ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

100,000 บาท

รวม

2,294,800 บาท

รวม

228,300 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี ) ตามผลการประเมิ นประสิท ธิ ภาพประสิ ทธิผลการปฏิบ ัต ิราชการประจาปี ตามหลักเกณฑ์
เงื ่ อนไข และวิ ธี ก ารที ่ ค ณะกรรมการกลางและคณะกรรมการจั ง หวั ด ตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ร ะเบี ย บ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557

213,300 บาท

- เพื่ อจ่ ายเป็ นเงินเพิ ่มค่าครองชีพ พนั กงานจ้ างตามภารกิ จ/พนั กงานจ้างทั ่ วไป จ านวน 7 อัต รา
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 100,000 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้างดังต่อไปนี้
(1) พนั กงานจ้ างตามภารกิ จ(ผู ้ ช่ วยเจ้ าหน้าที ่ ธุ ร การ) จ านวน 1 ต าแหน่ง จ านวน 12 เดือนเป็นเงิ น
28,000 บาท
(1) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จานวน 6 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือนเป็นเงิน 72,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินบาเหน็จบานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3.หนังสือสานักงานก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่มท 0809.3/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่องประกาศ
ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่ อง ก าหนดมาตรฐานทั ่วไปเกี่ ยวกั บหลั กเกณฑ์ การให้ พนักงานส่ว นท้องถิ่ น
ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2)
4.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
ซักซ้ อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 เงิ นอุ ดหนุ นส าหรั บ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การ
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงหมดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2557
3) หนังสือสานักงาน ก.จ,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ,ก.ท.และ ก.อบต เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
กาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
4) หนังสือส านักงาน ก.จ,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
- เพื ่อจ่ ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิ บั ติ งานนอกเวลาราชการให้กับพนั กงานเทศบาล ลู กจ้ าง หรื อ
พนักงานจ้างที่ ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานราชการนอกเหนือ จากเวลาปกติที่ทางราชการกาหนด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิ กจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัต ิงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่ าตอบแทนการปฏิ บัติง านนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน

5,000 บาท

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลในสังกัดกองการศึกษา รวมถึงผู้
มีสิทธิได้รับสวัสดิการตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนดไว้
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.
2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับ
ที่3) พ.ศ.2549
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
ซักซ้ อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 เงิ นอุ ดหนุ นส าหรั บ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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ค่าใช้สอย

รวม

1,184,500 บาท

จานวน

100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อวัสดุ
อุปกรณ์ ในการดาเนินกิจกรรมด้วย
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2873 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 148)
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือ
เรียนแบบเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบลห้วยกระเจา ตั้งไว้ 30,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์
การเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบลห้วยกระเจา ตั้งไว้ 30,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง
แบบนักเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบลห้วยกระเจา ตั้งไว้ 45,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจั ดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบลห้วยกระเจา ตั้งไว้ 64,500 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ,ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ , ค่าล้างอัดภาพถ่าย
, ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และข้อบังคับต่างๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

169,500 บาท
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2) หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุ ด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวั นที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่ อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล)
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551
4) หนังสือกระทรวงหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่2)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน

80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราช อาณาจักร เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่ น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2559
ค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
จานวน

735,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันจัดสรรให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในตาบลห้วยกระเจา อัตราคนละ 20 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุ ด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวั นที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่ อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล)
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551
4) หนังสือกระทรวงหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่2)
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นพ.ศ.
2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ -รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

จานวน

50,000 บาท

รวม

802,000 บาท

จานวน

160,000 บาท

- เพื ่อจ่ ายเป็ นค่าจั ดซื ้อวั สดุส านักงาน เช่น กระดาษแฟ้ ม ปากกา ดิ นสอ กุ ญแจสมุด บั ญชี สมุ ด
ประวั ต ิ ข ้ า ราชการ แบบพิ ม พ์ ธงชาติ ซองจดหมาย แผงปิ ด ประกาศ น ้ า ดื ่ ม เครื ่ อ งเย็ บ
กระดาษ ฯลฯ รวมถึงราย จ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดย
จ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก
กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง (กระดานด า) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชื ่ อส านั กงาน หรือหน่ วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรื อแผ่นป้ายต่ างๆ มู่ ล ี่ ม่านปรั บ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจาลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้านาลบค าผิด เทปกาว
ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้าหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ายาลบ
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ
น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนในสานักงาน ฯลฯ
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- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายต าม
งบประมาณ
ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
312,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม
(นม) จัดสรรให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในตาบลห้วยกระเจาอัตราคนละ 7.37 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุ ด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวั นที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่ อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล)
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551
4) หนังสือกระทรวงหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่2)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กันและสีแถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) เมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่าย
ดาวเทียม ฯลฯรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดย
จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ขา
ตั้งกล่อง ขาตั้งเขี ยนภาพ กล่องและระวิ งใส่ฟีล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์
แถบบั นทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป,แผ่นซีด ี) รูป สีหรื อขาวด าที่ ได้จากการล้าง อั ดขยาย
ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
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- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่ อจ่ายเป็นค่ าวั สดุค อมพิ วเตอร์ เช่ น แผ่นหรือจานบั นทึก หมึกคอมพิ วเตอร์ เป็ นต้น รวมถึ ง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายที ่ต ้ องช าระพร้ อมกั บ ค่าวั ส ดุ เช่ น ค่ าขนส่ ง ค่าภาษี ค่ าประกั นภั ย ค่าติ ด ตั ้ ง เป็ นต้ น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรื อเปลี่ ยนสภาพไปในระยะเวลาอั นสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุ ปกรณ์บ ันทึกข้ อมูล (Diskette
,Floppy Disk, Removable Disk,Compact Disc,Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบั นทึ กข้ อมู ล
(ReelMagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หั วพิ มพ์ หรื อเทปพิ มพ์ ส าหรั บ เครื ่ องพิ มพ์
สาหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์( Key board)เมนบอร์ด (Main Board)เมมโมรี่ช ิป(MeMory Chip) เช่ น
Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching
Box) เครื ่ องกระจายสั ญ ญาณ (Hub) แผ่ น วงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Card) Ethernet Card,Lan Card,
Antivirus Card,Sound Card) เป็ น ต้ น เครื ่ องอ่ า นและบั น ทึ กข้ อมู ล แบบต่ างๆ เช่ น แบบดิ ส เกตต์
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM)แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

70,000 บาท
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วัสดุการศึกษา

จานวน

255,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

รวม

275,500 บาท

รวม

275,500 บาท

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 15,000 บีทียู
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 15,000 บีทียู ราคา 25,900 บาท จานวน 1 เครื่อง
- คุณสมบัติดังนี้
1) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 15,000 บีทียู
2) ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื ่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิ น 40,000 บีท ียู ต้องได้รั บการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

25,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก จัดสรรให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบลห้วยกระเจา
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุ ด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวั นที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่ อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล)
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551
4) หนังสือกระทรวงหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่2)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต ทต.ห้วยกระเจา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชาระ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
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4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อ
เป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล
(SEER) สูงกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
- จั ด หาตามบั ญชี ร าคามาตรฐานครุ ภ ัณ ฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านั กงบประมาณ ธั นวาคม
2562 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ปรับปรุงเพิ่มเติมฉบับที่1 หน้า 12)
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู
จานวน

80,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 30,000 บีทียู ราคา 40,200 บาท จานวน 2 เครื่อง
- คุณสมบัติดังนี้
1) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 30,000 บีทียู
2) ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่ องปรับอากาศที ่มี ความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่ เกิน 40,000 บีท ีย ู ต้องได้ร ับ การ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อ
เป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล
(SEER) สูงกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ปรับปรุงเพิ่มเติมฉบับที่1 หน้า 12)
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู
จานวน

