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ส่วนที่ 1

คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรี

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีต่อสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลั กการและแนวนโยบาย
การดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน
1.1.1
ดังนี้ เงินฝากธนาคาร จานวน 43,357,050.70 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 20,678,334.04 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 13,498,596.55 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน - โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน - โครงการ รวม 0.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จานวน 60,125,560.34 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน
245,855.36 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
จานวน
367,174.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน
416,489.80 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จานวน
2,609,628.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน
642,800.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
จานวน
0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จานวน
22,172,434.38 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน
33,671,178.00 บาท
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 20,124,798.00 บาท
2.3 รายจ่ายจริง จานวน 47,679,622.50 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จานวน
15,807,179.50 บาท
งบบุคลากร
จานวน
14,552,163.00 บาท
งบดาเนินงาน
จานวน
10,356,568.00 บาท
งบลงทุน
จานวน
3,292,637.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
จานวน
3,653,075.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น
จานวน
18,000.00 บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 20,124,798.00 บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน 5,943,700.00 บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 12,370,210.00 บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จานวน 0.00 บาท
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ปร

คาแถลงงบประมาณ
บงบปร ม ณร ยจ ยปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บล วย ร จ
ภ วย ร จ จง วด ญจนบุรี

1. รายรับ
รายรับจริง
ปี 2563

รายรับ

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี

ร

245,855.36

723,000.00

464,300.00

มวดค ธรรม นียม ค ปรบ แล ใบ
นุญ ต

367,174.80

331,000.00

439,700.00

มวดร ยไดจ ทรพย์สิน

416,489.80

400,000.00

400,000.00

2,609,628.00

2,700,000.00

2,200,000.00

มวดร ยได บ็ด ตล็ด

642,800.00

605,000.00

605,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง

4,281,947.96

4,759,000.00

4,109,000.00

22,172,434.38

23,160,000.00

23,241,000.00

22,172,434.38

23,160,000.00

23,241,000.00

33,671,178.00

35,301,000.00

34,150,000.00

33,671,178.00

35,301,000.00

34,150,000.00

60,125,560.34

63,220,000.00

61,500,000.00

มวดร ยไดจ ส ธ รณูปโภค แล
ิจ รพ ณิชย์

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มวดภ ษีจดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มวด งิน ุด นุนท่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม
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2565

2
ิ
2563

2564

2565

งบกลาง

15,807,179.50

19,477,560.00

18,934,180.00

งบบุคลากร

14,552,163.00

17,191,100.00

17,602,910.00

งบดา นินงาน

10,356,568.00

15,227,640.00

14,858,010.00

งบลงทุน

3,292,637.00

6,903,700.00

6,190,900.00

งบ งินอุดหนุน

3,653,075.00

4,290,000.00

3,914,000.00

งบรายจ่ายอื่น

18,000.00

130,000.00

0.00

47,679,622.50

63,220,000.00

61,500,000.00
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ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตาบล ้วยกระเจา
อาเภอ ้วยกระเจา จัง วัดกาญจนบรี
ด้าน

รวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

16,676,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1,336,310

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

9,730,000

แผนงานสาธารณสข

1,221,970

แผนงานสังคมสงเคราะ ์

800,200

แผนงานเค ะและชมชน

954,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมชน

896,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

600,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอตสา กรรมและการโยธา

5,569,510

แผนงานการเกษตร

130,000

แผนงานการพาณิชย์

4,651,430

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

18,934,180
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

61,500,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
ทศบ ลต บล ้วย ร จ
ภ ้วย ร จ จง วด ญจนบุรี
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบ ล ง

งบกลาง

รวม

18,934,180

18,934,180

18,934,180

18,934,180

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 5

น้ : 2/10

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานบริหารทั่วไป

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

งานบริหารงานคลัง

รวม

6,404,460

226,080

2,879,280

355,320

9,865,140

งิน ดื น (ฝ่ ย ร มื ง)

2,848,320

0

0

0

2,848,320

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )

3,556,140

226,080

2,879,280

355,320

7,016,820

2,014,000

39,160

758,500

0

2,811,660

ค่ ต บแทน

465,000

19,160

280,000

0

764,160

ค่ ใช้ส ย

779,000

20,000

196,500

0

995,500

ค่ วสดุ

335,000

0

252,000

0

587,000

ค่ ส ธ รณูปโภค

435,000

0

30,000

0

465,000

3,725,600

0

214,000

0

3,939,600

ค่ ครุภณฑ์

1,224,400

0

214,000

0

1,438,400

ค่ ที่ดินแล สิ่ง ่ สร้ ง

2,501,200

0

0

0

2,501,200

งบ งินอุดหนุน

0

0

60,000

0

60,000

งิน ุด นุน

0

0

60,000

0

60,000

12,144,060

265,240

3,911,780

355,320

16,676,400

งบดา นินงาน

งบลงทุน

รวม
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานป้องกันและบรร ทา
สาธารณภัย

งบ
งบบุคลากร

รวม

526,740

526,740

526,740

526,740

715,270

715,270

82,270

82,270

ค่ ใช้ส ย

385,000

385,000

ค่ วสดุ

243,000

243,000

5,000

5,000

94,300

94,300

94,300

94,300

1,336,310

1,336,310

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )
งบดา นินงาน
ค่ ต บแทน

ค่ ส ธ รณูปโภค
งบลงทุน
ค่ ครุภณฑ์
รวม
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แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน
กับการศึกษา
และประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

รวม

2,737,200

0

2,737,200

2,737,200

0

2,737,200

2,220,800

1,498,000

3,718,800

235,600

0

235,600

1,125,600

0

1,125,600

779,600

1,498,000

2,277,600

80,000

0

80,000

งบ งินอุดหนุน

250,000

3,024,000

3,274,000

งิน ุด นุน

250,000

3,024,000

3,274,000

5,208,000

4,522,000

9,730,000

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )
งบดา นินงาน
ค่ ต บแทน
ค่ ใช้ส ย
ค่ วสดุ
ค่ ส ธ รณูปโภค

รวม
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แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ
งบบุคลากร

รวม

206,280

206,280

206,280

206,280

577,190

577,190

ค่ ต บแทน

137,190

137,190

ค่ ใช้ส ย

405,000

405,000

35,000

35,000

18,500

18,500

ค่ ครุภณฑ์

18,500

18,500

งบ งินอุดหนุน

420,000

420,000

งิน ุด นุน

420,000

420,000

1,221,970

1,221,970

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )
งบดา นินงาน

ค่ วสดุ
งบลงทุน

รวม
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แผนงานสังคมสง คราะห์
งาน

งบ
งบบุคลากร
งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )
งบดา นินงาน
ค่ ต บแทน
ค่ ใช้ส ย

รวม

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสง คราะห์

รวม

535,980

535,980

535,980

535,980

264,220

264,220

54,220

54,220

210,000

210,000

800,200

800,200
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แผนงาน คหะและชุมชน
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานไฟฟ้าและประปา

งานกาจัดขยะมลฝอย
และสิ่งปฏิกล

รวม

0

432,000

432,000

0

432,000

432,000

0

372,000

372,000

ค่ ต บแทน

0

27,000

27,000

ค่ ใช้ส ย

0

142,000

142,000

ค่ วสดุ

0

203,000

203,000

0

50,000

50,000

ค่ ครุภณฑ์

0

50,000

50,000

งบ งินอุดหนุน

100,000

0

100,000

งิน ุด นุน

100,000

0

100,000

100,000

854,000

954,000

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )
งบดา นินงาน

งบลงทุน

รวม
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น้ : 8/10

แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานส่ง สริมและสนับ
กับสร้างความ ข้มแข็ง สนุนความ ข้มแข็ง
ของชุมชน
ชุมชน

งบ

รวม

งบดา นินงาน

50,000

350,000

400,000

ค่ ใช้ส ย

50,000

350,000

400,000

496,000

0

496,000

496,000

0

496,000

รวม
546,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

350,000

896,000

งบลงทุน
ค่ ครุภณฑ์

งาน

งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน

30,000

510,000

540,000

ค่ ใช้ส ย

30,000

510,000

540,000

งบ งินอุดหนุน

10,000

50,000

60,000

งิน ุด นุน

10,000

50,000

60,000

40,000

560,000

600,000

รวม
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น้ : 9/10

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบ

งบบุคลากร

งานก่อสร้าง

รวม

2,315,180

0

2,315,180

2,315,180

0

2,315,180

1,528,830

432,000

1,960,830

ค่ ต บแทน

348,230

0

348,230

ค่ ใช้ส ย

725,600

52,000

777,600

ค่ วสดุ

445,000

380,000

825,000

10,000

0

10,000

1,293,500

0

1,293,500

1,293,500

0

1,293,500

5,137,510

432,000

5,569,510

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )
งบดา นินงาน

ค่ ส ธ รณูปโภค
งบลงทุน
ค่ ครุภณฑ์
รวม
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น้ : 10/10

แผนงานการ กษตร
งาน

งบ

งานส่ง สริมการ กษตร

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดา นินงาน

65,000

65,000

130,000

ค่ ใช้ส ย

65,000

65,000

130,000

65,000

65,000

130,000

รวม
แผนงานการพาณิชย์
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานกิจการประปา

รวม

984,390

984,390

984,390

984,390

3,368,040

3,368,040

86,040

86,040

620,000

620,000

ค่ วสดุ

1,462,000

1,462,000

ค่ ส ธ รณูปโภค

1,200,000

1,200,000

299,000

299,000

299,000

299,000

4,651,430

4,651,430

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )
งบดา นินงาน
ค่ ต บแทน
ค่ ใช้ส ย

งบลงทุน
ค่ ครุภณฑ์
รวม
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วนที่พิมพ์ : 25/8/2564 11:03:28

น้ : 1/3

รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บล ้วย ร จ
ภ ้วย ร จ จง วด ญจนบุรี
รายรับจริง
ปี 2562
หมวดภาษีอากร
ภ ษีโรง รื นแล ที่ดิน
ภ ษีบ รุงท้ งที่
ภ ษีที่ดินแล สิ่งปลู สร้ ง
ภ ษีป้ ย
ร รฆ่ สตว์
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ ธรรม นียมใบ นุญ ต รข ยสุร
ค่ ธรรม นียม จดขย มูลฝ ย
ค่ ธรรม นียม ็บแล ขนมูลฝ ย
ค่ ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณิชย์
ค่ ธรรม นียม ื่น ๆ
ค่ ปรบผู้ ร ท ผิด ฎ ม ยจร จรท งบ
ค่ ปรบ รผิดสญญ
ค่ ใบ นุญ ตปร บ รค้ ส รบ ิจ รที่ ปน นตร ยต่
สุขภ พ

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

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

0.00
3,398.70
123,730.66
101,426.00
17,300.00
245,855.36

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

0.00
0.00
-50.00
37.55
0.00

%
%
%
%
%

0.00
0.00
300,000.00
151,300.00
13,000.00
464,300.00

2,298.90
0.00
273,870.00
100.00
5,200.00
5,675.00
0.00

2,560.80
40,440.00
253,230.00
1,060.00
4,600.00
10,900.00
21,284.00

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

0.00
0.00
11.54
100.00
0.00
-20.00
900.00

%
%
%
%
%
%
%

3,000.00
0.00
290,000.00
700.00
5,000.00
8,000.00
100,000.00

26,200.00

22,100.00

30,000.00

-33.33 %

20,000.00
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วนที่พิมพ์ : 25/8/2564 11:03:28

น้ : 2/3

รายรับจริง
ปี 2562
ค่ ใบ นุญ ตจดตงสถ นที่จ น่ ย ร รื สถ นที่ส สม
รในครว รื พืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่ ิน 200 ต ร ง มตร
ค่ ใบ นุญ ตจดตงตล ด ชน
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บีย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
ร ยได้จ ปร ป
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่ ข ย ส ร รจดซื จดจ้ ง
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีรถยนต์
ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน
ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้
ภ ษีธุร ิจ ฉพ
ภ ษีสรรพส มิต
ค่ ภ ค ลวงแร่
ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม
ค่ ธรรม นียมจดท บียนสิทธิแล นิติ รรมต มปร มวล
ฎ ม ยที่ดิน

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

9,400.00

9,000.00

10,000.00

0.00 %

10,000.00

2,000.00
324,743.90

2,000.00
367,174.80

3,000.00
331,000.00

0.00 %

3,000.00
439,700.00

382,309.05
382,309.05

416,489.80
416,489.80

400,000.00
400,000.00

0.00 %

400,000.00
400,000.00

2,073,021.00
2,073,021.00

2,609,628.00
2,609,628.00

2,700,000.00
2,700,000.00

-18.52 %

2,200,000.00
2,200,000.00

113,000.00
4,323.00
117,323.00

641,000.00
1,800.00
642,800.00

600,000.00
5,000.00
605,000.00

0.00 %
0.00 %

600,000.00
5,000.00
605,000.00

589,540.19
10,338,052.48
4,101,821.09
145,010.36
8,400,037.12
102,071.87
85,741.97

630,531.90
9,604,534.66
4,064,651.78
237,684.67
7,338,870.40
101,249.07
91,581.90

529,000.00
10,000,000.00
4,500,000.00
250,000.00
7,600,000.00
90,000.00
90,000.00

19,521.00

103,330.00

100,000.00

2.08
0.00
0.00
-40.00
2.63
0.00
-33.33

%
%
%
%
%
%
%

540,000.00
10,000,000.00
4,500,000.00
150,000.00
7,800,000.00
90,000.00
60,000.00

0.00 %

100,000.00
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น้ : 3/3

รายรับจริง
ปี 2562

ปี 2563

รวมหมวดภาษีจัดสรร

0.00
23,781,796.08

0.00
22,172,434.38

ประมาณการ
ปี 2564
ยอดต่าง (%)
1,000.00
0.00 %
23,160,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

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

33,671,178.00
33,671,178.00
60,125,560.34

35,301,000.00
35,301,000.00
63,220,000.00

ค่ ธรรม นียมแล ค่ ใช้น บ ด ล
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งิน ุด นุนท่วไป

-3.26 %

ปี 2565
1,000.00
23,241,000.00
34,150,000.00
34,150,000.00
61,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

61,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
รวม
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จานวน
ประมาณการไว้โดยคานวณจากการประเมินค่ารายปีของภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างมาเป็นเกณฑ์
ภาษีป้าย
จานวน
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องมีการประเมินค่ารายปีภาษีป้ายเพิ่มขึ้น
อากรการฆ่าสัตว์
จานวน
ประมาณการไว้โดยคานวณจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

464,300 บาท
300,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา
ประมาณการไว้โดยคานวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ประมาณการไว้โดยคานวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ประมาณการไว้โดยคานวณจากการประเมินค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับทะเบียน
พาณิชย์
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ประมาณการไว้โดยคานวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีทผี่ ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้ต่าลง
ค่าปรับการผิดสัญญา
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทผี่ ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้สูงขึ้น
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีทผี่ ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้ต่าลง

รวม
จานวน

439,700 บาท
3,000 บาท

จานวน

290,000 บาท

จานวน

700 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

151,300 บาท
13,000 บาท
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ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ จานวน
พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
ประมาณการไว้โดยคานวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
จานวน
ประมาณการไว้โดยคานวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

10,000 บาท

3,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ย
ประมาณการไว้โดยคานวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

รวม
จานวน

400,000 บาท
400,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
รายได้จากประปา
ประมาณการไว้โดยคานวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

รวม
จานวน

2,200,000 บาท
2,200,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ประมาณการไว้โดยคานวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
ประมาณการไว้โดยคานวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