169,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 32,000 บีทียู ราคา 42,300 บาท จานวน 4 เครื่อง
- คุณสมบัติดังนี้
1) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 32,000 บีทียู
2) ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่ องปรับอากาศที ่มี ความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่ เกิน 40,000 บีท ีย ู ต้องได้ร ับ การ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
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4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อ
เป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล
(SEER) สูงกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่ วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี ้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ปรับปรุงเพิ่มเติมฉบับที่1 หน้า 12)
งบเงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

4,550,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,550,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

1,550,000 บาท

จานวน

1,550,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30
(100) แอมป์ 3 เฟส รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 135)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม)
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม
(นม) จัดสรรให้กับโรงเรียนในตาบลห้วยกระเจา
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุ ด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวั นที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่ อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล)
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3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551
4) หนังสือกระทรวงหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่2)
งบเงินอุดหนุน

รวม

3,000,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

3,000,000 บาท

จานวน

3,000,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
- เพื่ อจ่ ายเป็นค่าอาหารกลางวั น จั ด สรรให้ กั บเด็กเล็ ก – ประถมศึกษาปีท ี ่ 6 โรงเรีย นในต าบล
ห้วยกระเจา อัตราคนละ 20 บาท จานวน 7 โรงเรียน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุ ด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวั นที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่ อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล)
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551
4) หนังสือกระทรวงหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่2)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

165,000 บาท

รวม

165,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

35,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในอัตรา
ตามที่กาหนดให้เบิกจ่ายได้ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 4642 ลง
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ) ตั้งไว้ 120,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนัง สื อกระทรวงมหาดไทย ด่ วนที ่ส ุ ด ที่ มท 0819.2/ว 4642 ลงวันที ่ 7 สิ งหาคม 2563 เรื่ อง
ซั กซ้ อมความเข้าใจเกี่ ย วกับ แนวทางการขั บ เคลื่ อนโครงการอาสาสมัค รบริบ าลท้ องถิ ่ นเพื่ อดู แ ล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 4253 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ,ค่าจ้างเหมาแรงงานงานบุคคลภายนอกท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ง
อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้ แก่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4) หนังสื อกรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 เรื ่อง รูป แบบและการจ าแนกประเภทรายรั บ –รายจ่ าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีข อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับการปฏิบัติงานเมื่อเกิดโรคระบาด/โรค
อุบัติใหม่ต่างๆ โดยมิได้คาดหมาย (ฉุกเฉิน)รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1.รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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3.รายจ่ ายที ่ต้องช าระพร้อมกับค่ าวัส ดุ เช่น ค่ าขนส่ ง ค่าภาษี ค่าประกั นภัย ค่าติดตั ้ง เป็นต้ น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด
น้ามันเบนซิน น้ามันเตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ด่วนที่สุ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวั นที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่ อง แนวทางการพิจารณาสิ ่ง ของที ่จัดเป็ นวัสดุแ ละครุ ภั ณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จานวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น ทรายอะเบท น้ายาฉีดพ่นป้องกัน
โรคไข้เลือดออก น้ายาเคมีป้องกันโรคไข้หวัดนก น้ายาหรือเคมีภัณฑ์ต่างๆ (รวมกามะถัน กรด ด่าง)
เวชภัณฑ์ ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลั กษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ย น
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ทรายอะเบท วัคซีน ส าลี และผ่าพันแผลเวชภัณฑ์
แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ายาต่างๆ สายยาง ลูกยางหลอดแก้ว ถึงมือ กระดาษกรอง จุ ก
ต่างๆ ฯลฯ โดยเป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบั ญญั ติ กาหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอานาจให้แ ก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
3) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสาคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดให้แหล่งเพราะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุร าคาญและแต่งตั้ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560เรื่อง การ
ควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนาโรค
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน
2561 เรื่อง ขอเน้นย้าแนวทางการดาเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนาโรค
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8) หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม
2560 เรื ่อง แนวทางการด าเนิ นงานป้องกั น และควบคุ มโรคพิษสุนัข บ้าขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
9) หนัง สื อกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่ น ด่วนที่ สุ ด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวั นที่ 31 สิ งหาคม
2560 เรื ่ อ ง ซั ก ซ้ อ มแนวทางการตั ้ ง งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณพ.ศ. 2561
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11) หนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ ่น ด่ วนที่ สุ ดที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที ่ 10 เมษายน
2561 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม
2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 เรื ่อง รูป แบบและการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
14) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

805,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

385,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

385,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่ อจ่ ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ส าหรั บส ารวจข้อมูล จานวนสัตว์และขึ ้นทะเบี ยนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในเขตเทศบาล ทั้งที่มี
เจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในอัตราตัวละ 6 บาท โดยส ารวจปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม
และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน ค่าจ้ างเหมาบริการหรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
3) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสาคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดให้แหล่งเพราะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุร าคาญและแต่งตั้ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม
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6) หนังสื อกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700 ลงวันที่ 22 สิ งหาคม 2560 เรื่อง
การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนาโรค
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน
2561 เรื่อง ขอเน้นย้าแนวทางการดาเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนาโรค
8) หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม
2560 เรื่ อง แนวทางการด าเนินงานป้องกั น และควบคุมโรคพิ ษสุ นั ข บ้ าขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม2560
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10) หนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ ่น ด่ วนที่ สุ ดที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที ่ 10 เมษายน
2561 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม
2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 เรื ่อง รูป แบบและการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออก

จานวน

280,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออกให้กับประชาชน และ
กลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาล เช่น จัดกิจกรรมรณรงค์การพ่นหมอกควัน,การจัดซื้อน้ายาพ่นหมอกควัน ,ค่า
สารกาจัดลูกน้ายุงลาย(ทรายอะเบท),น้ายาเคมี สาหรับผสมพ่นหมอกควัน น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล
การสารวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย บารุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควันและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นใน
การดาเนินโครงการ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญ ญัติก าหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
3) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสาคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดให้แหล่งเพราะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุร าคาญและแต่งตั้ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560เรื่อง การ
ควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนาโรค
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7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน
2561 เรื่อง ขอเน้นย้าแนวทางการดาเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนาโรค
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561เงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม
2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 เรื ่อง รูป แบบและการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 144)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
จานวน
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีส วางควัฒ น วรขัตติยราชนารี เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิ ษสุนัขบ้าในสุนัข/แมว ในเขต
เทศบาลทั้ง ที่มีเจ้าของและไม่ มีเจ้าของ ในอัตราตัวละ 30 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นในการ
ดาเนินงานตามโครงการ โดยเป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
3) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสาคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559
5) หนังสือกรมส่งเสริ มกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม
2560 เรื่ อง แนวทางการด าเนินงานป้องกั น และควบคุมโรคพิ ษสุ นั ข บ้ าขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
6) หนัง สื อกรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ ่น ด่ วนที ่สุ ด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวั นที่ 31 สิ งหาคม
2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7) หนัง สื อกรมส่ ง เสริ มการปกครองท้ องถิ ่น ด่ วนที ่ส ุ ดที ่ มท 0810.5/1042 ลงวั นที ่ 10 เมษายน
2561 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม

95,000 บาท
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8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม
2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 เรื่ อง รู ปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีข อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 144)
งบเงินอุดหนุน

รวม

420,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

420,000 บาท

จานวน

420,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนสาหรับดาเนินงานตามแนวทางสาธารณสุข
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข ในการจัดกิจกรรมต่างๆให้มี
ความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ โดยเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
2) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลในการให้บริการสาธารณะ
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
3) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2)
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม
2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนัง สือกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่ น ด่ วนที่ส ุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวั นที ่ 15 มกราคม
2560 เรื่อง แนวทางการดาเนินโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม
2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม
2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงิ น
อุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 145)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