รวม
จานวน

605,000 บาท
600,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีรถยนต์
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทผี่ ่านมา โดยคานวณจากรายรับจริงเป็นเกณฑ์
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
ประมาณการไว้โดยคานวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ประมาณการไว้โดยคานวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีทผี่ ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้ต่าลง
ภาษีสรรพสามิต
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทผี่ ่านมา โดยคานวณจากรายรับจริงเป็นเกณฑ์

รวม 23,241,000 บาท
จานวน
540,000 บาท
จานวน

10,000,000 บาท

จานวน

4,500,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

7,800,000 บาท
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ค่าภาคหลวงแร่
ประมาณการไว้โดยคานวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีทผี่ ่านมา โดยคานวณจากรายรับจริงเป็นเกณฑ์
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ประมาณการไว้โดยคานวณจากรายรับจริงเป็นเกณฑ์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้าบาดาล
ประมาณการไว้โดยคานวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

จานวน

90,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการโดยคานวณไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รบั
จัดสรรในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา

รวม 34,150,000 บาท
จานวน 34,150,000 บาท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพความพิการ
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
เงินสารองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เงินช่วยพิเศษ
เงินช่วยค่าทาศพข้าราชการ/พนักงาน
เงินช่วยค่าทาศพลูกจ้างประจา
เงินช่วยค่าทาศพพนักงานจ้าง

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563

196,431.00
8,105.00
11,090,100.00
3,089,600.00
32,000.00
442,362.00

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง

190,080.00
250,000.00
8 %
7,814.00
15,000.00 13.33 %
11,481,800.00 12,571,200.00 2.85 %
3,126,400.00 4,560,000.00 -22.63 %
42,000.00
60,000.00
0 %
358,970.81 1,200,980.00 -14.1 %

0.00
43,139.15
0.00
0.00
506,100.00

0.00
46,514.69
0.00
0.00
553,600.00

รวมงบกลาง
รวมงบกลาง
รวมงบกลาง
รวมแผนงานงบกลาง

0.00
0.00
0.00
15,407,837.15
15,407,837.15
15,407,837.15
15,407,837.15

0.00
0.00
0.00
15,807,179.50
15,807,179.50
15,807,179.50
15,807,179.50

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

695,520.00
120,000.00
120,000.00
82,800.00
1,490,400.00
2,508,720.00
2,769,120.00
0.00
168,000.00
158,280.00
1,505.00

ปี 2565

270,000
17,000
12,930,000
3,528,000
60,000
1,031,680

%
%
%
%
%

820,500
0
60,000
202,000
0

100 %
100 %
100 %

5,000
5,000
5,000
18,934,180
18,934,180
18,934,180
18,934,180

725,760.00
180,000.00
180,000.00
188,208.00
1,552,189.00
2,826,157.00

625,760.00 15.98 %
180,000.00
0 %
180,000.00
0 %
207,360.00
0 %
1,255,200.00 23.9 %
2,448,320.00

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

2,658,030.00
0.00
168,000.00
166,740.00
0.00

2,660,840.00 -7.37 %
0.00 100 %
168,000.00
0 %
178,200.00 3.97 %
0.00
0 %

2,464,620
84,000
168,000
185,280
0

0.00 100
0.00
0
60,000.00
0
202,000.00
0
838,380.00 -100
0.00
0.00
0.00
19,757,560.00
19,757,560.00
19,757,560.00
19,757,560.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เงินอื่น ๆ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร

รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของทางเทศบาล
ค่าจัดทาเวปไซต์ ดูแลระบบปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลของเทศบาล
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม และลงทะเบียนต่างๆ
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสานักงาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง
ค่าเบีัยประกัน
ค่ารับวารสาร ค่าหนังสือพิมพ์
โครงการจ้างเหมาจัดทาปูายประชาสัมพันธ์ภายในสานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
โครงการจ้างเหมาเดินระบบโทรศัพท์ภายในสานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา (อาคารหลังใหม่)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและประกาศเกียรติคุณ แก่พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ค่าใช้จ่ายโครงการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
โครงการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการการปูองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข
โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้บุคลากรภายในองค์กร
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตาบล ห้วยกระเจา
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563
862,846.00 1,013,438.00
64,705.00
73,870.00
84,000.00
84,000.00
4,108,456.00 4,164,078.00
6,617,176.00 6,990,235.00

ปี 2564
1,122,120.00
84,000.00
84,000.00
4,297,160.00
6,745,480.00

ประมาณการ
ยอดต่าง
-45.97 %
-42.86 %
-100 %

ปี 2565
606,240
48,000
0
3,556,140
6,404,460

0.00
0.00
0.00
58,500.00

0.00
0.00
0.00
48,000.00

1,030,000.00 -58.74 %
5,000.00
0 %
10,000.00
0 %
60,000.00 -100 %

425,000
5,000
10,000
0

0.00
17,400.00
75,900.00

0.00
14,600.00
62,600.00

0.00 100 %
25,000.00 -100 %
1,130,000.00

25,000
0
465,000

179,905.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,830.00

79,959.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,000.00

0.00
0.00
34,086.00
0.00
0.00
0.00
3,330.00
6,265.00
66,341.29

0.00
69,000.00
17,228.00
0.00
57,280.00
0.00
0.00
5,550.00
40,602.08

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

0
50,000
20,000
30,000
90,000
0
47,000
0
7,000
5,000
0
0
40,000

30,000.00
0 %
0.00
0 %
20,000.00 650 %
277,916.00 -64.02 %
0.00
0 %
50,000.00 100 %
30,000.00
0 %
30,000.00
0 %
50,000.00
0 %

30,000
0
150,000
100,000
0
100,000
30,000
30,000
50,000

0.00
50,000.00
15,000.00
0.00
0.00
90,000.00
47,000.00
3,000.00
0.00
5,000.00
77,900.00
73,000.00
40,000.00

0
0
33.33
100
100
-100
0
-100
100
0
-100
-100
0
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟูา
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้พักคอย
ค่าจัดซื้อเก้าอี้
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ ระดับชานาญการ
ค่าจัดซื้อชั้นวางของ
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน
เครื่องทาลายเอกสาร
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน
จัดซื้อเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ จานวน 1 ชุด
จัดซื้อโต๊ะทางานนายกเทศมนตรี พร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ชุด 7 จานวน 1 ชุด
จัดซื้อผ้าม่านภายในสานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา (อาคารหลังใหม่)
จัดซื้อพาร์ทิชั่น ฉากกั้นห้องสานักงาน จานวน 3 ชุด

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563
330,757.29
302,619.24

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2564
888,816.00

รวมค่าวัสดุ

88,378.00
4,940.00
10,935.00
11,400.00
72,235.00
0.00
88,069.00
275,957.00

94,276.00
0.00
12,990.00
14,100.00
64,695.00
0.00
41,397.00
227,458.00

90,000.00
5,000.00
15,000.00
40,000.00
80,000.00
5,000.00
100,000.00
335,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

221,471.85
49,559.91
0.00
0.00
0.00
271,031.76
953,646.05

0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รวมค่าใช้สอย

ปี 2565
779,000

%
%
%
%
%
%
%

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

191,123.88
70,528.52
0.00
0.00
0.00
261,652.40
854,329.64

250,000.00
20 %
100,000.00 -80 %
5,000.00
0 %
136,000.00 -26.47 %
0.00 100 %
491,000.00
2,844,816.00

300,000
20,000
5,000
100,000
10,000
435,000
2,014,000

0.00
0.00
5,000.00
0.00
4,800.00
0.00
0.00
0.00
15,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 100
0.00 100
5,000.00 -100
0.00
0
0.00 100
16,000.00 -100
6,000.00 -100
3,200.00 806.25
0.00
0
257,400.00 -100
162,000.00 -100
108,000.00 -100
188,000.00 -100
0.00 100
56,000.00 -100
24,500.00 -100
12,000.00 -100
201,250.00 -100
7,500.00 -100

0
0
0
0
0
0
0

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

30,000
29,000
0
0
5,000
0
0
29,000
0
0
0
0
0
9,900
0
0
0
0
0
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
จัดซื้อเวทีสาเร็จรูป จานวน 1 ชุด
ชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุม
โต๊ะหมู่บูชา
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
เครื่องเสียงห้องประชุม
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟูา
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ถังต้มนัไฟฟู
า า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง อาคารสานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
เครื่องพิมพ์ Multifunction
เครื่องสารองไฟฟูา
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 2, 3, 4, 6

รวมค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าถมดิน
โครงการถมดินบริเวณสานักงานเทศบาล
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในสานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า ศก. 1.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร จานวน 2 จุด ทางเข้าและทางออก สานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิ เจ้าที่
โครงการก่อสร้างเสาธงสานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
โครงการจ้างเหมาปักเสาพาดสายระบบไฟฟูา
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
โครงการวางท่อน้าทิ้งบริเวณหลังอาคารสานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา (หลังใหม่)
โครงการวางท่อระบายน้าบริเวณหน้าสานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา (อาคารหลังใหม่)
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา (อาคารหลังใหม่)
ปูายสานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา (อาคารหลังใหม่)
ระบบไฟฟูาแสงสว่างภายนอกอาคารสานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา (อาคารหลังใหม่)
โรงจอดรถสานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา (อาคารหลังใหม่)

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2564
72,000.00 -100 %
0.00 100 %
0.00 100 %

ปี 2565

0
74,000
8,400

0.00

0.00

0.00

100 %

311,100

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

100 %
100 %
100 %

33,600
15,300
15,400

3,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00

0.00 100 %
0.00 100 %
0.00 100 %
0.00 100 %
0.00 100 %
10,000.00
75 %
120,000.00 -100 %
0.00
0 %

478,700
20,000
30,000
60,000
7,500
17,500
0
0

0.00
0.00
4,500.00

0.00
0.00
55,300.00

50,000.00
0 %
115,000.00 -100 %
1,413,850.00

50,000
0
1,224,400

0.00

497,000.00

0.00

0.00
77,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

674,600.00
0.00
100,000.00
203,000.00
236,984.00
180,000.00
55,950.00
294,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0 %
-100
0
-100
-100
-100
-100
-100
-100
100
100
100
100

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
489,300
471,200
363,500
1,079,900
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
เงินคืนค่าปรับ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง

ปี 2564

ปี 2565

0.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน

0.00
77,000.00
81,500.00

0.00
497,000.00
552,300.00

0.00
1,794,534.00
3,208,384.00

100 %

47,300
2,501,200
3,725,600

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

0.00
0.00
0.00

198,444.34
198,444.34
198,444.34

530,000.00 -100 %
530,000.00
530,000.00

0
0
0

รวมรายจ่ายอื่น
รวมงบรายจ่ายอื่น
รวมงานบริหารทั่วไป

18,000.00
0.00
18,000.00
18,000.00
7,670,322.05

18,000.00
30,000.00 -100 %
0.00
100,000.00 -100 %
18,000.00
130,000.00
18,000.00
130,000.00
8,613,308.98 13,458,680.00

0
0
0
0
12,144,060

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

100 %

226,080
226,080
226,080

รวมค่าตอบแทน

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

100 %

19,160
19,160

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

100 %

10,000
20,000
39,160
265,240

รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 26

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง
ค่าเบี้ยประกัน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX300)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง

ปี 2565

1,274,460.00
60,000.00
607,080.00
32,700.00
1,974,240.00
1,974,240.00

1,345,080.00
60,000.00
640,339.00
28,515.00
2,073,934.00
2,073,934.00

1,851,720.00 1.37 %
78,000.00
0 %
783,360.00 11.84 %
36,000.00 33.33 %
2,749,080.00
2,749,080.00

1,877,160
78,000
876,120
48,000
2,879,280
2,879,280

0.00
0.00
68,400.00

0.00
0.00
96,000.00

250,000.00
4 %
2,000.00
0 %
96,000.00 -100 %

260,000
2,000
0

0.00
3,000.00
71,400.00

0.00
8,000.00
104,000.00

0.00 100 %
30,000.00 -100 %
378,000.00

18,000
0
280,000

58,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00

70,580.16
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0 %
0.00 100 %
100,000.00 -100 %
6,500.00 -100 %
0.00 100 %

0
100,000
0
0
6,500

รวมค่าใช้สอย

29,300.00
0.00
0.00
19,850.21
108,050.21

0.00
60,000.00
490,000.00
24,220.41
644,800.57

10,000.00 400 %
60,000.00 -100 %
0.00
0 %
50,000.00 -20 %
226,500.00

50,000
0
0
40,000
196,500

รวมค่าวัสดุ

97,651.50
2,600.00
35,000.00
20,714.00
155,965.50

93,026.65
20,000.00
40,500.00
43,392.00
196,918.65

100,000.00
-8 %
30,000.00 33.33 %
60,000.00
0 %
70,000.00 -14.29 %
260,000.00

92,000
40,000
60,000
60,000
252,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

1,365.00
1,365.00

18,503.00
18,503.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร

รวมค่าตอบแทน

40,000.00
40,000.00

-25 %

30,000
30,000
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
เครื่องพิมพ์เลเซอร์
เครื่องสารองไฟฟูา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวมงบดาเนินงาน

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563
336,780.71
964,222.22

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2564
904,500.00

ปี 2565
758,500

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

22,000.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00

0.00

0.00

0.00

100 %

60,000

60,000.00
60,000.00
60,000.00
2,371,020.71

0.00
0.00
0.00
3,068,156.22

0.00
0.00
0.00
3,795,980.00

0 %

0
60,000
60,000
3,911,780

0.00
0.00
0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
0.00
0.00
0.00
รวมงบบุคลากร
0.00
0.00
0.00
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
0.00
0.00
0.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,041,342.76 11,681,465.20 17,254,660.00

100 %

355,320
355,320
355,320
355,320
16,676,400

273,120.00 -100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารงานคลัง

0.00

42,000.00

%
%
%
%

32,000
35,000
12,000
0

90,000.00 -100 %
20,000.00 -100 %
0.00 100 %
0.00 100 %
0.00
0 %
0.00 100 %
10,000.00 -25 %
142,400.00
142,400.00

0
0
66,000
7,500
0
54,000
7,500
214,000
214,000

0.00 100
0.00 100
0.00 100
22,400.00 -100
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยรถยนต์
ค่าดูแลและให้บริการระบบของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ(GPS)
รายจ่ายเกี่ยวเนื- ่อค่งกั
บัติราชการที
ลักษณะรายจ่
ายงบรายจ่
ายอื่นอๆงกันและบรรเทาสาธารณภัย
าใช้บจการปฏิ
่ายโครงการเสริ
มสร้่ไาม่งศัเข้กายภาพชุ
มชนและฝึ
กซ้อมแผนปู
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานรณรงค์และปูองกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญต่างๆ
บูรณการการฝึกอบรม"หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครื่องดับเพลิง
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซื้อ GPS ระบบนาทาง
จัดซื้อ ไดสตาร์ทรถบรรทุกน้า
ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบบนหัวรถบรรทุกน้า
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เลื่อยโซ่ยนต์
ครุภัณฑ์ค่เาครืครุ่อภงดััณบฑ์เพลิ
เครืง่องดับเพลิง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563
0.00
42,000.00
0.00
42,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2564
273,120.00
273,120.00

ปี 2565

0
0

17,300.00
17,300.00

10,500.00
10,500.00

64,140.00 -100 %
64,140.00

0
0

2,500.00
0.00
0.00
0.00

18,028.15
0.00
0.00
0.00

0.00
0 %
5,000.00 -100 %
10,000.00 -100 %
3,500.00 -100 %

0
0
0
0

รวมค่าใช้สอย

0.00
0.00
31,150.00
0.00
7,750.00
41,400.00

0.00
0.00
13,830.00
32,960.00
14,570.00
79,388.15

30,000.00
15,000.00
50,000.00
0.00
50,000.00
163,500.00

-100
-100
-100
0
-100

%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
0

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน

0.00
0.00
1,975.00
115,285.00
0.00
0.00
117,260.00
175,960.00

0.00
0.00
91,640.00
82,740.00
0.00
4,800.00
179,180.00
269,068.15

5,000.00
10,000.00
50,000.00
120,000.00
10,000.00
10,000.00
205,000.00
432,640.00

-100
-100
-100
-100
-100
-100

%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
0
0
0

8,000.00
6,500.00
16,450.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0 %
0 %
0 %

0
0
0

0.00

31,000.00

0.00

0 %

0

0.00

24,500.00

25,000.00 -100 %

0

0.00

0.00

50,000.00 -100 %

0

รวมค่าตอบแทน
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าเบี้ยประกัน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการดาเนินงานรณรงค์และปูองกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญต่างๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม/ทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ และจัดตั้งอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุการเกษตร
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุจราจร

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563
30,950.00
55,500.00
30,950.00
55,500.00
206,910.00
366,568.15

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2564
75,000.00
75,000.00
780,760.00

ปี 2565

0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

100 %
100 %
100 %

286,740
216,000
24,000
526,740
526,740

0.00

0.00

0.00

100 %

72,270

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

100 %

10,000
82,270

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

100 %
100 %

5,000
15,000

รวมค่าใช้สอย

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

100
100
100
100
100
100

%
%
%
%
%
%

50,000
150,000
50,000
50,000
15,000
50,000
385,000

รวมค่าวัสดุ

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

100
100
100
100
100
100
100
100

%
%
%
%
%
%
%
%

5,000
10,000
50,000
120,000
3,000
10,000
25,000
20,000
243,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร

รวมค่าตอบแทน
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ตู้เหล็ก
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องสารองไฟฟูา
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
เงินวิทยฐานะ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง

ปี 2564

ปี 2565

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

100 %

5,000
5,000
715,270

0.00

0.00

0.00

100 %

11,800

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

100 %
100 %

30,000
2,500

รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

0.00
0.00
0.00
0.00
206,910.00

0.00
0.00
0.00
0.00
366,568.15

0.00
0.00
0.00
0.00
780,760.00

100 %

50,000
94,300
94,300
1,336,310
1,336,310

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร

1,386,420.00
42,000.00
42,000.00
715,680.00
71,000.00
2,257,100.00
2,257,100.00

1,462,620.00
42,000.00
59,500.00
852,560.00
76,000.00
2,492,680.00
2,492,680.00

1,575,600.00 -4.72 %
42,000.00
0 %
126,000.00 -33.33 %
986,000.00 2.43 %
100,000.00
0 %
2,829,600.00
2,829,600.00

1,501,200
42,000
84,000
1,010,000
100,000
2,737,200
2,737,200

0.00
0.00

0.00
0.00

213,300.00 3.42 %
5,000.00
0 %

220,600
5,000

0.00
4,500.00
4,500.00

0.00
8,700.00
8,700.00

0.00 100 %
10,000.00 -100 %
228,300.00

10,000
0
235,600

12,100.00
0.00

45,600.00
0.00

100,000.00 -100 %
0.00 100 %

0
130,000

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

รวมค่าตอบแทน
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการสองมือน้อยๆรักษาสิ่งแวดล้อม
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุการศึกษา
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟูา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 15,000 บีทียู
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563
0.00
0.00

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง
0.00 100 %

ปี 2565
42,000

รวมค่าใช้สอย

0.00
162,720.00
38,420.00
650,400.00
0.00
346.00
27,800.00
891,786.00

0.00
46,330.00
0.00
588,000.00
199,830.00
0.00
19,300.00
899,060.00

0.00 100 %
169,500.00 -20 %
20,000.00 400 %
735,000.00 -15.92 %
0.00
0 %
0.00
0 %
50,000.00
0 %
1,074,500.00

50,000
135,600
100,000
618,000
0
0
50,000
1,125,600

รวมค่าวัสดุ

149,675.00
0.00
193,150.00
0.00
69,620.00
166,600.00
579,045.00

251,340.00
0.00
199,238.32
0.00
69,620.00
231,200.00
751,398.32

160,000.00
25 %
0.00 100 %
312,000.00 -100 %
5,000.00
0 %
70,000.00
0 %
255,000.00
0 %
802,000.00

200,000
249,600
0
5,000
70,000
255,000
779,600

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

0.00
0.00
1,475,331.00

4,461.91
4,461.91
1,663,620.23

0.00
0.00
0.00
13,600.00
13,600.00

รวมค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการถมดินยกระดับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกาญจนาภิเษก หมู่ที่ 1 และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยกระเจา หมู่ที่ 3
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค

0 %

80,000
80,000
2,220,800

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

25,900.00 -100 %
80,400.00 -100 %
169,200.00 -100 %
0.00
0 %
275,500.00

0
0
0
0
0

100,000.00
100,000.00
113,600.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
275,500.00

0 %

0
0
0

0.00

251,490.66

10,000.00 -100 %

0

80,000.00
80,000.00
2,184,800.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าอาหารเสริม (นม)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง

ปี 2565

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

0.00
0.00
0.00
3,846,031.00

0.00
251,490.66
251,490.66
4,407,790.89

0.00
10,000.00
10,000.00
5,299,900.00

100 %

250,000
250,000
250,000
5,208,000

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน

0.00
1,131,473.24
1,131,473.24
1,131,473.24

0.00
1,143,860.58
1,143,860.58
1,143,860.58

0.00 100 %
1,550,000.00 -100 %
1,550,000.00
1,550,000.00

1,498,000
0
1,498,000
1,498,000

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวมแผนงานการศึกษา

3,099,000.00
3,099,000.00
3,099,000.00
4,230,473.24
8,076,504.24

2,763,140.00
2,763,140.00
2,763,140.00
3,907,000.58
8,314,791.47

3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
4,550,000.00
9,849,900.00

0.8 %

3,024,000
3,024,000
3,024,000
4,522,000
9,730,000

รวมค่าใช้สอย

0.00
0.00

0.00
0.00

10,000.00 -100 %
10,000.00

0
0

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00

5,000.00 -100 %
30,000.00 -100 %
35,000.00
45,000.00
45,000.00

0
0
0
0
0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

100 %

206,280
206,280
206,280
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและแก้ไขควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออก
โครงการตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัย
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการปูองกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทาหน้ากากอนามัยเพื่อ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็น
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
เงินอุดหนุนสาหรับดาเนินงานตามแนวทางสาธารณสุข
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รวมแผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง

ปี 2564

ปี 2565

0.00
0.00

0.00
0.00

100 %

137,190
137,190

8,478.00
0.00

10,347.00
0.00

10,000.00 -100 %
0.00 100 %

0
20,000

133,960.00
420,000.00
0.00
91,600.00
0.00
0.00
654,038.00

139,500.00
0.00
0.00
85,960.00
15,000.00
0.00
250,807.00

280,000.00
0.00
95,000.00
0.00
0.00
0.00
385,000.00

0
0
0
0
0
100

%
%
%
%
%
%

280,000
0
95,000
0
0
10,000
405,000

0.00
0.00
0.00
654,038.00

0.00
0.00
0.00
250,807.00

0.00
0.00
0.00
385,000.00

100 %
100 %

5,000
30,000
35,000
577,190

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

100 %

18,500
18,500
18,500

0.00
0.00
0.00
654,038.00
654,038.00

420,000.00
420,000.00
420,000.00
670,807.00
675,307.00

420,000.00
420,000.00
420,000.00
805,000.00
850,000.00

0 %

420,000
420,000
420,000
1,221,970
1,221,970

0.00

0.00

0.00

100 %

415,980

0.00
0.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
รายจ่ายเกี
่องกับการปฏิ
บัติราชการทีม่ไพัม่นเข้ธ์าวลัันกผูษณะรายจ่
ค่าใช้่ยวเนื
จ่ายโครงการฝึ
กอบรมสานสั
้สูงอายุ ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ประมาณการ
ยอดต่าง
0.00 100 %
0.00 100 %
0.00
0.00

ปี 2564

ปี 2565
108,000
12,000
535,980
535,980

0.00

0.00

0.00

100 %

44,220

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

100 %

10,000
54,220

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

55,270.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,105.00
0.00
92,375.00
92,375.00
92,375.00
92,375.00

0.00
0.00
0.00
0.00
9,260.00
0.00
0.00
9,260.00
9,260.00
9,260.00
9,260.00

0.00
0 %
0.00 100 %
0.00 100 %
20,000.00 -100 %
50,000.00
0 %
0.00
0 %
0.00 100 %
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00

0
50,000
100,000
0
50,000
0
5,000
210,000
264,220
800,200
800,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร

1,158,420.00
60,000.00
774,487.00
92,674.00
2,085,581.00
2,085,581.00

1,228,860.00
60,000.00
791,040.00
88,380.00
2,168,280.00
2,168,280.00

29,050.00
0.00

856,950.00
0.00

รวมค่าตอบแทน

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
ค่ค่าาใช้
กอบรมอาชี
พ
ใช้จจ่า่ายโครงการส่
ยโครงการส่งงเสริ
เสริมมฝึอาชี
พ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

%
%
%
%

0
0
0
0
0
0

805,000.00 -100 %
5,000.00 -100 %

0
0

1,868,580.00
60,000.00
798,240.00
95,000.00
2,821,820.00
2,821,820.00

-100
-100
-100
-100
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสานักงาน
รายจ่ายเกี
่องกับการปฏิ
บัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้่ยวเนื
จ่ายในการเดิ
นทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการสารวจและรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟูา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ ระดับชานาญงาน
ค่าจัดซื้อชั้นวางของ 3ชั้น
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน ระดับชานาญการ
ครุภัณฑ์สารวจ
กล้องระดับ ขนาดขยาย 30 เท่า
ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต(SLUMP TEST)
แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต(Molds)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
ค่าจัดซื้อเครืัองคอมพิ
่
วเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รวมค่าตอบแทน

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563
8,100.00
6,000.00
37,150.00
862,950.00

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2564
20,000.00 -100 %
830,000.00

ปี 2565

0
0

106,800.00
0.00

67,000.00
0.00

80,000.00 -100 %
35,500.00 -100 %

0
0

รวมค่าใช้สอย

1,160.00
0.00
94,190.00
202,150.00

7,984.00
0.00
21,610.00
96,594.00

0.00
0 %
20,000.00 -100 %
150,000.00 -100 %
285,500.00

0
0
0
0

รวมค่าวัสดุ

48,006.00
0.00
0.00
41,475.00
133,170.00
222,651.00

93,037.00
0.00
14,400.00
46,480.00
207,300.00
361,217.00

110,000.00
7,000.00
40,000.00
60,000.00
247,000.00
464,000.00

%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
0

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

0.00
0.00
461,951.00

1,202.22
1,202.22
1,321,963.22

10,000.00 -100 %
10,000.00
1,589,500.00

0
0
0

5,000.00
1,500.00
0.00
0.00
3,900.00

5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7,500.00
0.00
12,000.00
7,000.00
16,500.00

0.00
0.00
0.00

34,000.00
9,000.00
9,500.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
7,360.00
17,760.00

รวมค่าครุภัณฑ์

-100
-100
-100
-100
-100

%
%
%
%
%

0
0
0
0
0

0 %
0 %
0 %

0
0
0

0.00
0.00

60,000.00 -100 %
5,000.00 -100 %

0
0

0.00
57,500.00

100,000.00 -100 %
208,000.00

0
0

-100
0
-100
-100
-100
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางผิน บุตรพุ่ม) หมู่ที่ 6
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางมา กามณี) หมู่ท2ี่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายชื่น สืบดี) หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายแสวง จันทร์หอม) หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยศูนย์ประชาสัมพันธ์) หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ 18
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 สายบ้านดอน-วัดซ้องสาธุการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านโกรกสมอ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้านเขาศาลา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานวางท่อระบายน้า (ซอยบ้านนายสาธิต สืบกลัด) หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยกระเจา (ซอยบ้านนายวิท สืบด้วง) หมู่ที่ 3
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกโดยการลงหินคลุกบดทับ (ซอยบ้านนางสาวพยง สืบดา) หมู่ที่ 2
โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักเขตชุมชน บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค

งานไฟฟ้าและประปา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,760.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
612,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
612,000.00
669,500.00

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

0.00
0.00
0.00
2,565,292.00

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง

ปี 2565

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
4,159,743.22

270,000.00 -100 %
270,000.00
270,000.00
8,452,920.00

0
0
0
0

รวมค่าใช้สอย

0.00
7,000.00
7,000.00

9,346.45
2,150.00
11,496.45

9,400.00 -100 %
40,000.00 -100 %
49,400.00

0
0
0

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน

294,130.00
0.00
27,000.00
321,130.00
328,130.00

389,610.00
30,900.00
36,000.00
456,510.00
468,006.45

300,000.00 -100 %
30,000.00 -100 %
40,000.00 -100 %
370,000.00
419,400.00

0
0
0
0
0

41,500.00
123,100.00
350,400.00
200,900.00
49,700.00
478,500.00
145,700.00
998,100.00
0.00
485,400.00
7,100.00
306,100.00
78,400.00
47,500.00
251,200.00
3,563,600.00
3,771,600.00

-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
0
-100
-100
-100
-100
-100
-100
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เงินอื่น ๆ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล
ค่าเบี้ยประกัน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานไฟฟ้าและประปา

0.00
0.00
0.00
328,130.00

0.00
0.00
0.00
468,006.45

0.00
0.00
0.00
419,400.00

100 %

100,000
100,000
100,000
100,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

100 %
100 %
100 %

324,000
36,000
72,000
432,000
432,000

รวมค่าตอบแทน

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

100 %

27,000
27,000

0.00
0.00
0.00

0.00
9,346.45
0.00

0.00 100 %
9,400.00 -100 %
0.00 100 %

50,000
0
12,000

รวมค่าใช้สอย

0.00
9,550.00
9,550.00

0.00
8,470.00
17,816.45

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน

199,600.00
1,490.00
57,420.00
258,510.00
268,060.00

140,000.00
47,700.00
60,190.00
247,890.00
265,706.45

0.00

42,500.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

ปี 2565

100 %
50 %

50,000
30,000
142,000

167,500.00 -40.3 %
7,000.00
0 %
84,000.00 14.29 %
258,500.00
287,900.00

100,000
7,000
96,000
203,000
372,000

0.00
20,000.00
29,400.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
ระบบกระจายเสียงไร้สาย หมู่ที่ 2,3,4,6
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 2,3,4,6
ปรับปรุงเสียงตามสายหมูั่ท่ 1 บ้านซ่อง

รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวมแผนงานเคหะและชุมชน

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563
0.00
42,500.00
0.00
42,500.00
268,060.00
308,206.45
3,161,482.00 4,935,956.12

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2564
0.00
0.00
287,900.00
9,160,220.00

ปี 2565
50,000
50,000
854,000
954,000

รวมค่าใช้สอย

4,200.00
4,200.00

25,300.00
25,300.00

50,000.00
50,000.00

0 %

50,000
50,000

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน

0.00
0.00
4,200.00

39,970.00
39,970.00
65,270.00

0.00
0.00
50,000.00

0 %

0
0
50,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

100 %

496,000
496,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0.00
0.00
0.00
0.00
4,200.00

493,000.00
99,000.00
592,000.00
592,000.00
657,270.00

0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00

0 %
0 %

0
0
0
496,000
546,000

4,594.00

0.00

10,000.00 -100 %

0

0.00
114,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
118,694.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
20,000.00
10,000.00
60,000.00