170,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

170,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

170,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัต ิกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3) ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยค่าใช้จ่ ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 146)
ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่
โรงเรียนผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบั ญ ญั ต ิ ก าหนดแผนและขั ้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยค่ า ใช้ จ ่ า ยในการฝึ ก อบรมขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที 146)
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ
จานวน

50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสานสัมพันธ์วันผู้สูงอายุ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการส่งเสริมการสร้างความรู้ให้กับผู้ที่สนใจใน
การประกอบอาชีพต่างๆ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบั ญ ญั ต ิ ก าหนดแผนและขั ้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยค่ า ใช้ จ ่ า ยในการฝึ ก อบรมขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 140)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม 8,372,420 บาท

งบบุคลากร

รวม 2,821,820 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม 2,821,820 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จานวน 1,868,580 บาท

- เพื ่อจ่ายเป็ นเงินเดื อนพนั กงานเทศบาลและเงิ นปรับ ปรุ ง เงิ นเดือนพนั กงานเทศบาลประจ าปี
จานวน 4 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,868,580 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ผู้อานวยการกองช่าง จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 597,600 บาท
(2) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 476,280 บาท
(3) นายช่างโยธา จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 420,660 บาท
(4) เจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 374,040 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินบาเหน็จบานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 11)ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น
5.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6.ประกาศ ก.จ,ก.ทและอบต. เรื่องก าหนดมาตรฐานทั่ วไปเกี ่ยวกั บหลักเกณฑ์ การให้พนักงานท้ องถิ่ น
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
7.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8.หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่มท 0809.3/ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
เรื่องประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และอบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง(ฉบับที่ 4)
9.หนั ง สื อส านั กงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ด่ วนที ่ ส ุ ด มท 0809.3/ว 13 ลงวั นที ่ 3 กรกฎาคม 2561
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน เดือน
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561
เงินประจาตาแหน่ง

จานวน

60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งให้แก่ผู้อานวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง) ในอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท และเงินตอบแทนหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง) ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
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1.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง พ.ศ.2538 และที่แก้ไขถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
4.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

798,240 บาท

จานวน

95,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 7 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 798,240 บาท และเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู ้ช่วยนายช่างโยธา) จานวน 1 ต าแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิ น
150,240 บาท
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จานวน 6 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 648,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินบาเหน็จบานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3.หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่มท 0809.3/ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
เรื่องประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง(ฉบับที่ 4)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้าง 7 อัตรา เป็นเงิน 95,000 บาท โดย
จ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยช่างโยธา) จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 23,000 บาท
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จานวน 6 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินบาเหน็จบานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3.หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่มท 0809.3/ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
เรื่องประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง(ฉบับที่ 4)
งบดาเนินงาน

รวม 1,509,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

830,000 บาท

จานวน

805,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ส าหรับพนักงาน ส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) ตามผลการประเมิ นประสิ ทธิภ าพประสิ ท ธิ ผลการปฏิบ ั ติ ราชการประจ าปี ต ามหลั กเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกลางและคณะกรรมการจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตั้งไว้ 305,000 บาท
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่องการ
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ
กาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการที่เทศบาลแต่งตั้ง
ตามโครงการต่างๆ อัตราตามที่ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกาหนด ตั้งไว้ 500,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.
2560 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จานวน

5,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- เพื่ อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบ ัต ิง านนอกเวลาราชการให้ แ ก่ พนักงานเทศบาลลูกจ้ าง หรื อ
พนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานราชการนอกเหนือจากเวลาปกติที่ทางราชการกาหนด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการเบิกจ่ ายเงินตอบแทนการปฏิ บัติ งานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน
2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองช่าง รวมถึงผู้มีสิทธิ
ได้รับสวัสดิการตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎี กาเงิ นสวั สดิ การเกี่ ย วกั บ การศึ กษาบุต ร พ.ศ. 2523 และที ่แ ก้ ไขเพิ่ มเติ มถึง ฉบั บ
ที่ 7 พ.ศ. 2554
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2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวั สดิการเกี ่ยวกั บการศึกษาบุตรของพนักงานส่ วนท้องถิ่ น
พ.ศ. 2541
4) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวั สดิการเกี ่ยวกั บการศึกษาบุตรของพนักงานส่ วนท้องถิ่ น
(ฉบับที่3) พ.ศ. 2549
ค่าใช้สอย

รวม

310,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารส านักงาน โดยเป็นค่าบริการ รวมถึงค่าตรวจซ่อมบ ารุง ค่า
อะไหล่ ค่าหมึกพิมพ์ และอุปกรณ์ต่างๆในการถ่ายเอกสาร โดยชาระเป็นรายเดือน ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นพ.ศ.
2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน

80,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสานักงาน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าโฆษณา
เผยแพร่ เช่น ค่าจ้างทาพิมพ์เขียว ค่าถ่ายพิมพ์เขียว เอกสารงานช่าง ฯลฯ ตั้งไว้ 80,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 107

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

40,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราช อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล หรือพนักงานจ้าง ในสังกัดกอง
ช่าง ที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2559
ค่าใช้จ่ายในการสารวจและรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์
จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น การออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงการตรวจสอบ
หนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง การดาเนินคดีกรณีพิพาท การสารวจ รังวัดทาแผนที่การจัดท าทะเบียนที่ดิน
สาธารณประโยชน์รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิ ก ค่ าใช้จ่ ายในการบริ หารงานขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง,ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น
หอกระจายข่าว เสียงตามสาย เสียงไร้สาย ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถฟอร์ด บท
5831 และวัสดุต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม2556
เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ -รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

รวม

359,000 บาท

จานวน

95,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ส านั กงานของกองช่าง เช่น กระดาษถ่ ายเอกสาร ปากกา กระดาษ แบบไข
แฟ้มสมุด ตรายาง ฯลฯ ตั้งไว้ 90,000 บาท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยจ่าย
เป็นค่าวัสดุสานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก
กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง (กระดานด า) ที่ ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษกุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชื ่ อส านั กงาน หรือหน่ วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรื อแผ่นป้ายต่ างๆ มู่ ล ี่ ม่านปรั บ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจาลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบค าผิด เทปกาว
ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้าหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ายาลบ
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ
น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนในสานักงานฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ ข้อระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ต่างๆ ภายในกองช่างเทศบาลต าบลห้วย
กระเจา ตั้ ง ไว้ 5,000 บาท รายจ่ ายเพื ่ อให้ ได้ มาซึ ่ งสิ ่ งของที ่ มีล ั กษณะโดยสภาพไม่ค งทนถาวร หรื อ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดัง ต่อไปนี้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 109

1.รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยจ่ายเป็น
ค่าวัสดุสานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก
กรรไกร เก้าอี้พ ลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง (กระดานด า) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้านชื ่อส านักงาน หรื อหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่ นป้ ายต่างๆ มู่ ล ี่ ม่านปรั บ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจาลอง กระเป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบค าผิด เทปกาว
ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้าหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ายาลบ
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ
น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนในสานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงไม้กวาดถ้วย ชามช้อนส้อม แก้วน้า จานรอง
ผงซักฟอก น้ายาล้างจาน ผ้าปูโต๊ะ กระจกเงา ถาด โอ่งน้า มีด ฯลฯ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดย
จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
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(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้
หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่ง
น้า ที่ นอน กระโถน เตาไฟฟ้ า เตาน ้ามั น เตารี ด เครื่องบดอาหาร เครื ่องตีไข่ไฟฟ้า เครื ่องปิ้ งขนมปั ง
กระทะไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้าร้อน กระติดน้าแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู่ น้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่องการปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี่ ยางนอก ยางในน้ามันเบรก หัวเทียน
ฯลฯ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อ มแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้
ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อค
พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์ม
กรองแสง ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่)
ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้า แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ามัน ไฟเบรก
อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
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- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื ่อง การปรับ ปรุ งหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