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรณรงค์ การปูองกัน การต่อต้าน การแก้ไขปัญหายาเสพติด การบาบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด การฟื้นฟู
ค่าใช้จ่ายโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัว
ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ น้าคือชีวิต:ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น
รวมค่าใช้สอย

0
100
0
100
100
0
0

%
%
%
%
%
%
%

10,000
150,000
10,000
50,000
100,000
20,000
10,000
350,000
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมการแข่งขันกีฬามวลชนอาเภอห้วยกระเจา

รวมงบดาเนินงาน
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2564
60,000.00
60,000.00
110,000.00

ปี 2565
350,000
350,000
896,000

รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน

30,000.00
30,000.00
30,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

100 %

30,000
30,000
30,000

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานกีฬาและนันทนาการ

0.00
0.00
0.00
30,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00

0 %

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

10,090.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110,000.00
346.00
120,436.00
120,436.00

0.00
0.00
0.00
15,299.00
16,798.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,097.00
32,097.00

0.00
10,000.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
60,000.00

%
%
%
%
%
%
%
%
%

0
10,000
150,000
0
0
100,000
100,000
150,000
0
510,000
510,000

0.00
0.00
0.00

20,000.00
0.00
0.00

0.00
0 %
30,000.00
0 %
20,000.00 -100 %

0
30,000
0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการจัดกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี จังหวัดกาญจนบุรี

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนืค่่อางกั
บัติราชการที
่ไม่มเข้พระเกี
าลักษณะรายจ่
ายอืนี่น ๆ
ใช้บจ่าการปฏิ
ยโครงการจั
ดงานเฉลิ
ยรติ 12 สิางยงบรายจ่
หามหาราชิ

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563
118,694.00
0.00
118,694.00
0.00
122,894.00
657,270.00

ค่าใช้จ่ายโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหามหาราชินี
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหามหาราชินี
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน
ค่าใช้จ่ายโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
โครงการยุวฑูตน้อยศึกษาธรรม
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการดาเนินงานการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อุดหนุนโครงการดาเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

0
0
200
0
0
100
100
100
0
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
อุดหนุนโครงการดาเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสานักงาน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการสารวจและรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟูา

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
20,000.00
120,436.00
52,097.00
150,436.00
52,097.00

ประมาณการ
ยอดต่าง
0.00 100 %
50,000.00
50,000.00
110,000.00
120,000.00

ปี 2564

ปี 2565
20,000
50,000
50,000
560,000
600,000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

100
100
100
100

%
%
%
%

1,729,800
60,000
478,640
46,740
2,315,180
2,315,180

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

100 %
100 %

323,230
5,000

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

100 %

20,000
348,230

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

100 %
100 %

470,000
45,600

รวมค่าใช้สอย

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

100 %
100 %
100 %

40,000
20,000
150,000
725,600

รวมค่าวัสดุ

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

100
100
100
100

%
%
%
%

105,000
40,000
100,000
200,000
445,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

100 %

10,000
10,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร

รวมค่าตอบแทน
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction
เครื่องสารองไฟฟูา
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

งานก่อสร้าง
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าเบี้ยประกัน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2564
0.00

ปี 2565
1,528,830

0.00

0.00

0.00

100 %

21,500

0.00

0.00

0.00

100 %

1,092,000

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

100 %
100 %
100 %

60,000
15,000
5,000

รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

100 %

100,000
1,293,500
1,293,500
5,137,510

รวมค่าใช้สอย

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

100 %
100 %

12,000
40,000
52,000

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานก่อสร้าง
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

100 %
100 %
100 %

300,000
30,000
50,000
380,000
432,000
432,000
5,569,510

0.00
0.00

0.00
0.00

50,000.00 -100 %
25,000.00
0 %

0
25,000

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื- ่อค่งกั
บัติราชการที
ม่เข้บาปรุ
ลักงษณะรายจ่
่น ๆอมและทรัพยากรธรรมชาติ
าใช้บจการปฏิ
่ายโครงการส่
งเสริม ่ไปรั
แก้ไข อนุารยงบรายจ่
ักษ์ ฟื้นฟูสาิ่งยอื
แวดล้
- ค่าใช้จ่ายโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตาบลห้วยกระเจา

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563
0.00
0.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลห้วยกระเจา
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดินและน้าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว

รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานส่งเสริมการเกษตร

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
รวมแผนงานการเกษตร

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร

738,284.00
39,888.00
778,172.00
778,172.00

รวมค่าตอบแทน

รวมค่าใช้สอย

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2564
10,000.00
0 %
0.00 100 %
10,000.00 -100 %
95,000.00
95,000.00
95,000.00

ปี 2565
10,000
30,000
0
65,000
65,000
65,000

100 %
100 %

15,000
50,000
65,000
65,000
65,000
130,000

742,099.00
42,935.00
785,034.00
785,034.00

1,020,000.00 -9.37 %
72,000.00 -16.67 %
1,092,000.00
1,092,000.00

924,390
60,000
984,390
984,390

0.00
0.00

0.00
0.00

157,000.00 -45.2 %
157,000.00

86,040
86,040

87,055.00
0.00

57,420.00
0.00

100,000.00 -100 %
0.00 100 %

0
200,000

0.00
137,961.00
225,016.00

0.00
476,372.00
533,792.00

10,000.00
200,000.00
310,000.00

100 %
100 %

20,000
400,000
620,000

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

10,000.00
5,000.00
5,000.00

100 %
0 %
40 %

20,000
5,000
7,000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
95,000.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟูา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครื่องเชื่อมท่อ HDPE
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
เครื่องกาเนิดไฟฟูา
ครุภัณฑ์อื่น
ปั๊มเคมีสาหรับสูบส่งคลอรีนน้าอัตโนมัติ
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

รวมค่าครุภัณฑ์

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563
69,185.37
64,959.70
0.00
490.00
15,410.00
12,755.00
1,023,990.00 1,240,130.00
1,108,585.37 1,318,334.70

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2564
83,900.00 -16.57 %
10,000.00
0 %
13,000.00 284.62 %
1,300,000.00
0 %
1,426,900.00

ปี 2565
70,000
10,000
50,000
1,300,000
1,462,000

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

1,191,730.36
1,191,730.36
3,043,857.06

1,400,000.00 -14.29 %
1,400,000.00
3,293,900.00

1,200,000
1,200,000
3,368,040

0.00

0.00

0.00

100 %

54,700

0.00

0.00

0.00

100 %

88,800

0.00

0.00

0.00

100 %

55,500

0.00

250,380.00

0.00

0 %

0

0.00
0.00

118,235.00
368,615.00

100,000.00
100,000.00

0 %

100,000
299,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งคูณ
0.00
0.00
42,200.00
โครงการปรับปรุงหอถังเหล็กเก็บน้าประปาทรง 12 เหลี่ยม หมู่ที่ 13 บ้านกรอกฟูาสาธุการ
0.00
0.00
1,700.00
โครงการวางท่อระบบประปา (PVC) บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 - บ้านกรอกฟูาสาธุการ หมู่ที่ 13
0.00
0.00
342,100.00
โครงการวางท่อส่งน้าเข้าเมนประปาหมู่บ้าน จากหมูที่ 6 บ้านหัวอ่าง เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
0.00
982,222.00
0.00
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
0.00
0.00
300,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
0.00
982,222.00
686,000.00
รวมงบลงทุน
0.00 1,350,837.00
786,000.00
รวมงานกิจการประปา 3,123,979.52 5,179,728.06 5,171,900.00
รวมแผนงานการพาณิชย์ 3,123,979.52 5,179,728.06 5,171,900.00
รวมทุกแผนงาน 41,037,798.67 47,679,622.50 63,220,000.00

%
%
%
%

0
0
0
0

-100 %

0
0
299,000
4,651,430
4,651,430
61,500,000

-100
-100
-100
0

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 44

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 61,500,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

18,934,180 บาท

รวม

18,934,180 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) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการ
จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้กับพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) หนั ง สื อ ส านั ก งานประกั น สั ง คม ด่ ว นที่ สุ ด ที่ รง 0625/ว 5344 ลงวั น ที่ 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
ซึ่งมีภูมิลาเนาในพื้นที่เทศบาลตาบลห้วยกระเจา จานวน 1,621 คน/เดือน จานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

18,934,180 บาท
270,000 บาท

งบกลาง

17,000 บาท

12,930,000 บาท
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3) 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
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม
2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุน สาหรั บโครงการเสริม สร้ างสวั สดิก ารทางสั งคมให้ แก่ ผู้พิ การและทุ พพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้ วยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ

จานวน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ ซึ่งมีภูมลิ าเนาในพื้นที่เทศบาลตาบลห้วยกระเจาจานวน 360 คน จานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม
2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตใิ นการจ่ายเบี้ยยั้งชีพผู้สงู อายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่ วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม
2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุน สาหรั บโครงการเสริม สร้ างสวั สดิก ารทางสั งคมให้ แก่ ผู้พิ การและทุ พพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้ว ยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบีย้ การยังชีพผู้ป่วยเอดส์/ผู้ติดเชื้อฯ ซึ่งมีภูมิลาเนาในพื้นที่เทศบาล
ตาบลห้วยกระเจาจานวน 10 คนๆ ละ 500 บาท/เดือน จานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม
2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงิ น
อุดหนุน สาหรั บโครงการเสริม สร้ างสวั สดิก ารทางสั งคมให้ แก่ ผู้พิ การและทุ พพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ

3,528,000 บาท

60,000 บาท
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สารองจ่าย

จานวน

1,031,680 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจาเป็นตามความเหมาะสม ซึ่งการอนุมัติให้จ่ายเป็นอานาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่นโดยหน่วยงาน (ส่วนราชการ) ที่มีความจาเป็นต้องใช้เงิน ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นให้
ผู้บริหารพิจารณาว่าหากไม่รีบดาเนินการจะเกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการอย่างไร หรือประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนหากไม่รีบดาเนินการแก้ไขในคาขออนุมัติผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรณีมีหนังสือสั่ง
การให้เบิกจ่ายเงินประเภทนี้ และตามนโยบายของรัฐนโยบายของจังหวัดให้เทศบาลดาเนินการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
3) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขอองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสาคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ.
2562
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0684 ลงวันที 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
2560
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณี
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19)
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว 1381 ลงวันที่ 30 มิถุนายน
2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม
2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางดาเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19)
12) กฎหมาย ระเบียบ หนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย
เกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือคาด
ว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

จานวน

60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อเป็น
ค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยกาหนดให้สมาชิกสามัญต้องชาระค่าบารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยรายปี โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจาปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้
เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของ
งบประมาณรายรับดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท.594/2561 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม
2561 เรื่อง การชาระค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยประจาปี 2561
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ (กบท.)
จานวน

820,500 บาท

- เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ(ก.บ.ท)โดยคานวณจ่ายในอัตราร้อยละ 3
ของประมาณการรายรับประจาปี 2565 (ไม่รวมรายได้ประเภทพันธบัตร,เงินกู้,เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงิน
อุดหนุนทุกประเภทและเงินจ่ายขาดเงินสะสม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่อง
กฎกระทรวงการหักเงิน จากรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจาปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และกฏกระทรวงกาหนดอัตราและวิธีการรับบาเหน็จ
ดารงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
จานวน
- เงินจ่ายสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งไว้ 202,000 บาท เพื่อเป็นเงิน
สมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตาบลห้วยกระเจาเป็นผู้ดาเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้อ งกันโรค และการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีวิตในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
- เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 2552
2) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบลในการให้บริการ
สาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน
3) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

202,000 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 48

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.2/ว 1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรื่อง
แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดาเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 3) และช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในการควบคุม
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
เงินช่วยพิเศษ
เงินช่วยค่าทาศพข้าราชการ/พนักงาน
จานวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงานเทศบาล ถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.
2535
2) หนั งสือ ส านั ก งาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 ลงวั นที่ 25 ธัน วาคม 2560
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน
ส่ว นท้ องถิ่น เรื่ อง หลั กเกณฑ์แ ละเงื่อ นไขในการจ่ ายเงิน ช่ว ยพิ เ ศษ กรณี ข้า ราชการการ และ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบานาญ ลูกจ้าง และ พนักงานงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560
เงินช่วยค่าทาศพพนักงานจ้าง
จานวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีที่ พนักงานจ้าง ถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.
2535
2) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เรื่อง
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณี ข้าราชการการ และพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ผู้รับบานาญ ลูกจ้าง และ พนักงานงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560
เงินช่วยค่าทาศพลูกจ้างประจา

จานวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีที่ ลูกจ้างประจา ถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.
2535
2) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เรื่อง
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณี ข้าราชการการ และพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ผู้รับบานาญ ลูกจ้าง และ พนักงานงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

12,144,060 บาท

รวม

6,404,460 บาท

รวม

2,848,320 บาท

จานวน

725,760 บาท

จานวน

180,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

- เพื่ อจ่ ายเป็ นเงิ นเดือนนายกเทศมนตรี จานวน 1 อัต ราๆละ 28,800 บาท/เดื อน จานวน
12 เดื อ น เป็ น เงิ น 345,600 บาท และเงิ น เดื อนรองนายกเทศมนตรี ฯ จานวน 2 อั ต ราๆละ
15,840 บาท/เดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 380,160 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภา และเลขานุการสภา พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
2) หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด มท 0809.7/ว2084 ลงวั น ที่ 30
กันยายน 2554 เรื่องประกาศระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยด้วยเงิ นเดือนและค่าตอบแทน
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรี จานวน 1 อัตราๆละ6,000 บาท/
เดื อ น จ านวน 12 เดื อ น เป็ น เงิ น 72,000 บาท และเงิ น ค่ า ตอบแทนประจ าต าแหน่ ง รอง
นายกเทศมนตรี ฯ จ านวน 2 อั ต ราๆ ละ 4,500 บาท/เดื อ น จ านวน12 เดื อ น เป็ น เงิ น
108,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภา และเลขานุการสภา พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
2) หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด มท 0809.7/ว2084 ลงวั น ที่ 30
กันยายน 2554 เรื่องประกาศระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยด้วยเงิ นเดือนและค่าตอบแทน
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
- เพื่ อจ่ า ยเป็ น เงิ นค่ าตอบแทนพิ เ ศษนายกเทศมนตรี จานวน 1 อั ต ราๆ ละ6,000 บาท/
เดือน จานวน 12 เดื อน เป็นเงิน 72,000 บาท และเงิ นค่ าตอบแทนพิ เศษรองนายก เทศมนตรี ฯ
จานวน 2 อัตราๆ ละ 4,500 บาท/เดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน108,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภา และเลขานุการสภา พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
2) หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด มท 0809.7/ว2084 ลงวั น ที่ 30
กันยายน 2554 เรื่องประกาศระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยด้วยเงิ นเดือนและค่าตอบแทน
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

จานวน

207,360

บาท

จานวน

1,555,200

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงิ นค่าตอบแทนที่ป รึกษานายกเทศมนตรีฯ จานวน 1 อัตราๆ ละ7,200 บาท/
เดื อน จานวน 12 เดื อน เป็ นเงิ น 86,400 บาท และเงิ นค่ าตอบแทนเลขานุ การนายกเทศมนตรี
ฯ จานวน 1 อัตราๆ ละ 10,080 บาท/เดือนจานวน 12 เดือน เป็นเงิน 120,960 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภา และเลขานุการสภา พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
2) หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด มท 0809.7/ว2084 ลงวั น ที่ 30
กันยายน 2554 เรื่องประกาศระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยด้วยเงิ นเดือนและค่าตอบแทน
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาลฯ จานวน 1อัตราๆ ละ 15,840
บาท/เดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 190,080 บาท เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธาน สภา
เทศบาลฯ จานวน 1 อัตราๆ ละ 12,960 บาท/เดือน จานวน12 เดือน เป็นเงิน 155,520บาท เงิน
ค่ า ตอบแท นรายเดื อนส มาชิ ก สภาเทศ บาล จ านวน 10 อั ต ราๆ ละ10,080 บ าท/ เดื อ น
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,209,600 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภา และเลขานุการสภา พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
2) หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด มท 0809.7/ว2084 ลงวั น ที่ 30
กันยายน 2554 เรื่องประกาศระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยด้วยเงิ นเดือนและค่าตอบแทน
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม

3,556,140 บาท

จานวน

2,464,620 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีของพนักงานเทศบาล ตามที่ปรากฏ
ในแผนอั ต รากาลัง สามปี จานวน 6 อั ตรา เป็นเงิ น 2,464,620 บาท โดยจ่ายให้กับ พนักงาน
เทศบาล ดังนี้
(1) ปลัดเทศบาลตาบล จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน578,340 บาท
(2) รองปลัดเทศบาล จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน490,860 บาท
(3) หัวหน้าสานักปลัด จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน382,740 บาท
(4) นักทรัพยากรบุคคล จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน369,360 บาท
(5) เจ้าพนักงานธุรการ จานวน 2 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน643,320 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2545
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559
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4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 17 มีนาคม 2554
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

84,000 บาท

จานวน

168,000 บาท

จานวน

185,280 บาท

จานวน

606,240 บาท

- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนรายเดื อ นของนั ก บริ ห ารงานท้ อ งถิ่ น ระดั บ กลาง อั ต ราเดื อ น
ละ 7,000 บาท จานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 84,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาลพ.ศ. 2564 ลงวันที่19 เมษายน 2564
เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งให้แก่ตาแหน่งปลัดทต.ฯ(นักบริหารงานท้องถิ่น),รอง
ปลั ด ทต.ฯ(นักบริ ห ารงานท้ องถิ่น)และหั วหน้าส านักปลั ด ฯ(นั กบริ ห ารงานทั่ วไป)ในอั ต ราตามที่
ระเบียบกาหนดให้เบิกจ่ายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจา รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีและเงินเลื่อนขั้น
ต่างๆให้แก่ลูกจ้างประจาในสังกัดสานักปลัดฯตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ในอัตราตามที่ระเบียบ
กาหนดให้เบิกจ่ายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง กาหนดอัตราค่าจ้างและการให้
ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ลงวันที่30 พฤษภาคม 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติ ราชการของพนั กงานจ้าง 5 อัตรา จานวน12 เดือนตาม
แผนอัตรากาลัง 3 ปี สังกัด สานักปลัดฯ ในอัตราตามที่ระเบียบกาหนดให้เบิกจ่ายได้ ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์) 1 ตาแหน่ง 12 เดือน เป็นเงิน174,240 บาท
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน) 4 ตาแหน่ง 12 เดือน เป็นเงิน 432,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ฉบับที่ 2 ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

48,000 บาท

รวม

2,014,000 บาท

รวม

465,000 บาท

จานวน

425,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้าง 4 อัตราจานวน 12 เดือนเป็น
เงิน 48,000 บาท โดยจ่ายให้พนักงานจ้างดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป(คนงาน) จานวน 4 ตาแหน่ง
- เงิ น เพิ่ ม การครองชี พชั่ ว คราว จ านวน 1,000 บาท 12 เดื อ น เป็ นเงิ น 48,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ฉบับที่ 2 ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษตั้งไว้ 275,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับพนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29พฤษภาคม 2557เรื่องการ
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอั นมี ลักษณะเป็ นเงิ นรางวัลประจาปีแก่ พนั กงานส่ วนท้องถิ่นให้ เป็ นรายจ่ ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือคณะกรรมการตรวจงานจ้างของเทศบาล
ตาบลห้วยกระเจาในอัตราตามที่ระเบียบกาหนดให้เบิกจ่ายได้
- เป็นไปตามระเบียบ พระราชบัญญัติ และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2) หนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวั น ที่ 19กั น ยายน2560 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
3) หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวั น ที่ 26
กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ใ นการเลือกตั้ง ของเทศบาลตาบลห้ วยกระเจาในอั ต ราตามที่
ระเบียบกาหนดให้เบิกจ่ายได้
- เป็นไปตามระเบียบ พระราชบัญญัติ และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
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1) ห นั ง สื อกร ะ ท ร วง มห าด ไท ย ด่ วนที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ล ง วั นที่ 20 มี นาค ม
2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสารองเงิน
สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น
ค่าเบี้ยประชุม

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

รวม

779,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- เพื่ อจ่ ายเป็นค่ าเบี้ ยประชุ มกรรมการสภาเทศบาลตาบลที่ไ ด้รับ การแต่ งตั้ง ให้แ ต่งตั้ งให้ เป็ น
กรรมการวิ ส ามั ญ ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล และระเบี ย บกระทรวง มหาดไทยว่ า ด้ ว ย
ค่าตอบแทนและประโยชน์อื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีฯ พ.ศ.2547
ดาเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์2563 เรื่อง ระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารงานขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างหรือ
พนักงานจ้างที่ ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานราชการนอกเหนือ จากเวลาปกติที่ทางราชการกาหนด (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) หนั ง สื อ กรมการปกครองท้ องถิ่ น ด่ วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวั นที่ 17 พฤศจิ ก ายน
2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจารวมถึงผู้มี
สิทธิได้รับสวัสดิการตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนดไว้
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของทางเทศบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจาย เสียง
โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม2564
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ค่าจัดทาเวปไซต์ ดูแลระบบปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลของเทศบาล

จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาเว็ปไซต์ ดูแลระบบปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลของเทศบาล เพื่อใช้ในการ
สนับสนุนการดาเนินภารกิจแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวั น ที่ 28พฤษภาคม
2564 เรื่องรู ปแบบและการจาแนกประเภทรายรั บ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ ายประจาปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าจ้างที่ปรึกษา

จานวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา/วิจัย/ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่ อ
การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็น
กลาง เพื่ อ ให้ เ ป็ นผู้ ด าเนิ นการส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ การของเทศบาล ตามมติ การ
ประเมินที่ กจ.กท.กาหนด ตั้งไว้ 30,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวั น ที่ 28พฤษภาคม
2564 เรื่องรู ปแบบและการจาแนกประเภทรายรั บ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ ายประจาปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าจ้างเหมาบริการ

จานวน

90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ,ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกทางานอย่างใดอย่างหนึ่ งซึ่งอยู่ในความรับ ผิดชอบของเทศบาล เช่นเข้าปกหนังสื อ
และค่าเย็บเล่มหนังสือ สารวจออกแบบค่าจ้างเหมาแรงงานดูดส้วม ค่าบริการติดตั้งโทรศัพท์หรือ
ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน และอื่นๆที่มีระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการให้สามารถ
ดาเนินการได้ เป็นต้น ตั้งไว้ 90,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรู ปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่ าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสานักงาน

จานวน

47,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสานักงาน โดยเป็นค่าบริการ รวมถึงค่าตรวจซ่อม
บารุง ค่าอะไหล่ ค่าหมึกพิมพ์ และอุปกรณ์ต่างๆในการถ่ายเอกสาร โดยชาระเป็นรายเดือน ตั้งไว้
47,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรู ปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่ าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเบี้ยประกัน

จานวน

7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาล ภาคบังคับตาม
กฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการจัดทาประกันภัยภาคสมัครใจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยค่ าใช้ จ่ายในการจั ดท าประกั นภัย ทรั พ ย์ สิ นขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ตั้งไว้ 7,000 บาท
- เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรู ปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่ าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่ารับวารสาร ค่าหนังสือพิมพ์

จานวน

5,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร,ค่าหนังสือพิ มพ์ประจาส านักงาน,ค่าหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน,
เอกสารทางวิชาการและสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตั้งไว้ 5,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 10,000 บาท
รายจ่ า ยในการจั ด รั บ รองของเทศบาลต าบลห้ ว ยกระเจา ค่ า รั บ รองในการประชุ ม สภาหรื อ
คณะกรรมการหรือคณะอนุ กรรมการเช่ น ค่าอาหาร ค่ าเครื่องดื่ ม ค่ าพิ มพ์ เ อกสาร ค่ าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจาเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรอง
- ดาเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์2563 เรื่อง ระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารงานขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี งานราชพิธี วันสาคัญทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท เช่น ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อ
ผ้าแพร ผ้าริ้ว ธงชาติป้ายสัญลักษณ์ ดอกไม้ ธูปเทียน พวงมาลา ค่าพานพุ่มถวายสักการะ ค่าปัจจัย
ถวายพระ และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นฯลฯ
- ดาเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
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1) หนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์2563 เรื่อง ระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารงานขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและประกาศเกียรติคุณ แก่พนักงานและลูกจ้างเทศบาล
ตาบลห้วยกระเจา
- เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ายในการจั ดกิ จกรรมต่ างๆในวันเทศบาล การจัด การแข่ งขั นกี ฬาเชื่ อม
สัมพันธไมตรีภายในองค์กร เช่น ค่าปัจจัยถวายพระ,ค่าภัตตาหาร,ค่าดอกไม้ธูปเทียน,ค่าวัสดุอุปกรณ์
,ค่าอุปกรณ์กีฬา,ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นฯลฯ และเพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดาเนินการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างดีเด่นของเทศบาล ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด –ปิดการอบรม,ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการ,ค่าโล่รางวัล,เงินรางวัล,
ประกาศเกียรติคุณ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จาเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
2) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรมขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 177)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรเช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักฯลฯให้กับคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาทต.ฯ,พนักงาน
เทศบาลพนั กงานจ้ างในสัง กั ด ส านักปลั ด ฯหรื อบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บค าสั่ ง ให้เ ดิ นทางไปปฏิ บั ติร าชการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่ น
พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จานวน

30,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ การเลื อ กตั้ ง ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามที่
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ก าหนด(กรณี ค รบวาระ ยุ บ สภา กรณี แ ทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า ง และ
คณะกรรมการการเลือกตั้ งสั่ งให้มีการเลือกตั้ งใหม่ และกรณี อื่นๆ) อีกทั้ง ให้ ความร่วมมื อในการ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความ
เหมาะสมโดยคานึงถึงฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวั นที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่ อง การ
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
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3) หนังสื อกระทรวงหมาดไทย ด่ วนที่ สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางปฏิบั ติการตั้ง งบประมาณ การใช้จ่ายเงิ นสะสมและเงิ น ทุ นส ารองเงิ นสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561 -2565 หน้าที่ 181)
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข

จานวน

100,000 บาท

- เพื่ อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึ กอบรม/ศึ กษาดูง าน เพื่ อเสริมสร้างองค์ กร แห่ง ความสุ ข
ประจาปี 2565 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างแรงจูงใจการสร้างเสริมความสัมพันธ์ของ
บุคลากรในองค์กรเพื่อเกิดความสมานสามัคคี สร้างเสริมการมีส่วนร่วมทาให้บุคลากรในองค์กรมี
ความสุขนามาสู่การทางานที่เป็นทีมได้อย่างดีงานมีประสิทธิภาพ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
2) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรมขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 176)
โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้บุคลากรภายในองค์กร

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ ายเป็นค่ าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ใ ห้แก่ คณะผู้ บริห ารสมาชิ ก
สภา และบุคลากรในเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
2) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรมขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 176)
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตาบล
ห้วยกระเจา
- เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ า ใช้ จ่ายตามโครงการอบรมคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมแก่ ผู้ บ ริ ห าร สมาชิ กสภา
เทศบาล และพนั กงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เพื่ อให้ผู้ บริ หารสมาชิกสภาและบุค ลากรของ
องค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตใน
การทางาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
2) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรมขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 176)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุง รักษาและซ่ อมแซมครุภัณ ฑ์ต่ างๆ ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา,ค่ า
บ ารุ ง รั ก ษาหรื อ ซ่ อ มแซมทรั พ ย์ สิ น อื่ น เช่ น วั ส ดุ ต่ า งๆ,ค่ า บ ารุ ง รั ก ษาหรื อซ่ อ มแซมที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง,รถยนต์ส่วนกลาง,รถจักรยานยนต์คอมพิวเตอร์ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรู ปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่ าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลั กเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

รวม

335,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ส านั ก งาน ตั้ ง ไว้ 80,000 บาท เช่ น กระดาษ แฟ้ ม ปากกา
ดินสอ กุญแจสมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ธงชาติ ซองจดหมาย แผงปิดประกาศ น้า
ดื่ม เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานดังนี้
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน
- ได้ แ ก่ สิ่ง ของที่ โ ดยสภาพมี ลั กษณะคงทนแต่ ตามปกติ มีอายุ การใช้ ง านไม่ ยื นนาน หรื อเมื่ อ
นาไปใช้ งานแล้ วเกิดความชารุดเสียหายไม่ส ามารถซ่อมแซมให้ใช้ง านได้ดั งเดิมหรือซ่อมแซมแล้ ว
ไม่คุ้มค่า ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลข ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดา) ที่ถู
พื้นตะแกรงวาง เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจภาพเขียน แผน
ที่พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสานักงาน หรือหน่วยงานแผ่นป้ายจราจรหรือ
แผ่ น ป้ า ยต่ า งๆ มู่ ลี่ ม่ า นปรั บ แสง (ต่ อ ผื่ น ) พรม (ต่ อ ผื น ) นาฬิ ก าตั้ ง หรื อ แขวน พระพุ ท ธรู ป
จาลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็กฯลฯ
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ย น
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้ นไม่ คงสภาพเดิ ม ดัง นี้ กระดาษ หมึก ดิ นสอ ปากกา ยางลบน้ายาลบ
ค าผิ ด เทปกาว ลวดเย็ บ กระดาษ กาว ชอล์ ค สมุ ด ซองเอกสาร ตลั บ ผงหมึ ก น้ าหมึ ก
ปริ น ท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ ายาลบกระดาษไข ไม้ บ รรทั ด คลิ ป เป็ ก เข็ ม หมุ ด กระดาษ
คาร์บ อน กระดาษไข แฟ้ ม สมุด บัญ ชี สมุด ประวั ติ ข้าราชการ แบบพิ มพ์ ของใช้ใ นการบรรจุ หี บ
ห่อ น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนในสานักงานฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรู ปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่ าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้าดื่ม สาหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการตั้งไว้ 10,000 บาท
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานดังนี้
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่ โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ย น
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนในสานักงานฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรู ปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่ าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