60,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติ มี อายุ การใช้ง านไม่ ยื นนานสิ ้ นเปลืองหมดไป หรื อเปลี่ ย นสภาพไปในระยะเวลาอั นสั ้น รวมถึ ง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน
น้ามันเตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกเป็นต้น รายจ่าย
เพื ่อให้ ได้มาซึ ่งสิ่ งของที่มีล ักษณะโดยสภาพไม่ คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ การใช้งานไม่ย ืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 112

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette,
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หั วพิมพ์ หรือเทปพิมพ์ส าหรับ เครื ่องพิมพ์
สาหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น
Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching
Box) เครื ่ องกระจายสั ญ ญาณ (Hub) แผ่ นวงจรอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ (Card)Ethernet Card, Lan Card,
Antivirus Card, Sound Card) เป็ นต้ น เครื ่ องอ่ านและบั นทึ กข้ อมู ล แบบต่ างๆ เช่ น แบบดิ ส เกตต์
(Diskette)แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk)แบบซีดีรอม(CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
วัสดุอื่น

จานวน

7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุอื่น สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น มิเตอร์น้า มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์ว
เปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ ่งของที่จั ดเป็นวัสดุและครุภัณ ฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตซอลของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม2556
เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชาระ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
งบลงทุน

รวม 3,771,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

208,000 บาท

จานวน

7,500 บาท

- เพื ่อจ่ายเป็ นค่ าจัดซื้อเก้ าอี ้ ระดั บช านาญงาน เพื่อใช้ในการปฏิ บัต ิงานจ านวน 3 ตัว ราคา ตั ว
ละ 2,500 บาท ตั้งไว้ 7,500 บาท (ราคาท้องถิ่น)
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงบประมาณ(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 167)
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
จานวน

12,000 บาท

- เพื่ อจ่ ายค่าจั ด ซื ้อตู้ เก็ บเอกสาร 2 บานเลื ่อน เพื่ อใช้ใ นการปฏิบ ัต ิ งานจ านวน 3 ตัว ราคา ตั ว
ละ 4,000 บาทตั้งไว้ 12,000 บาท (ราคาท้องถิ่น)
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงบประมาณ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 167)
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
จานวน

7,000 บาท

- เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจานวน 2 ตัว ราคา ตัวละ 3,500 บาท
ตั้งไว้ 7,000 บาท (ราคาท้องถิ่น)
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงบประมาณ(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 167)
ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน ระดับชานาญการ
จานวน

16,500 บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ ระดับชานาญงาน

- เพื่อจ่ายค่าจัดซื ้อโต๊ะท างาน ระดั บช านาญการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจานวน 3 ตัว ราคา ตั ว
ละ 5,500 บาท ตั้งไว้ 16,500 บาท (ราคาท้องถิ่น)
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงบประมาณ(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 167)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

จานวน

60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มี ห น่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้ อยกว่ า 6 แกนหลั ก (6 core) โดยมี ความเร็วสัญ ญาณนาฬิ กา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมู ล ชนิด SATA หรือดี กว่ า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 2 TB หรอ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมตอระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 167)
ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า
จานวน

5,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 2,500 บาท จานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 165)
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ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จานวน

100,000 บาท

- รายจ่ายเพื่ อซ่ อมแซมบ ารุง รั กษาโครงสร้างของครุภ ัณฑ์ข นาดใหญ่ ซึ่ง ไม่ รวม ถึ งค่ าซ่อมบ ารุ ง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ -รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 163)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 3,563,600 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางผิน บุตรพุ่ม) หมู่ที่ 6
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางผิน บุตรพุ่ม) หมู่ที่ 6 ต.
ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาวรวม 22 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
พร้อมทางเชื่อม หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 66 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและรูปแบบที่กาหนด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ปรับปรุงเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 5)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางมา กามณี) หมู่ที่ 2
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางมา กามณี) หมู่ที่ 2 ต.ห้วย
กระเจา อ.ห้ ว ยกระเจา จ.กาญจนบุ ร ี ผิ ว จราจรกว้ า งเฉลี ่ ย 3.00 ม. ยาวรวม 65 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมทางเชื่อม หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและ
รูปแบบที่กาหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ปรับปรุงเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 5)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายชื่น สืบดี) หมู่ที่ 3
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายชื่น สืบดี) หมู่ที่ 3 ต.ห้วย
กระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวรวม 135 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
พร้อมทางเชื่อม หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม. พร้อมงานวางท่อระบายน้า คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด
0.60 ม. 6 ท่อน งานบ่อพัก 1 บ่อ และงานเสริมบ่า รางระบายน้ายาวรวม 80 ม.รายละเอียดตามปริมาณ
งานและรูปแบบที่กาหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ปรับปรุงเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 5)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายธงชัย จันทร์หอม) หมู่ที่ 8
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายธงชัย จันทร์หอม) หมู่ที่ 8 ต.
ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาวรวม 147 ม. หนาเฉลี่ย 0.15
ม. พร้อมทางเชื่อม หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 441 ตร.ม. พร้อมงานวางท่อระบายน้า 2 จุด รายละเอียด
ตามปริมาณงานและรูปแบบที่กาหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ปรับปรุงเพิ่มเติมฉบับที่ 1
หน้า 6)

จานวน

41,500 บาท

จานวน

123,100 บาท

จานวน

350,400 บาท

จานวน

298,000 บาท
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายแสวง จันทร์หอม) หมู่ที่ 8
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายแสวง จันทร์หอม) หมู่ที่ 8 ต.
ห้ ว ยกระเจา อ.ห้ ว ยกระเจา จ.กาญจนบุ ร ี ผิ ว จราจรกว้ า งเฉลี ่ ย 3.00 ม. ยาวรวม 100 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมทางเชื่อม หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและ
รูปแบบที่กาหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ปรับปรุงเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 5)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยศูนย์ประชาสัมพันธ์) หมู่ที่ 2
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยศูนย์ประชาสัมพันธ์) หมู่ที่ 2 ต.ห้วย
กระเจา อ.ห้ ว ยกระเจา จ.กาญจนบุ ร ี ผิ ว จราจรกว้ า งเฉลี ่ ย 5.00 ม. ยาวรวม 17 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมทางเชื่อม หรือรวมพื้นที ่ไม่น้อยกว่ า 85 ตร.ม. รายละเอี ยดตามปริมาณงานและ
รูปแบบที่กาหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ปรับปรุงเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 5)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ 18
เพื ่ อจ่ ายเป็ นค่ าโครงการก่ อสร้ างถนนคอนกรี ต เสริ มเหล็ ก (ทางเข้ าหมู ่ บ ้ าน) หมู ่ ท ี ่ 18 ต.ห้ วย
กระเจา อ.ห้ ว ยกระเจา จ.กาญจนบุ ร ี ผิ ว จราจรกว้ า งเฉลี ่ ย 4.50 ม. ยาวรวม 187 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมทางเชื่อม หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 841.50 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและ
รูปแบบที่กาหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ปรับปรุงเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 6)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.
กาญจนบุรี ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาวรวม 74 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมทางเชื่อม หรือรวม
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 222 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้า 1 จุด รายละเอียดตามปริมาณงานและรูปแบบที่
กาหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ปรับปรุงเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 6)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 สายบ้านดอน-วัดซ้องสาธุการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 สายบ้านดอน-วัดซ้องสาธุการ ต.
ห้ ว ยกระเจา อ.ห้ ว ยกระเจา จ.กาญจนบุ ร ี ผิ ว จราจรกว้ า งเฉลี ่ ย 5.00 ม. ยาวรวม 350
ม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม. วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.80 ม. จานวน
6 ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและรูปแบบที่กาหนด (แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ ่ น พ.ศ. 2561 -2565
ปรับปรุงเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 6)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้านเขาศาลา
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้านเขาศาลา ต.ห้วยกระเจา อ.
ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาวรวม 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 850 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.30 ม. วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.30 ม. จานวน
6 ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและรูปแบบที่กาหนด (แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ ่ น พ.ศ. 2561 -2565
ปรับปรุงเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 5)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานวางท่อระบายน้า (ซอยบ้านนายสาธิต สืบกลัด)
หมู่ที่ 2
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานวางท่อระบายน้า (ซอยบ้านนาย
สาธิต สืบกลัด) หมู่ที่ 2 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว
รวม 40 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมทางเชื่อม หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. พร้อมงานวางท่อ
ระบายน้าขนาด ศก. 0.60 ม. จานวนรวม 90 ท่อน และบ่อพัก 7 บ่อ รายละเอียดตามปริมาณงานและ
รูปแบบที่กาหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ปรับปรุงเพิ่มเติมฉบับที่ 1หน้า 5)