5,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์,เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า,เทปพันสายไฟฟ้า,สายไฟฟ้า
,หลอดไฟฟ้า,เบรกเกอร์, สายอากาศหรือ เสาอากาศสาหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน์ ,จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม,โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน,หม้อแปลงไฟฟ้า(Step-up,Step Down),ลาโพง,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
- ได้ แก่ สิ่ง ของที่ โดยสภาพมีลั กษณะคงทนแต่ต ามปกติมีอายุ การใช้ง านไม่ยื นนาน หรื อเมื่ อ
นาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้ ม ค่ า ดั ง นี้ ไมโครโฟน ขาตั้ ง ไมโครโฟน หั ว แร้ ง ไฟฟ้ า เครื่ อ งวั ด กระแสไฟฟ้ า เครื่ อ งวั ด
แรงดันไฟฟ้า มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ย น
สภาพไปในระยะเวลาอั นสั้ นไม่ ค งสภาพเดิ ม ดั ง นี้ ฟิ วส์ เทปพันสายไฟฟ้ า สายไฟฟ้ าหลอดไฟ
ฟ้า หลอดไฟ เข็ มขั ดรั ดสายไฟฟ้ า ปลั๊กไฟฟ้า สวิ ตซ์ ไฟฟ้า หลอดวิ ทยุ ทรานซิต เตอร์ และชิ้ นส่ วน
วิ ท ยุ ลู ก ถ้ วยสายอากาศ รี ซีส เตอร์ มู ฟ วิ่ ง คอยส์ ค อมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลู ออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสาหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ ดาวเทียมฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดัง เดิมที่มีลั กษณะเป็ นการซ่อมบารุงปกติห รือค่ าซ่อมกลาง ดั งนี้ ดอกล าโพงแผงวงจร ผั ง
แสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

15,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงไม้กวาดถ้วย ชามช้อนส้อม แก้วน้าจาน
รอง ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน ผ้ าปูโต๊ะ กระจกเงา ถาด โอ่งน้ า มีด ฯลฯ วัสดุสิ้ นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้ แก่ สิ่ง ของที่ โดยสภาพมีลั กษณะคงทนแต่ต ามปกติมีอายุ การใช้ง านไม่ยื นนาน หรื อเมื่ อ
นาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้ มค่ าดั ง นี้ หม้ อ กระทะ กะละมั ง ตะหลิ ว กรอบรู ป มี ด ถั ง ถาด แก้ ว น้ า จานรอง ถ้ ว ย ชาม
ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตี
ไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้าร้อน กระติดน้าแข็ง
ถังแก๊ส เตา ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ย น
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู่ น้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง
มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรู ปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่ าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าจั ด ซื้ อวั สดุ ย านพาหนะและขนส่ ง และซ่ อมแซมเปลี่ ย นอะไหล่ ร ถยนต์ แ ละ
รถจั กรยานยนต์ฯ ลฯ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา น้ ามันเบรก เข็ มขัด นิรภั ย หม้ อน้ า
รถยนต์ ไขควง ฯลฯรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ ายที่ ต้ องช าระพร้ อมกั บ ค่ าวั ส ดุ เช่ น ค่ าขนส่ ง ค่ าภาษี ค่ าประกั นภั ย ค่ าติ ด ตั้ ง เป็ น
ต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้
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(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่ โดยสภาพมีลั กษณะคงทนแต่ตามปกติ มีอายุการใช้ งานไม่ยื นนาน หรื อเมื่ อ
นาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้ ม ค่ า ดั ง นี้ ไขขวง ประแจ แม่ แ รง กุ ญ แจปากตาย กุ ญ แจเลื่ อ น คี ม ล็ อ ค ล็ อ คเกี ย ร์
ล็ อ คคลั ด ซ์ กระจกโค้ ง มน ล็ อ คพวงมาลั ย สั ญ ญาณไฟกระพริ บ สั ญ ญาณไฟฉุ ก เฉิ น กรวย
จราจร ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น๊อตและ สกรู สาย
ไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
คื น สภาพดั ง เดิ ม ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การซ่ อ มบ ารุ ง ปกติ ห รื อ ค่ า ซ่ อ มกลาง ดั ง นี้ เบาะรถยนต์
เครื่ อ งยนต์ (อะไหล่ ) ชุ ด เกี ย ร์ ร ถยนต์ เบรก ครั ช พวงมาลั ย สายพาน ใบพั ด หม้ อ น้ า
แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ามัน ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชน
รถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรู ปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่ าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

80,000 บาท

- เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าจั ด ซื้อวั สดุ เชื้ อเพลิ งและหล่อลื่ น เช่นน้ ามั นดีเ ซล น้ ามั นเบนซิ น น้ามั นก๊ าด
น้ามันเครื่อง แก๊สหุงต้ม น้ามันจารบี ฯลฯ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้ น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ย น
สภาพไปในระยะเวลาอั น สั้ น ไม่ ค งสภาพเดิ ม ดั ง นี้ แก๊ ส หุ ง ต้ ม น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง น้ ามั น
ดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรู ปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่ าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

5,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กันและสี แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) เมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการล้าง อัดขยาย
ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง ขาแขวนทีวี ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่ โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ต ามปกติมีอายุการ ใช้งานไม่ยื นนาน หรือเมื่ อ
นาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่าดังนี้ ขาแขวนทีวี ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล้องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ย น
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่ คงสภาพเดิม ดั งนี้ พู่กัน สี กระดาษเขีย นโปสเตอร์ ฟีล์ ม เมมโมรี่
การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป, แผ่นซีดี)รูปสีหรือขาวดาที่ได้จาก
การล้าง อัดขยายภาพถ่ายดาวเทียมฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรู ปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่ าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette,
FloppyDisk,Removable Disk,Compact Disk,Digital Video Disc,GardReader)ต ลั บ น้ า ห มึ ก
ห รื อ ต ลั บ ผ ง ห มึ ก ส า ห รั บ เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ผ่ น ก ร อ ง แ ส ง ,แ ป้ น พิ ม พ์
(Key Board) เม้ าส์ แ ฮนดี้ ไ ด รว์ ฮาร์ ดดิ ส ต์ เครื่ อง กระ จาย สั ญ ญาณ ( Hub),โ ปรแ กร ม
คอมพิ วเตอร์ หรื อซอฟต์ แ วร์ ที่ มีร าคาหน่ วยหนึ่ ง ไม่ เ กิ น 20,000 บาท ฯลฯโดยจ่ ายเป็ นค่ าวั ส ดุ
คอมพิวเตอร์ ดังนี้
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(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะและคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
นาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ย น
สภ าพ ไป ใ นร ะ ย ะ เ วล าอั นสั้ นไม่ ค ง ส ภ าพ เ ดิ ม ดั ง นี้ อุ ป กร ณ์ บั นทึ กข้ อมู ล (Diskette,
FloppyDisk Removable Disk Compact Digital Video Disc Flash Drive) เ ท ป บั น ทึ ก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape Cassette Cassette Tape Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์
สาหรั บ เครื่ องพิ มพ์ ส าหรั บ คอมพิ วเตอร์ ตลั บ ผงหมึ ก ส าหรั บ เครื่ องพิ มพ์ แ บบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
-ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดั ง เดิ มที่ มีลั กษณะเป็ น การซ่ อ มบ ารุ ง ปกติ ห รื อ ค่ า ซ่ อมกลาง ดั ง นี้ แผงแป้ นอั กขระหรื อ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตชึท
ฟิ ด เ ด อ ร์ ( Cut sheet Feeder) เ ม า ส์ (Mouse) พ ริ น เ ต อ ร์ ส วิ ต ชิ่ ง บ๊ อ ก ซ์ (Printer
switching Box) เ ค รื่ อ ง ก ร ะ จ า ย สั ญ ญ า ณ (Hub) แ ผ่ น ว ง จ ร อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ (Card)
Ethernet Card Antivirus Card Sound Card เ ป็ นต้ น เ ค รื่ อ ง อ่ านแ ล ะ บั น ทึ กข้ อมู ล แ บ บ
ต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบ
ออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรู ปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่ าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

รวม

435,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับ สานักงานเทศบาลตาบลรวมถึงอาคาร หรือ สถานที่ที่อยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของ ทต.ห้วยกระเจา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

20,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสานักงานเทศบาลตาบล,ค่าบริการโทรศัพท์ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ,
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเลขหมาย ค่าเช่าเครื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าบริการไปรษณีย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรับ ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา ไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรู ปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่ าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บริ ก ารสื่ อ สารและโทรคมนาคมในส านั ก งานเทศบาลต าบล,ศู น ย์
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบและค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุ
สื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่า
เช่ าช่ องสัญ ญาณดาวเทีย ม และให้ห มายความรวมถึ งค่ าใช้ จ่ายเพื่อให้ไ ด้ใ ช้บ ริการดั งกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าต่อสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งต่อปี)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ระบบCLOUD, HOSTING) เพื่อ
ใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา และการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ในระดับพื้นที่โดยมีการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อ
สร้างการรับรู้สู้ประชาชนโดยตรงและติดตามการเผยแพร่ข้อมู ลข่าวสาร เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
งบลงทุน

รวม

3,725,600 บาท

รวม

1,224,400 บาท

เก้าอี้พักคอย

จานวน

30,000 บาท

- เพื่อจั ดซื้อเก้าอี้พั กคอย เพื่อใช้ในการปฏิ บัติงานจานวน 10 ตัว ราคา ตัวละ 3,000 บาท ตั้ ง
ไว้ 30,000 บาท (ราคาท้องถิ่น)
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงานงบประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 186)
ค่าจัดซื้อเก้าอี้

จานวน

29,000 บาท

- จั ด ซื้ อ เ ก้ า อี้ ร ะ ดั บ บ ริ ห า ร ตั้ ง ไ ว้ 15,000 บ า ท เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
จานวน 3 ตัว ราคา ตัวละ 5,000 บาท (ราคาท้องถิ่น)
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงานงบประมาณ
- จัดซื้อเก้าอี้ ระดับปฏิบัติการ/ชานาญงาน/ชานาญการ ตั้งไว้ 14,000 บาท เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานจานวน 4 ตัว ราคา ตัวละ 3,500 บาท (ราคาท้องถิ่น)
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงานงบประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 186)
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร

จานวน

5,000 บาท

จานวน

29,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

- เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจานวน 2 ตัว ราคา ตัวละ 2,500 บาท (ราคา
ท้องถิ่น) ตั้งไว้ 5,000 บาท
- จั ดหาโดยสื บราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีต ามบัญ ชีราคามาตรฐานครุภัณ ฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 186)
ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน
- จัดซื้อ โต๊ ะทางานระดับ บริ หาร ตั้ งไว้ 21,000 บาท เพื่อใช้ ในการปฏิบั ติง าน จานวน 3 ตั ว
ราคา ตัวละ 7,000 บาท (ราคาท้องถิ่น)
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงบประมาณ
- จัดซื้อโต๊ะทางานระดับปฏิบัติการ/ชานาญงาน/ชานาญการ ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานจานวน 2 ตัว ราคา ตัวละ 4,000 บาท (ราคาท้องถิ่น)
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- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงบประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 186)
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน

จานวน

9,900 บาท

- เพื่อจั ดซื้อเครื่ องสแกนลายนิ้วมื อ ชนิ ดบันทึกเวลาเข้าออกงาน ราคา 9,900 บาท จานวน
1 เครื่อง ตั้งไว้ 9,900 บาท
- คุณสมบัติดังนี้
1) รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ
2) สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ
3) หน้าจอ LCD
4) สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ
5) มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทางาน
6) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 186)
ชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุม

จานวน

74,000 บาท

- จั ดซื้ อ ชุ ดโต๊ ะ ห้ อ งประชุ ม ตั้ งไว้ 21,500 บาท เพื่ อใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านในห้ อ งประชุ มสภา
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา จานวน 1 ชุด ราคา ชุดละ 21,500 บาท (ราคาท้องถิ่น)
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงบประมาณ
- จัดซื้ อ ชุ ดเก้ าอี้ ห้อ งประชุ ม ตั้ งไว้ 52,500 บาท เพื่อใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านในห้ องประชุ มสภา
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา จานวน 21 ตัว ราคา ตัวละ 2,500 บาท (ราคาท้องถิ่น)
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงบประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 186)
โต๊ะหมู่บูชา

จานวน

8,400 บาท

จานวน

311,100 บาท

- เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ราคา 8,400 บาท จานวน 1 ชุด ตั้งไว้ 8,400 บาท
- คุณสมบัติดังนี้
1) ทาด้วยไม้สัก
2) มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว
3) มีฐานรองโต๊ะหมู่
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องเสียงห้องประชุม
- เพื่ อ จั ด ซื้ อ เครื่ อ งเสี ย งห้ อ งประชุ ม เพื่ อ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านจ านวน 1 ชุ ด ราคา ชุ ด
ละ 311,100 บาท (ราคาท้องถิ่น) ตั้งไว้ 311,100 บาท
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงบประมาณ
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มีคุณสมบัติดังนี้
1) ไมค์ประชุมของประธาน 1 เครื่อง
2) ไมค์ประชุมผู้ร่วมประชุม 11 เครื่อง
3) ชุดควบคุมระบบไมค์ประชุม 1 ชุด
4) ชุดควบคุมกล้องพร้อมกล้อง 1 ชุด
5) เครื่องขยายสัญญาณเสียงขนาด 240 วัตต์ 1 เครื่อง
6) ลาโพงติดเพดาน 6 ใบ
7) ไมค์ลอย 1 คู่ 1 ชุด
8) เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer) รองรับ 8 input 1 เครื่อง
9) ตู้สาหรับเก็บอุปกรณ์ 12U 1 ตู้
10) สายสัญญาณเสียงและภาพสาหรับติดตั้ง 2 ชุด
11) อุปกรณ์แปลงสัญญาณ LAN TO HDMI 1 ชุด
12) อุปกรณ์แปลงสัญญาณ LAN TO VGA 1ชุด
13) ปลั๊กไฟใส่ตู้ RACK เพาเวอร์เบรกเกอร์ 1 ชุด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 192)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA

จานวน

33,600 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 Lumens ราคา 33,600
บาท จานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 33,600 บาท
- โดยมี คุ ณ สมบั ติ ต ามบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านั ก
งบประมาณ ดังนี้
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2) ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP
3) ระดับ XGA ขนาด 4,000 Lumens เป็นระดับความละเอียดของภาพ
4) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่า (ANSI Lumens)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 194)
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

จานวน

15,300 บาท

- เพื่อจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว ราคา 15,300 บาท
จานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 15,300 บาท
- โดยมี คุ ณ สมบั ติ ต ามบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านั ก
งบประมาณ ดังนี้
1) ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว หรือ 72 x 96 นิ้ว หรือ 84 x 84 นิ้ว หรือ 89 x 92 นิ้ว หรือ
6 x 8 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต
2) ทุกขนาดตาม ข้อ 1) จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตซ์ หรือรีโมท
คอนโทรล ใช้ไฟฟ้้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
หมายเหตุ : ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดของเส้นทแยงมุม (ค่าโดยประมาณ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 194)
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โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

จานวน

15,400 บาท

จานวน

478,700 บาท

- เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ ความละเอียดจอภาพ 3840 x
2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว ราคา 15,400 บาท จานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 15,400 บาท
- โดยมี คุ ณ ลั ก ษณะตามบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านั ก
งบประมาณ ดังนี้
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล)
2) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว)
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
6) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 194)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง อาคารสานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
- เพื่ อ จั ด ซื้ อ กล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด พร้ อ มติ ด ตั้ ง อาคารส านั ก งานเทศบาลต าบลห้ ว ย
กระเจา จานวน 16 จุด ตั้งไว้ 478,700 บาท
- มีคุณสมบัติดังนี้
1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ 10 เครื่อง
2) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 6 เครื่อง
3) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ( Network Video Recorder ) แบบ 16 ช่อง 1 เครื่อง
4) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง
5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง 1 เครื่อง
6) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1KVa 1 เครื่อง
7) ตู้ควบคุมใส่อุปกรณ์ภายในอาคาร ขนาด 9U 1 ตู้
8) ตู้ใส่อุปกรณ์ภายนอกอาคาร 1 ตู้
9) ชุดท่อ IMC 1 ชุด
10) อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออปติก แบบ 10/100 2 เครื่อง
11) สายใยแก้วนาแสงขนาด 6 แกน ชนิดป้องกันสัตว์กัดแทะ 400 เมตร
12) สายสัญญาณ UTP ชนิด Cat5E 450 เมตร
13) ท่อร้อยสายสัญญาณ uPVC 200 เมตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 194)
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คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 ราคา 20,000 บาท จานวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณ ลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุ ณลักษณะพื้นฐานครุ ภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 3 GB
- มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
- มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2,048 x 1,536 Pixel
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth และ GPS
- มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in)
- มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel
- มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 193)
เครื่องคอมพิวเตอร์