จานวน

200,900 บาท

จานวน

49,700 บาท

จานวน

478,500 บาท

จานวน

145,700 บาท

จานวน

998,100 บาท

จานวน

485,400 บาท

จานวน

266,400 บาท
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.
กาญจนบุ ร ี ปริ ม าณงาน เสริ ม ไหล่ ท างผิ ว จราจร คสล.กว้ า ง 1.00 ม. ยาวรวม 90 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและรูปแบบที่กาหนด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ปรับปรุงเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 6)
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกโดยการลงหินคลุกบดทับ (ซอยบ้านนางสาวพยง สืบดา) หมู่ที่ 2
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกโดยการลงหินคลุกบดทับ (ซอยบ้านนางสาวพยง สืบ
ดา) หมู ่ ท ี ่ 2 ต.ห้ ว ยกระเจา อ.ห้ ว ยกระเจา จ.กาญจนบุ ร ี ผิ ว จราจรกว้ า งเฉลี ่ ย 3.00 ม. ยาว
รวม 230 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมทางเชื่อม หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม. รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและรูปแบบที่กาหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565ปรับปรุงเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า5)

78,400 บาท

47,500 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

270,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

270,000 บาท

จานวน

270,000 บาท

รวม

419,400 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

419,400 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

49,400 บาท

จานวน

9,400 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จานวน 270,000 บาท ในการขยายเขต ติดตั้ง
หม้อแปลงภายในเขตตาบลห้วยกระเจา ประกอบด้วย ค่าติดตั้งแผนกแรงสูงภายนอก ค่าติดตั้งแผนกแรง
สู ง ภายใน ค่ าติ ด ตั ้ ง แผนกหม้ อแปลงภายใน ค่ าปฏิ บ ั ต ิ ง านHot Line ค่ าสมทบแรงสู ง kVA รวมถึ ง
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขยายระบบไฟฟ้าดังกล่าว
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยเงิ นอุด หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไ ข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 135)
งานไฟฟ้าถนน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางของ กองช่าง ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่
มท.0808.2/ว. 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการประกันรถยนต์ส่วนราชการ ตั้งไว้ 9,400 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบั ญ ญั ต ิ ก าหนดแผนและขั ้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
4) หนั ง สื อกรมส่ง เสริ มการปกครองท้ องถิ ่ น ด่ วนมากที ่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวั นที ่ 16 กรกฎาคม
2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

40,000 บาท

รวม

370,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมที ่ดินและสิ่ งก่อสร้าง, ค่าบ ารุง รักษาซ่อมแซมครุ ภัณฑ์
เช่น รถกระเช้า 82-9002 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ ส่วนกรณีที่
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ นเป็ น ผู ้ ด าเนิ น การซ่ อมแซมบ ารุ ง รั กษาทรั พ ย์ ส ิ น เองให้ ป ฏิ บ ั ต ิ ดั ง นี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ -รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ ่ น ด่ วนมาก ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวั นที ่ 9 มิ ถ ุ นายน
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลต าบลห้วยกระเจา เช่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้
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(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้
เครื่องวั ดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดั นไฟฟ้า มาตรส าหรั บตรวจวงจรไฟฟ้า หัวแร้งไฟฟ้า ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า
ขาหลอด เบรกเกอร์ ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่ เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรั กษาทรัพย์ สินให้คื น
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ โคมไฟฟ้า แผงวงจร แผงบังคับทาง
ไฟ ผังแสดงวงจรต่างๆ ดอกลาโพง ฯลฯ
ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ.
2542
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้ องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวั นที่ 9 มิ ถุนายน
2558 เรื่ อง การปรั บปรุง หลั กการจ าแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี่ ยางนอก ยางใน น้ามันเบรก หัวเทียน
ฯลฯ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้
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(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไข
ควงประแจ แม่ แรง กุญ แจปากตาย กุญ แจเลื ่อน คีมล็ อค ล็อคเกี ยร์ ล็ อคคลัด ซ์ กระจกโค้ง มน ล็ อค
พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อ
น้า แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ามัน ไฟเบรกอานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชน
รถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับรถกระเช้าไฟฟ้า และที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติมี อายุการใช้ง านไม่ ยืนนาน สิ ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ย นสภาพไปในระยะเวลาอั นสั้น รวมถึ ง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิมดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าดน้ามันเบนซิน
น้ามันเตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่า ยตาม
งบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

371,400 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

371,400 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

79,400 บาท

จานวน

9,400 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางของ กองช่าง ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่
มท.0808.2/ว. 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการประกันรถยนต์ส่วนราชการ ตั้งไว้ 9,400 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบั ญ ญั ต ิ ก าหนดแผนและขั ้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
4) หนั ง สื อกรมส่ง เสริ มการปกครองท้ องถิ ่ น ด่ วนมากที ่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวั นที ่ 16 กรกฎาคม
2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน ภายในต าบลห้วย
กระเจา ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 153)
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

20,000 บาท

รวม

292,000 บาท

จานวน

225,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น
รถขยะ 82 - 7947 ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ กรณีเป็นการจ้างเหมา
ทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ -รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสื อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ ถุนายน
2558 เรื่ อง การปรั บปรุง หลั กการจ าแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ แปรง ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้ว
น้า จานรอง ผงซักฟอก น้ายาล้างจาน ผ้าปูโต๊ะ กระจกเงา ถาด โอ่งน้า มีด ฯลฯ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
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(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้
หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรู ป มีด ถาด ถัง ถั งขยะ ถังน ้า แก้วน ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้ อม กระจกเงา โอ่ ง น ้ า ที ่ นอน กระโถน เตาไฟฟ้ า เตาน ้ ามั น เตารีด เครื ่ องบดอาหาร เครื ่ องตี ไ ข่
ไฟฟ้า เครื ่องปิ้ ง ขนมปั ง กระทะไฟฟ้ า รวมถึ ง หม้ อหุ งข้ าวไฟฟ้ า กระติ กน ้ าร้ อน กระติ ด น ้ าแข็ง ถั ง
แก๊ส เตา ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู่ น้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน
ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี่ ยางนอก ยางในน้ามั นเบรก หั ว
เทียนฯลฯ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไข
ควง ประแจ แม่ แรง กุ ญแจปากตาย กุ ญแจเลื่อน คี มล็อค ล็อคเกีย ร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้ง มน ล็อค
พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์ม
กรองแสง ฯลฯ
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(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่)
ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้า แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ามัน ไฟเบรก
อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

60,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบลห้วยกระเจา รายจ่ายเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งสิ่ งของที่มีล ักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรื อ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที ่ต ้ องช าระพร้ อมกั บ ค่าวั ส ดุ เช่ น ค่ าขนส่ ง ค่าภาษี ค่ าประกั นภั ย ค่าติ ด ตั ้ ง เป็ นต้ น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน
น้ามันเตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายต าม
งบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของเทศบาลต าบลห้วยกระเจา,ค่าบ ารุง
รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นเช่น วัสดุต่างๆ,ค่าบ ารุง รักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง,ค่า
ซ่อมแซมเสียงตามสาย,เสียงไร้สาย,หอกระจายข่าว,รถจักรยานยนต์,คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนว
ทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ -รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ ่น ด่วนมาก ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวั นที ่ 9 มิ ถุนายน
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