จานวน

30,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จานวน 1 เครื่อง
- โดยมี คุ ณ ลั กษณะพื้ นฐานตามประกาศเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั กษณะพื้ นฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีห น่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่ า 8 แกนหลั ก (8 core) และ 16 แกนเสมื อน (16
Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่ วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้ อยกว่า 2 GB หรือ
2) มี ห น่ ว ยประมวลผลเพื่ อแสดงภาพติ ด ตั้ ง อยู่ ภ ายในหน่ ว ยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 189)
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จานวน

60,000 บาท

- จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ โ น้ ต บุ๊ ก ส า ห รั บ ง า น ส า นั ก ง า น ร า ค า 16,000
บาท จานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 16,000 บาท
- โดยมีคุณ ลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุ ณลักษณะพื้นฐานครุ ภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มี ห น่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 แกนหลั ก (2 core) และ 4 แกนเสมื อ น
(4 Thread)และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.5 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) มี ห น่ วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดั บ (Level)
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มี ห น่ ว ย ค ว า ม จ า ห ลั ก (RAM) ช นิ ด DDR4 ห รื อ ดี ก ว่ า ข น า ด ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 4 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 น้ อ ยกว่ า 1 TB หรื อ ชนิ ด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มี ช่ อง เ ชื่ อมต่ อ ร ะ บ บ เ ค รื อข่ าย (Network Interface) แ บ บ 10/100/1000 Base-T ห รื อ
ดี ก ว่ า แบบติ ด ตั้ ง ภายใน (Internal) หรื อ ภายนอก (External) จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ช่ อ ง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth
- จั ดซื้ อ เ ค รื่ อ ง คอ ม พิ ว เ ตอ ร์ โ น้ ต บุ๊ ก ส าหรั บ งา นป ร ะ มว ลผ ล ร า คา 22,000
บาท จานวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 44,000 บาท
- โดยมี คุ ณลั กษณะพื้ นฐานตามประกาศเกณฑ์ ราคากลางและคุณ ลักษณะพื้ นฐานครุภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีห น่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลั ก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8
Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 195)
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เครื่องพิมพ์ Multifunction

จานวน

7,500 บาท

- เ พื่ อ จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์ Multifunction แ บ บ ฉี ด ห มึ กพ ร้ อ ม ติ ด ตั้ ง ถั ง ห มึ ก พิ ม พ์
(Ink Tank Printer) ราคา 7,500 บาท จานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 7,500 บาท
- โดยมี คุ ณลั กษณะพื้ นฐานตามประกาศเกณฑ์ ราคากลางและคุณ ลักษณะพื้ นฐานครุภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มี ค วามเร็ ว ในการพิ ม พ์ ข าวด าส าหรั บ กระดาษ A4 ไม่ น้ อ ยกว่ า 27 หน้ า ต่ อ นาที (ppm)
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อ
นาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 195)
เครื่องสารองไฟฟ้า

จานวน

17,500 บาท

จานวน

50,000 บาท

- เ พื่ อจั ด ซื้ อเ ค รื่ อ ง ส าร อง ไ ฟ ฟ้ า ข นาด 800 VA จ านว น 7 เ ค รื่ อง ร าค าเ ค รื่ อ ง
ละ 2,500 บาท ตั้งไว้ 17,500 บาท
- โดยมี คุ ณ ลั กษณะพื้ นฐานตามประกาศเกณฑ์ร าคากลางและคุ ณ ลักษณะพื้ นฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 189)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็ นค่ าซ่ อมแซม บารุ งรั กษา โครงสร้างของครุภั ณฑ์ ขนาดใหญ่ ของเทศบาลต าบล
ห้วยกระเจา ซึ่ง ไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ยานพาหนะ ฯลฯ รายจ่าย
เพื่ อประกอบดัด แปลง ต่ อเติม หรื อปรั บ ปรุ งครุ ภั ณฑ์ ฯลฯ ในกรณี ชารุ ด เสี ย หายให้ ใ ช้ การได้ ดี
ดังเดิม
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
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1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 186)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

2,501,200 บาท

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา (อาคารหลังใหม่)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา (อาคารหลังใหม่) ซึ่งมี
รายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
- โดยมีงานปลูกต้นไม้พร้อมวัสดุปลูก พื้นที่ 1,750 ตารางเมตร และงานระบบรดน้า ประกอบด้วย
เครื่องสูบน้ามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล
กาหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 187)

จานวน

489,300 บาท

ป้ายสานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา (อาคารหลังใหม่)

จานวน

471,200 บาท

จานวน

363,500 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าก่ อสร้ างป้ ายส านั กงานเทศบาลต าบลห้ วยกระเจา (อาคารหลั ง ใหม่ ) ซึ่ ง มี
รายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
- โดยมีความสูง 2.50 เมตร ยาว 11.35 เมตร รั้วสองข้าง ยาวข้างละ 36 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 188)
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายนอกอาคารสานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา (อาคารหลังใหม่)
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งระบบไฟฟ้ า แสงสว่ า งภายนอกอาคารส านั ก งานเทศบาลต าบล
ห้วยกระเจา (อาคารหลังใหม่) ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
- เสาโคมไฟสูง 6 เมตร จานวน 10 ต้น โคมไฟถนน LED 75 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จานวน 12 ชุด
(รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกาหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 188)
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โรงจอดรถสานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา (อาคารหลังใหม่)

จานวน

1,079,900 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

47,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถสานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา (อาคารหลังใหม่) ซึ่งมี
รายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
- โรงจอดรถ พื้นที่ 200 ตารางเมตร หลังคาสูง 3.25 เมตร จานวน 2 หลัง (รายะเอียดตามแบบ
ที่เทศบาลกาหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 186)
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
ปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ก่ อสร้ าง ซึ่ ง มิ ใ ช่ การซ่ อมแซมตามปกติ ) เช่ น การปรั บ ปรุ ง ระบบระบาย
น้ า ระบบไฟฟ้ า สะพาน ฝาย บ่ อบาดาล แหล่ ง น้ าสาธารณะ การขุ ด ลอกคลอง การปรั บ ปรุ ง
อาคาร เช่น บิวท์อิน Built - in , กั้นห้องที่มีสภาพมั่นคง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรู ปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่ าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 186)
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนั ง สื อ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
2) หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ ม ท 0808.2/ว2055 ลงวั น ที่ 7 ต.ค. 2559
เรื่ อง ซั กซ้ อมความเข้ าใจในการปฏิบั ติ ต ามมติ คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวั นที่ 14 มิ .ย.2559 เรื่ อง การ
กาหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรั บ
ราคาได้ (ค่ า K) ของการประกวดราคานานาชาติ แ ละก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ เ พิ่ ม เติ มจากมติ
คณะรัฐมนตรีฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 188)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม

265,240 บาท

รวม

226,080 บาท

รวม

226,080 บาท

จานวน

226,080 บาท

รวม

39,160 บาท

รวม

19,160 บาท

จานวน

19,160 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีของพนักงานเทศบาล ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากาลังสามปี จานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 226,080 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานเทศบาล ดังนี้
(1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน226,080 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2545
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559
4) ประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจัง หวั ดกาญจนบุรี เรื่ อง กาหนดหลั กเกณฑ์การเลื่ อนขั้ น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 17 มีนาคม 2554
5) ประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจัง หวั ดกาญจนบุรี เรื่ อง กาหนดหลั กเกณฑ์การเลื่ อนขั้ น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษตั้งไว้ 19,160บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัล ประจาปีแก่ พนักงานส่วนท้ องถิ่ นให้ เป็ นรายจ่ายอื่ นขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นพ.ศ.
2557
2) หนัง สื อกรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวั นที่ 29พฤษภาคม 2557เรื่ องการ
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็ นเงินรางวัลประจาปี แก่พนัก งานส่วนท้องถิ่ นให้เป็ นรายจ่ ายอื่นขององค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และเทศบัญญัติต่าง ๆ แผนพัฒนาท้องถิ่น บรรยายสรุป
เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการเบิ กค่ าใช้ จ่ายในการบริห ารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
3) ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัด ทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
4) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการเบิ กค่ าใช่ จ่ายในการบริห ารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2562
5) หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวั นที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่ อง ระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.
2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 179)
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งานบริหารงานคลัง

รวม 3,911,780 บาท

งบบุคลากร

รวม 2,879,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม 2,879,280 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จานวน 1,877,160 บาท

- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เดื อ นพนั ก งาน เทศบาลและเงิ น ปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อ นพนั ก งานเทศบาล
ประจาปี 5 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,877,160 บาท โดยจ่ายให้พนักงานเทศบาล ดังนี้
(1) ผู้อานวยการกองคลัง จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 448,920 บาท
(2) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 356,160 บาท
(3) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 393,600 บาท
(4) นักวิชาการเงินและบัญชี จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 389,400 บาท
(5) นักวิชาการพัสดุ จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 289,080 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2545
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล ลงวันที่ 17 มีนาคม 2554
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
เงินประจาตาแหน่ง

จานวน

78,000 บาท

จานวน

876,120 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งให้แก่ ผู้อานวยการกองคลัง (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
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 6 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 876,120 บาท โดยจ่าย
ให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี) จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน
273,000 บาท
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(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้) จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน
163,200 บาท
(3) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน) จานวน 4 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 432,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ฉบับที่ 2 ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

48,000 บาท

รวม

758,500 บาท

รวม

280,000 บาท

จานวน

260,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้าง 4 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 48,000 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จานวน 4 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ฉบับที่ 2 ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ประโยชน์ ต อบแทนอื่น ส าหรั บ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น กรณี พิ เ ศษ (เงิ น รางวั ล
ประจาปี) ตามผลการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจาปี ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการกลางและคณะกรรมการจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็ น เงิ น รางวั ล ประจ าปี แ ก่ พ นั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น รายจ่ า ยอื่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การ
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จานวน

2,000 บาท

จานวน

18,000 บาท

รวม

196,500 บาท

จานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่นค่าทาการประชา
สัมพันธ์ กาหนดการชาระภาษี ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่าลงทะเบียนอบรม ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เป็นไปตามพระบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ค่าเบี้ยประกัน
จานวน

6,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง หรือ
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
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจาในสังกัดกองคลัง
รวมถึงผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนดไว้
- เป็นไปตาม ระเบียบ ดังนี้
1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาบุ ต รขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2563
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาล ภาคบังคับตามกฏหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการจัดทาประกันภัยภาคสมัครใจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งไว้ 6,500 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

50,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

252,000 บาท

จานวน

92,000 บาท

- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการในราชอาณาจั ก รเช่ น ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า พาหนะ
ค่าลงทะเบียนอบรม ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบหนังสือสังการกาหนดไว้ ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา,ค่าบารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นเช่น วัสดุต่างๆ,ค่าบารุง รักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง,รถยนต์ส่วนกลาง,
รถจักรยานยนต์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่นกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ใบเสร็จรับเงิน โดยจ่ายเป็นค่า
วัสดุสานักงานดังนี้
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งาน
แล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หนังสือ
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร
เก้ า อี้ พ ลาสติ ก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ ง (กระดานด า) ที่ ถู พื้ น ตะแกรงวาง เอกสาร เครื่ อ ง
ตัดโฟม เครื่ องตัดกระดาษ เครื่องเย็ บกระดาษ กุ ญแจ ภาพเขียน แผนที่พ ระบรมฉายาลั กษณ์ แผงปิ ด
ประกาศ แผ่นป้ายชื่อสานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อ
ผื่น) พรม (ต่อผืน)นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจาลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
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(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิน้ เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบคาผิด เทปกาว ลวด
เย็บ กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้าหมึก ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ายาลบ
กระดาษไข ไม้ บรรทั ด คลิ ป เป็ ก เข็ม หมุด กระดาษคาร์บ อน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบั ญชี สมุดประวั ติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนในสานักงาน
ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น
พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์และรถจักรยาน
ยนต์ ฯลฯ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในเพลา น้ามันเบรก เข็มขัดนิรภัย หม้อน้ารถยนต์ ไขควง ฯลฯ
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สนิ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยจ่าย
เป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งาน
แล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไขควง
ประแจ แม่ แ รง กุ ญ แจปากตาย กุ ญ แจเลื่ อ น คี ม ล็ อ ค ล็ อ คเกี 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 สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
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) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

60,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สนิ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อ จ่า ยเป็น ค่า ใช้ จ่า ยในการจัด ซื้อ วัส ดุค อมพิ วเตอร์ เช่น แผ่ นหรือ จานบั นทึ กข้ อมู 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
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(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette,FloppyDisk Removable Disk
Compact Digital Video Disc Flash Drive) เ ท ป บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ( ReelMagneticTape Cassette
Cassette Tape Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึก สาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์(Key board)
เมนบอร์ ด (Main Board) เมมโมรี่ ชิ ป (MeMory Chip) เช่ น Ram คั ต ชึ ท ฟิ ด 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) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา ไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอน
เงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

214,000 บาท

รวม

214,000 บาท

จานวน

32,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

จานวน

66,000 บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้
- เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจานวน 8 ตัว ราคา ตัวละ 4,000 บาท (ราคาท้องถิ่น) ตั้ง
ไว้ 32,000 บาท
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่ มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงบประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 186)
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต
- เพื่อจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจานวน 10 ตู้ ราคา ตู้ละ 3,500
บาท (ราคาท้องถิ่น) ตั้งไว้ 35,000 บาท
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงบประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 186)
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
- เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจานวน 3 ตัว ราคา ตัวละ 4,000 บาท (ราคา
ท้องถิ่น) ตั้งไว้ 12,000 บาท
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงบประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 186)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์

- เพื่ อ จั ด ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้ อ ย
กว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จานวน 3 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread)
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
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3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 190)
เครื่องพิมพ์ Multifunction

จานวน

7,500 บาท

- เพื่ อ จั ดซื้ อ เครื่ อ งพิ มพ์ Multifunction แบบฉี ด หมึ กพร้ อ มติ ด ตั้ งถังหมึ กพิ ม พ์ (Ink Tank Printer)
ราคา 7,500 บาท จานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 7,500 บาท
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อ
นาที (ipm)
- มี ค วามเร็ ว ในการพิ ม พ์ สี ส าหรั บ กระดาษ A4 ไม่ น้ อ ยกว่ า 15 หน้ า ต่ อ นาที (ppm) หรื อ 5 ภาพต่ อ
นาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อ มต่อ ระบบเครื อข่า ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ ดีกว่ า จานวนไม่น้อ ย
กว่า 1 ช่อง Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 195)
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์

จานวน

54,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) ราคา 27,000
บาท จานวน 2 เครื่อง
- โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สสี าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัตไิ ด้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่องและสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกาหนดขนาดของกระดาษเองได้
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 190)
เครื่องสารองไฟฟ้า

จานวน

7,500 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

60,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

60,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จานวน 3 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 194)

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 178)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่