50,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

260,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

260,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

260,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และเทศบัญญัติต่าง ๆ แผนพัฒนาท้องถิ่น บรรยาย
สรุป เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบั ญญั ติ กาหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอานาจให้แ ก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
พ.ศ. 2542
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 เรื ่อง รูป แบบและการจ าแนกประเภทรายรั บ –รายจ่ าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีข อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรณรงค์ การป้องกัน การต่อต้าน การแก้ไขปัญหายาเสพติด การบาบัดรักษาผู้ จานวน
เสพ/ผู้ติดยาเสพติด การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัด
ฟื้นฟูฯ
- เพื่อเป็นค่ าใช้จ่ ายเกี ่ยวกับ การรณรงค์ ป้ องกัน การต่อต้าน การแก้ไ ขปัญหายาเสพติด การ
บาบัด รักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด การฟื้นสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด การติดตามช่วยเหลือผู้
ผ่านการบ าบัด ฟื้นฟู ฯ ของเทศบาลต าบลห้วยกระเจา เช่น การประชาสัมพั นธ์รณรงค์ป้องกันและ
ต่อต้านยาเสพติด การจัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนนักเรียน นักศึกษา ประชาชน การจัดกิจกรรม
ต่างๆเพื่อมุ่งผลในด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและบ าบัดรักษา ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชน การสนับสนุนกิจกรรมการบาบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของหน่วยงานอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาและระเบียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ภารกิจใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 147)

10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัว
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความสาคัญของสถาบัน
ครอบครัว
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 148)

150,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ น้าคือชีวิต:ศาสตร์พระราชาสู่แปลง จานวน
เกษตรผสมผสานประชารัฐ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โครงการน้าคือชีวิต:ศาสตร์
พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ อาทิเช่น จัดหาแหล่งน้าและวางระบบน้า พันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ฯ โดยร่ วมกับ ส่ วนราชการต่างๆในเขตเทศบาลต าบลห้วยกระเจา โดยร่วมกั บหน่ วยงานราชการ
ต่างๆ ในอาเภอห้วยกระเจา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ภารกิจใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 147)
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
- เพื่อจ่ายเป็นค่ าใช้จ่ ายในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีให้มี ความรู้ ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสตรีและสามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นาในการขับเคลื่อนสตรีในด้าน
ต่างๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 หน้า 144)
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0810.6/ว 1281 ลงวันที่ 29 มิถุนายน
2560 เรื่อง การดาเนินงานโครงการ "น้าคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ"
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 152)
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุด ที่มท 0214/ว 1344 ลงวันที่5 มิถ ุนายน 2557 และหนังสือกรมการ
ปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 935ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
กีฬานันทนาการจัดฝึกอบรม ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตส านึกที่ดีงาม จัด
กิจกรรมและโครงการในการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติโดย เฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 143)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

40,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมการแข่งขันกีฬามวลชนอาเภอห้วยกระเจา
จานวน
- เพื่ อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมโครงการร่ วมการแข่งขั นกีฬามวลชนอ าเภอห้วย
กระเจา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบั ญ ญั ต ิ ก าหนดแผนและขั ้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 142)
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน

รวม

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการจัดกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี จานวน
จังหวัดกาญจนบุรี
- เพื่ออุดหนุนการจัดกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา และนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพดี จังหวัดกาญจนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือ จังหวัด กาญจนบุ รี ที่ กจ 0023.1/ว 13671 ลงวันที่ 7 สิง หาคม 2563 เรื่องขอรับการ
อุดหนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา และนันทนาการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี จังหวัดกาญจนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 142)

30,000 บาท

10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

560,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

510,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

510,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบั ญ ญั ต ิ ก าหนดแผนและขั ้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ ่ า ยในการฝึ กอบรมขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 141)
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ จานวน
ราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบั ญ ญั ต ิ ก าหนดแผนและขั ้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 144)
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช จานวน
ชนนีพันปีหลวง 12 สิงหามหาราชินี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพั นปีหลวง 12 สิงหามหาราชินี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบั ญ ญั ต ิ ก าหนดแผนและขั ้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 143)

10,000 บาท

150,000 บาท

100,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ จานวน
บรมราชินี 3 มิถุนายน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิ ดา พัชรสุธาพิมลลั กษณ พระบรมราชิ นี 3 มิถุ นายน เช่ น ค่าวัส ดุอุ ปกรณ์ และค่ าใช้ จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 144)
ค่าใช้จ่ายโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบั ญ ญั ต ิ ก าหนดแผนและขั ้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 142)
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน

100,000 บาท

150,000 บาท

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

อุดหนุนโครงการดาเนินงานการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จานวน
- อุด หนุนโครงการด าเนินงานการจัด งานเทิ ดพระเกี ยรติส มเด็ จพระนเรศวรมหาราช ตั ้ง ไว้
30,000 บาท เพื่อจ่ายให้กับท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือ ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กจ 0023.1/ว12408 เรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
2) หนัง สื อกระทรวงมหาดไทย ด่ วนที ่สุ ด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที ่ 30 มิ ถุ นายน 2563
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 144)

30,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 132

อุดหนุนโครงการดาเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
จานวน
- อุด หนุนโครงการด าเนินงานตามภารกิจของเหล่ ากาชาดจัง หวั ดกาญจนบุร ี ตั้ง ไว้ 20,000
บาท เพื ่ อจ่ ายให้ แ ก่ เ หล่ ากาชาดจั ง หวั ด กาญจนบุ ร ี ตามหนั ง สือ ส านั กงานเหล่ ากาชาดจั ง หวั ด
กาญจนบุรี ที่ ลช.กจ.ว.158/ 2563 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เรื่องขอความอนุเคราะห์ รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
2) หนัง สื อกระทรวงมหาดไทย ด่ วนที ่สุ ด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที ่ 30 มิ ถุ นายน 2563
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 เรื่อง
ซักซ้ อมแนวทางปฏิบ ัต ิการตั ้ง งบประมาณและการเบิ กจ่ายเงิ นอุด หนุนขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 144)

20,000 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

95,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

95,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

95,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตาบลห้วยกระเจา
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
2)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 138)

25,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
2)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 152)

50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลห้วย
จานวน
กระเจา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลฯเช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ในการออกปฏิบัติงานพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ฯ ค่าจัดท าเวทีชุมชนเพื่อจัดท าแผนพัฒนาการ
เกษตรระดับตาบล ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทาเอกสาร หรือนิทรรศการ ค่าพัฒนาสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต จุดสาธิตการทาปุ๋ยหมักชีวภาพ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรม
ด้วย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542

10,000 บาท
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2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3 )ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 139)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์
เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนัง สื อกระทรวงมหาดไทย ด่ วนมาก ที ่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่ 6 สิ งหาคม 2556 เรื ่ อง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ -รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนั งสือกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ ่น ด่ วนมาก ที ่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที ่ 9 มิ ถุ นายน
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

10,000 บาท
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

รวม

5,168,900 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,092,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 8 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,020,000 บาท
และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา) จานวน 1 ต าแหน่งจานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 202,000 บาท
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ ช่วยเจ้าหน้ าที่ป ระปา) จ านวน 1 ต าแหน่งจานวน 12 เดื อน เป็ น
เงิน 170,000 บาท
(3) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จานวน 6 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 648,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินบาเหน็จบานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3.หนั งสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ด่วนที ่สุ ด ที่มท 0809.3/ว2683 ลงวันที ่ 15 ธั นวาคม
2558 เรื่องประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)

1,092,000 บาท
1,020,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 6 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท และ
เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1)พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จานวน 6 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือนเป็นเงิน 72,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินบาเหน็จบานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3.หนั งสื อส านั กงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื ่อง
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื ่อง กาหนดมาตรฐานทั ่วไปเกี่ ยวกับหลักเกณฑ์การให้พ นักงาน
ส่วนท้ องถิ่ น ลู กจ้ าง และพนั กงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ รับ เงินเพิ่ มการครองชี พ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

72,000 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

3,290,900 บาท

รวม

157,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจาปี) ตามผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจาปี ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงิ นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพ ิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เรื่อง การดาเนินการตามระเบียบกระทรวงหมดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงาน ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือส านักงาน ก.จ,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ,ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องกาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธี การกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่ นเป็นกรณีพ ิเศษอันมีล ักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
สาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
4) หนังสือสานักงาน ก.จ,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี

157,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

310,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจการประปาภายในสังกัดกอง
ช่าง
- เป็นไปตามพระบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

100,000 บาท

ค่าตอบแทน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบหนังสือสั่งการกาหนด
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่ น ฉบับ
ที่ 3 พ.ศ.2559

10,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์
เช่น โรงสู บน้าประปา อาคารกิจการประปา ค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์ สินอื่นๆ เช่น วัสดุ
ต่างๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนว
ทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ -รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ ่น ด่วนมาก ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวั นที ่ 9 มิ ถุนายน
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

200,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

รวม

1,423,900 บาท

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานของกองช่าง เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา กระดาษ แบบไข
แฟ้ม สมุด ตรายาง ฯลฯ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
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1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้ แก่ สิ ่ง ของที ่โดยสภาพมี ลักษณะคงทนแต่ ตามปกติ มีอายุการใช้ง านไม่ ยื นนาน หรือเมื่ อ
นาไปใช้งานแล้ วเกิดความช ารุดเสีย หาย ไม่ส ามารถซ่อมแซมให้ใช้ง านได้ดั งเดิมหรือซ่อมแซมแล้ ว
ไม่คุ้มค่า ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้ บ รรทัด เหล็ ก กรรไกร เก้ าอี ้ พลาสติ ก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ ง (กระดานด า)
ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน
แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชื่อสานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือ
แผ่ น ป้ า ยต่ างๆ มู ่ ล ี ่ ม่ านปรั บ แสง (ต่ อผื ่ น ) พรม (ต่ อ ผื น )นาฬิ ก าตั ้ ง หรื อ แขวน พระพุ ท ธรู ป
จาลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่ง ของที ่โดยสภาพมี ลักษณะเมื่ อใช้แ ล้วย่ อมสิ้ นเปลื องหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ย น
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่ คงสภาพเดิม ดังนี ้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้านาลบ
ค าผิ ด เทปกาว ลวดเย็ บ กระดาษ กาว ชอล์ ค สมุ ด ซองเอกสาร ตลั บ ผงหมึ ก น ้ า หมึ ก
ปริ นท์ เทป พี วี ซี แบบใสน ้ายาลบกระดาษไข ไม้บ รรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุ ด กระดาษคาร์ บอน
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ
ซื ้ อ หรื อจ้ างพิมพ์ ของใช้ใ นการบรรจุ ห ี บห่ อ น ้ ามัน ไข ขี ้ ผ ึ ้ง น ้าดื ่มส าหรั บ บริ การประชาชนใน
สานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนั งสื อกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น ด่ วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ ถุนายน
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ งของที ่จั ดเป็นวัสดุและครุภั ณฑ์ ตามหลั กการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
- เพื่ อจ่ ายเป็นค่าอุปกรณ์ ไฟฟ้ าสาธารณะ กิจการประปาเทศบาลต าบลห้ วยกระเจาเช่น ฟิวส์
หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่องการปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ด่วนที่สุ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวั นที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่ อง แนวทางการพิจารณาสิ ่ง ของที ่จัดเป็ นวัสดุแ ละครุ ภั ณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ

5,000 บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าคลุมโต๊ะ ชาม ฯลฯ รายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้ องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติ ดตั้ง เป็นต้ น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แ ก่ สิ่ งของที่ โดยสภาพมี ลั กษณะคงทนแต่ต ามปกติมีอายุ การใช้ง านไม่ ยื นนานหรื อเมื ่ อ
นาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ ้ ม ค่ า ดั ง นี ้ หม้ อ กระทะ กะละมั ง ตะหลิ ว กรอบรู ป มี ด ถั ง ถาด แก้ ว น ้ า จานรอง ถ้ ว ย
ชาม ช้อนส้อมกระจกเงา โอ่งน้า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้าเตาน้ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตี
ไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปังกระทะไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้าร้อน กระติกน้าแข็ง ถัง
แก๊ส เตาฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอั นสั ้นไม่ คงสภาพเดิ ม ดัง นี้ ผงซั กฟอก สบู่ น ้ายาดับ กลิ ่น แปรง ไม้ กวาด
เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนั งสื อกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น ด่ วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ ถุนายน
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่ อง แนวทางการพิจารณาสิ ่ง ของที ่จัดเป็ นวัสดุแ ละครุ ภั ณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุก่อสร้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้ าง เช่ น ไม้ ต่างๆ ตะปู หมุด เชือก สี แปรงทาสี ทราย ปูนซีเมนต์
สังกะสี เครื่องมือ เครื่องใช้ กรวด หิน ดิน ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ลวดหนาม เสาสาเร็จรูป เสาหลัก
น าโค้ ง ค่ าซื ้ อ อุ ป กรณ์ ป ระปา เช่ น ท่ อ PVC ข้ อต่ อ และอุ ป กรณ์ ท ี ่ จ าเป็ น ในการประสานท่ อ
ฯลฯ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้ องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติ ดตั้ง เป็นต้ น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ดังนี้

5,000 บาท

83,900 บาท
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(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้ แก่ สิ ่ง ของที ่โดยสภาพมี ลักษณะคงทนแต่ ตามปกติ มีอายุการใช้ง านไม่ ยื นนาน หรือเมื่ อ
นาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่าดังนี้ ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวั ด
ขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตรลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา ท่อ
น้าบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนั งสื อกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น ด่ วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ ถุนายน
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื ่อง แนวทางการพิ จารณาสิ ่ง ของที่จัด เป็นวัส ดุ และครุภ ัณ ฑ์ต ามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

10,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับรถจักรยานยนต์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ ่น ด่วนมาก ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวั นที ่ 9 มิ ถุนายน
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี่ ยางนอก ยางใน น้ามันเบรก หัว
เทียน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื ่อง แนวทางการพิ จารณาสิ ่ง ของที่จัด เป็นวัส ดุ และครุภ ัณ ฑ์ต ามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่ อง แนวทางการพิจารณาสิ ่ง ของที ่จัดเป็ นวัสดุแ ละครุ ภั ณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จานวน

1,300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีที่ จาเป็นต่อการผลิ ตน้าประปา สารเคมีใช้สร้างตะกอน สารเคมีช่วย
ตกตะกอน สารเคมีปรับสภาพน้าดิบ สารกาจัดสาหร่าย สี กลิ่น และค่าเชื้อโรคในน้า โดยจ่ายเป็นค่า
วั ส ดุ วิ ท ยาศาสตร์ห รื อการแพทย์ รายจ่ ายเพื ่ อให้ ไ ด้ มาซึ ่ งสิ ่ ง ของที ่ มี ล ั กษณะโดยสภาพไม่ ค งทน
ถาวร หรื อตามปกติ มี อายุ การใช้ ง านไม่ ย ื นนาน สิ ้ นเปลื อง หมดไป หรื อเปลี ่ ย นสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ สารแพค (PACL) สารส้ม คลอรีนเหลว ปูนคลอรีน ปูน
ขาว ถ่านกัมมันต์ โซดาแอช โพลิเมอร์ กรดเกลือ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 เรื ่อง รูป แบบและการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ งของที ่จั ดเป็นวัสดุและครุภั ณฑ์ ตามหลั กการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

รวม

1,400,000 บาท

จานวน

1,400,000 บาท

รวม

786,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับโรงสูบน้าประปา อาคารกิจการประปา
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3)หนังสือกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ ่น ด่วนที ่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน
2560 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชาระ
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุ งโครงสร้างครุ ภัณฑ์ ขนาดใหญ่ข องเทศบาลต าบลห้วยกระเจา
เช่น ยานพาหนะ รายจ่ายเพื่ อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ ฯลฯ ในกรณีช ารุ ด
เสียหายให้ใช้การได้ดีดังเดิม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 เรื ่อง รูป แบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนว
ทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ ่น ด่วนมาก ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวั นที ่ 9 มิ ถุนายน
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 159)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

686,000 บาท

จานวน

343,800 บาท

จานวน

42,200 บาท

จานวน

300,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงหอถังเหล็กเก็บน้าประปาทรง 12 เหลี่ยม หมู่ที่ 13 บ้านกรอกฟ้าสาธุการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงหอถังเหล็กเก็บน้าประปาทรง 12 เหลี่ยม ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 13 บ้านกรอกฟ้าสาธุการ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กาหนด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ปรับปรุงเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 7)
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งคูณ
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งคูณ ปริมาณงาน วางท่อส่งน้าเข้า
ถังประปาหมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กาหนด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ปรับปรุงเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 7)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
ปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมิใช่การซ่อมแซมตามปกติ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 เรื ่อง รูป แบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนว
ทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ ่น ด่วนมาก ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวั นที ่ 9 มิ ถุนายน
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 163)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

19,477,560 บาท

รวม

19,477,560 บาท

งบกลาง
รวม
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
2) หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม
2557 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง
3) หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม
2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
4) หนั ง สื อกระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที ่ ส ุ ด ที ่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวั นที ่ 30 มิ ถ ุ นายน 2563
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้กับพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลห้วยกระเจา
ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) หนั ง สื อส านั กงานประกั นสั ง คม ด่ วนที ่ ส ุ ด ที ่ รง 0625/ว 5344 ลงวั นที ่ 16 ตุ ล าคม 2561
เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม
2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่ง
มีภูมิลาเนาในพื้นที่เทศบาลตาบลห้วยกระเจา จานวน 1,577 คน/เดือน จานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบั ญ ญั ต ิ ก าหนดแผนและขั ้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553

19,477,560 บาท
250,000 บาท

งบกลาง

15,000 บาท

12,571,200 บาท
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5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม
2563 เรื่องการซั กซ้ อมแนวทางการตั ้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เงิ น
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพล
ภาพ โครงการสนับ สนุนการจัดสวัส ดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ

จานวน

4,560,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ ซึ่งมีภูมิลาเนาในพื้นที่เทศบาลตาบลห้วยกระเจาจานวน 380 คน จานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แ ก่องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลั กเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้ คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2พ.ศ. 2559
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว118 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2559
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม
2563 เรื ่องการซักซ้อมแนวทางการตั ้งงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เงิ น
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพล
ภาพ โครงการสนับสนุนการจั ดสวัสดิการทางสัง คมแก่ผู้ ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยการยังชีพผู้ป่วยเอดส์/ผู้ติดเชื้อฯ ซึ่งมีภูมิลาเนาในพื้นที่เทศบาล
ตาบลห้วยกระเจาจานวน 10 คนๆ ละ 500 บาท/เดือน จานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แ ก่องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม
2563 เรื ่องการซักซ้อมแนวทางการตั ้งงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เงิ น
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพล
ภาพ โครงการสนับสนุนการจั ดสวัสดิการทางสัง คมแก่ผู้ ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
สารองจ่าย

จานวน

60,000 บาท

1,200,980 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจาเป็นตามความเหมาะสม ซึ่งการอนุมัติให้จ่ายเป็นอานาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่นโดยหน่วยงาน (ส่วนราชการ) ที่มีความจาเป็นต้องใช้เงิน ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นให้
ผู้บริหารพิจารณาว่าหากไม่รีบดาเนินการจะเกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการอย่างไร หรือประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนหากไม่รีบดาเนินการแก้ไขในคาขออนุมัติผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรณีมีหนังสือสั่ง
การให้เบิกจ่ายเงินประเภทนี้ และตามนโยบายของรัฐนโยบายของจังหวัดให้เทศบาลดาเนินการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2) หนั ง สื อกระทรวงมหาดไทย ด่ ว นมาก ที ่ มท 0313. 4 /ว 667 ลงวั นที ่ 12 มี นาคม 2545
เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่อง
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้าท่วมฉับพลัน น้าป่าไหลหลาก และน้าล้นตลิ่ง
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 3 มกราคม 2558
เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0684 ลงวันที 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
2560
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท 0810.4/ว 526 ลงวันที 8 มีนาคม 2560
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561
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9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.4/ว1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม
2560 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาป้องกันอุทกภัย น้าท่วมฉับพลัน น้าป่าไหลหลาก
และดินถล่มปี 2560
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0810.4/ว1073 ลงวันที่ 15 มิถุนายน
2560
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม
2560
12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม
2560
13) หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ ่ น ด่ ว นที ่ ส ุ ด ที ่ มท 0810.7/ว6768 ลงวั น ที ่ 29
พฤศจิกายน 2560
14) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1077ลงวันที่ 17 เมษายน
2561
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

จานวน

60,000 บาท

จานวน

202,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อเป็นค่า
บารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยกาหนดให้สมาชิกสามัญต้องช าระค่าบ ารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยรายปี โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจาปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้
เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกข อง
งบประมาณรายรับดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท.594/2561 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม
2561 เรื่อง การชาระค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยประจาปี 2561
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
- เงินจ่ายสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งไว้ 202,000 บาท เพื่อเป็นเงิน
สมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลต าบลห้วยกระเจาเป็นผู้ด าเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีวิตในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่( หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่ วนท้องถิ่ น ที่ กจ 0023.18/260ลงวันที่ 16 มิถ ุนายน 2557 และหนั งสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0891.3/ว1263 ลงวันที่30 พฤษภาคม2557)
- เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการ
สาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
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2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้
องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นด าเนินงานและบริ หารจัด การกองทุนหลักประกั นสุข ภาพ ในระดั บ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
5) หนั ง สื อกรมส่ง เสริมการปกครองท้ องถิ ่ น ที่ มท 0808.2/ว 1201 ลงวันที ่ 30 มิ ถุ นายน 2553
เรื่อง สอบถามการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน
2552 เรื่อง การดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1202 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม
2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการ
เงินอุดหนุนทั่วไป:สาหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข
และรายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.2/ว 1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรื่อง
แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 3) และช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
การสนั บสนุ นงบประมาณกองทุ นหลั กประกั นสุข ภาพในระดับ ท้ องถิ ่นหรือพื ้นที ่ ในการควบคุ ม
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน
- เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ(ก.บ.ท)โดยค านวณจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของ
ประมาณการรายรั บประจาปี 2564 (ไม่รวมรายได้ ประเภทพันธบัตร,เงิ นกู ้,เงิ นที ่มีผ ู้อุทิศ ให้ เงิ น
อุดหนุนทุกประเภทและเงินจ่ายขาดเงินสะสม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
3) หนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30
ลงวันที่12 กรกฎาคม 2560
4) หนั ง สื อส านั กงานกองทุ นบ าเหน็ จบ านาญข้ าราชการส่ วนท้ องถิ ่น ด่ วนมาก ที ่ มท 0808.5/
ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่ อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

558,380 บาท
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ภาคผนวก ก
เทศบัญญัติ

เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