รวม

355,320 บาท

รวม

355,320 บาท

รวม

355,320 บาท

จานวน

355,320 บาท

- เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น เ งิ น เ ดื อนพ นั ก ง า น เ ทศ บ า ล แ ล ะ เ งิ น ป รั บ ป รุ งเ งิ นเ ดื อน พนั ก งา น เ ทศ บ า ล
ประจาปี 1 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 355,320บาท โดยจ่ายให้พนักงานเทศบาล ดังนี้
(1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 355,320 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2545
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล ลงวันที่ 17 มีนาคม 2554
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่

รวม

1,336,310 บาท

รวม

526,740 บาท

รวม

526,740 บาท

จานวน

286,740 บาท

จานวน

216,000 บาท

จานวน

24,000 บาท

- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เดื อ นพนั ก งานเทศบาลและเงิ น ปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อ นพนั ก งานเทศบาล
ประจาปี 1 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 286,740 บาท โดยจ่ายให้พนักงานเทศบาล ดังนี้
(1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน
286,740 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2545
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 17 มีนาคม 2554
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง 2 อัตรา จานวน12 เดือนตาม
แผนอัตรากาลัง 3 ปี สังกัด ในอัตราตามที่ระเบียบกาหนดให้เบิกจ่ายได้ ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน) 2 ตาแหน่ง 12 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ฉบับที่ 2 ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้าง 2 อัตราจานวน 12 เดือนเป็นเงิน
24,000 บาท โดยจ่ายให้พนักงานจ้างดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป(คนงาน) จานวน 2 ตาแหน่ง
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จานวน 1,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ฉบับที่ 2 ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560
งบดาเนินงาน

รวม

715,270 บาท

รวม

82,270 บาท

จานวน

72,270 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจารวมถึงผู้มี
สิทธิได้รับสวัสดิการตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนดไว้
- เป็นไปตาม ระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เงิ น ประโยชน์ ตอบแทนอื่ น ส าหรั บ พนั ก งานส่ วนท้ อ งถิ่ น เป็ น กรณี พิเ ศษ (เงิ น รางวั ล
ประจาปี) ตั้งไว้ 42,270 บาท ตามผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ประจาปี ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกลางและคณะกรรมการจังหวัดตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง
การดาเนินการตามระเบียบกระทรวงหมดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ค่าป่วยการชดเชยงานที่เสียไปให้แก่ อ าสาสมัครป้อ งกันภั ยฝ่ายพลเรือ น (อปพร.) ตั้ ง
ไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยงานที่เสียไปให้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.) ซึ่งได้รับคาสั่งปฏิบัติงานในศูนย์อปพร.ในอัตราตามที่ระเบียบกาหนดให้เบิกจ่ายได้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 เรื่อง
สิทธิและสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
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ค่าใช้สอย

รวม

385,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่า ยเป็นค่ าธรรมเนียม และลงทะเบียนต่างๆ ค่ าจ้างเหมาบริ การต่า งๆ,ค่าจ้ างเหมา
แรงงานบุคคลภายนอกทางานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล หรือค่าใช้จ่าย
อย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน และอื่นๆที่มีระเบียบกฎหมาย/หนังสือสั่งการ ให้สามารถดาเนินการได้
เป็นต้น ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเบี้ยประกัน
จานวน

15,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาล ภาคบังคับตาม
กฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการจัดทาประกันภัยภาคสมัครใจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้ 15,000 บาท
- เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญต่างๆ

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สาคัญ ต่า งๆ เช่ นเทศกาลขึ้ นปี ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ รวมถึงค่า ใช้ จ่า ยในการจัด ซื้อ วัส ดุ
อุปกรณ์ในการดาเนินกิจกรรมด้วย ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 173)
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โครงการฝึกอบรม/ทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ และจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน
ฝ่ายพลเรือน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม/ทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพและจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมเพื่อให้เกิด
ทั ก ษะ ความรู้ ความเข้ า ใจ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก ารปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ ชุ ม ชน และหน่ ว ยงาน
อื่นๆ ตามความจาเป็นตั้งไว้ 150,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรมขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 เรื่อง
สิทธิและสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 172)
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ตามหลักสูตรที่
กรมป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภัย กาหนด รวมถึ งค่า ใช้ จ่า ยในการจั ด ซื้อ วัส ดุอุ ป กรณ์ใ นการ
ฝึกอบรมเพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ ตามความจาเป็น ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เป็นไปตาม ระเบียบ ดังนี้
1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรมขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลงวั น ที่ 26
ธันวาคม 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์
2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 173)
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน

150,000 บาท

50,000 บาท

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจและเป็นประโยชน์ในด้านการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ 50,000
บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 173)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน

15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่า ที่พัก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

50,000 บาท

รวม

243,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา, ค่าบารุง
รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ,ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง,
รถยนต์บรรทุกน้า,แอร์รถยนต์บรรทุกน้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ ส านั ก งานของศู น ย์ อปพร.เทศบาลต าบลห้ ว ยกระเจา เช่ น ปากกา
กระดาษ แฟ้มเก็บเอกสาร ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานดังนี้
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
นาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า ดังนี้ หนังสือเครื่องคิดเลข ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวาง เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน
แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้าย
จราจรหรื อ แผ่ น ป้ า ยต่ า งๆ มู่ ลี่ ม่ า นปรั บ แสง (ต่ อ ผื่ น ) พรม (ต่ อ ผื น ) นาฬิ ก าตั้ ง หรื อ แขวน
พระพุทธรูปจาลองกระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็กฯลฯ
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(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 น้าดื่มสาหรับ
บริการประชาชนในสานักงานฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
11) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- เพื่ อ เป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ไ ฟฟ้ า และวิ ท ยุ เช่ น ฟิ ว ส์ ,เข็ ม ขั ด รั ด สายไฟฟ้ า ,เทปพั น สายไฟฟ้ า ,
สายไฟฟ้า,หลอดไฟฟ้า,เบรกเกอร์, สายอากาศหรือเสาอากาศสาหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน์,จานรับ
สัญญาณดาวเทียม,โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน, หม้อแปลงไฟฟ้า(Step-up,Step-Down),ลาโพง,
ไมโครโฟน,ไฟฉายสปอตไลท์,เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า,สายไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น น้ามันเบรก หัวเทียนแบตเตอรี่ สายพาน ยาง
นอก ยางในของรถบรรทุกน้า ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

120,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับรถยนต์บรรทุกน้า
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
วัสดุการเกษตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวกะโหลกดูดน้า สาหรับรถยนต์บรรทุกน้า
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของศูนย์อปพร.เทศบาลตาบลห้วย
กระเจา เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล,หมึกคอมพิวเตอร์ฯลฯโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะและคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
นาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette,FloppyDisk
Removable Disk Compact Digital Video Disc Flash Drive เทปบันทึกข้อมูล(Reel Magnetic
TapeCassette Cassette Tape Cartridge Tape) หัวพิม พ์หรื อเทปพิม พ์สาหรับเครื่อ ง พิม พ์
สาหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก สาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
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(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
คืนสภาพดังเดิมที่ มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ หรือค่าซ่ อมกลางดังนี้ แผงแป้นอัก ขระหรื อ
แป้ น พิ ม พ์ (Key board) เมนบอร์ ด (Main Board) เมมโมรี่ ชิ ป (MeMory Chip) เช่ น Ram คั ต ชึ
ทฟิดเดอร์(Cut sheet Feeder)เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์( Printer switching Box)
เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card Antivirus Card
Sound Card เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์( Diskette)แบบ
ฮาร์ดดิสต์(Hard Disk)แบบซีดีรอม(CD ROM)แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุเครื่องดับเพลิง

จานวน

25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิง และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่
จาเป็น ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิงดังนี้
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไป
ใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า
ดังนี้ วาล์วน้าดับเพลิง,ถังดับเพลิง ,สายส่งน้าดับเพลิง,ข้อต่อ,ท่อดูดน้า,หัวฉีดน้าดับเพลิง,หัวกะโหลก
ดูดน้า,อุปกรณ์ดับไฟป่า เช่น สายฉีด ถัง ไม้ตบไฟ ฯลฯ
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ น้ายาดับเพลิง,ลูกบอลดับเพลิง,น้ายาโฟม,ผงเคมี
ดับเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุจราจร

จานวน

20,000 บาท

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ จราจรวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจราจร และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่
จาเป็น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจรดังนี้
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไป
ใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า
ดังนี้ กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แท่นแบริเออร์ สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณฉุกเฉิน
ป้ายไฟหยุดตรวจ แผ่นป้ายจราจร กระจกโค้งมน ไฟแวบ กระบองไฟ ฯลฯ
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ สติ๊กเกอร์
ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดูแลและให้บริการระบบของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) ตั้งไว้
5,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการและประกาศ ดังนี้
1) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กาหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการจดทะเบียน พ.ศ. 2558
2) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กาหนดคุณลักษณะและระบบการทางานของเครื่องบันทึก
ข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ. 2558
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

94,300 บาท

รวม

94,300 บาท

จานวน

11,800 บาท

จานวน

30,000 บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
ตู้เหล็ก
-

เพือ่ จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ตู้ละ 5,900 บาท จานวน 2 ตู้
โดยมีคณ
ุ สมบัตติ ามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานัก
งบประมาณ ดังนี้
- 1) มีมือจับชนิดบิด
- 2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 186)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จานวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16
Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 195)
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เครื่องสารองไฟฟ้า

จานวน

2,500 บาท

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท
ตั้งไว้ 2,500 บาท
- โดยมีคุ ณลั กษณะพื้ นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุ ณลัก ษณะพื้น ฐานครุ ภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 195)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงโครงสร้างครุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เช่น
ยานพาหนะ รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ฯลฯ ในกรณีชารุดเสียหาย
ให้ใช้การได้ดีดังเดิม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 186)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่

รวม

5,208,000 บาท

รวม

2,737,200 บาท

รวม

2,737,200 บาท

จานวน

1,501,200 บาท

จานวน

42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
จานวน 5 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,501,200 บาท โดยจ่ายให้พนักงานเทศบาล ดังนี้
(1) ผู้อานวยการกองการศึกษา จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 444,000 บาท
(2) ครู(คศ.2) จานวน 2 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 655,200 บาท
(3) ครู(คศ.1) จานวน 2 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 402,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2545
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ.2559
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 17 มีนาคม 2554
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พั ฒนาเด็ก
เล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งให้แก่ผู้อานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงาน
ศึกษา) ในอัตราตามที่ระเบียบกาหนดให้เบิกจ่ายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559
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เงินวิทยฐานะ

จานวน

84,000 บาท

จานวน

1,010,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะครูผู้ดูแลเด็ก (ครูคศ.2) ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จานวน 12 เดือน
จานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 84,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
ตาแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2559
4) ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด กาญจนบุ รี เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการ
ประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลให้มีหรือเลื่อนวิทยะฐานะ พ.ศ. 2550
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผล
งานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลตาแหน่งครูเพื่อให้มีหรื อเลื่อนวิทยะฐานะสูงขึ้น พ.ศ.
2561
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 8 ตาแหน่ง จานวน
12 เดือน เป็นเงิน 1,010,000 บาท โดยจ่ายให้พนักงานจ้างดังนี้
(1) พนัก งานจ้า งตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้า หน้ าที่ธุ รการ) จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดื อน เป็น เงิ น
168,000 บาท
(2) พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ (ผู้ ช่ ว ยครู ผู้ ดู แ ลเด็ ก ) จ านวน 1 ต าแหน่ ง จ านวน 12 เดื อ น เป็ น เงิ น
192,000 บาท
(3) พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) จานวน 6 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 650,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ฉบับที่ 2 ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

100,000 บาท

รวม

2,220,800 บาท

รวม

235,600 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจาปี) ตามผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจาปี ตามหลักเกณฑ์
เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการกลางและคณะกรรมการจั ง หวั ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การ
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงหมดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2557
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการให้ กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้ าง หรื อ
พนักงานจ้างที่ ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานราชการนอกเหนือ จากเวลาปกติที่ทางราชการกาหนด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

220,600 บาท

- เพื่ อ จ่ ายเป็ น เงิ น เพิ่ มค่ า ครองชี พ พนั ก งานจ้ า งตามภารกิจ /พนัก งานจ้า งทั่ ว ไป จ านวน 7 อั ต รา
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 100,000 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้างดังต่อไปนี้
(1) พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ (ผู้ ช่ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ ธุ ร การ) จ านวน 1 ต าแหน่ ง จ านวน 12 เดื อ นเป็ น เงิ น
28,000 บาท
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) จานวน 6 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือนเป็นเงิน 72,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ฉบับที่ 2 ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

5,000 บาท
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2) หนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

จานวน

10,000 บาท

รวม

1,125,600 บาท

จานวน

130,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลในสังกัดกองการศึกษา รวมถึงผู้
มีสิทธิได้รับสวัสดิการตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนดไว้
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ,ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ , ค่าล้างอัดภาพถ่าย
, ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และข้อบังคับต่างๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จานวน 42,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล รายจ่ายในการจัดรับรองของเทศบาล
ตาบลห้วยกระเจา ค่ารับรองคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจาเป็นต้องจ่าย
เกี่ยวกับการรับรอง ตั้งไว้ 42,000 บาท
- ดาเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ
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 162)
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือ
เรียนแบบเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบลห้วยกระเจา ตั้งไว้ 24,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์
การเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบลห้วยกระเจา ตั้งไว้ 24,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง
แบบนักเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบลห้วยกระเจา ตั้งไว้ 36,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบลห้วยกระเจา ตั้งไว้ 51,600 บาท
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 163)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน

50,000 บาท

135,600 บาท

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราช อาณาจักร เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
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ค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

จานวน

618,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

779,600 บาท

จานวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันจัดสรรให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในตาบลห้วยกระเจา อัตราคนละ 21 บาท
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึ กษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 161)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าจั ดซื้ อ วัส ดุส านั กงาน เช่ น กระดาษแฟ้ ม ปากกา ดิน สอ กุ ญแจสมุด บัญ ชี สมุ ด
ประวั ติ ข้ า ราชการ แ บบพิ ม พ์ ธงชาติ ซ องจ ดหม าย แผ งปิ ด ประกาศ น้ าดื่ ม เ ครื่ อ งเย็ บ
กระดาษ ฯลฯ รวมถึงราย จ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สนิ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดย
จ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ดังนี้
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(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก
กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผ่ น ป้ า ยชื่อ ส านั ก งาน หรื อ หน่ว ยงาน แผ่ น ป้ า ยจาราจรหรื อ แผ่ น ป้ ายต่ า งๆ มู่ ลี่ ม่ า นปรั บ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจาลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้านาลบคาผิด 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 ผ้าสาลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ
น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนในสานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม
(นม) จัดสรรให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในตาบลห้วยกระเจาอัตราคนละ 7.37 บาท
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 161)

249,600 บาท
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กันและสีแถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) เมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่าย
ดาวเทียม ฯลฯรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สนิ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดย
จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ขา
ตั้งกล่อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟีล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ , วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการล้าง อัดขยาย
ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุค อมพิ ว เตอร์ เช่ น แผ่น หรื อ จานบั น ทึ ก หมึ ก คอมพิ วเตอร์ เ ป็ นต้ น รวมถึ ง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มรี าคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สนิ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ า ยที่ ต้ อ งช าระพร้ อ มกั บ ค่ า วั ส ดุ เช่ น ค่ า ขนส่ ง ค่ า ภาษี ค่ า ประกั น ภั ย ค่ า ติ ด ตั้ ง เป็ น ต้ น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(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

5,000 บาท

70,000 บาท
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(ReelMagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หั ว พิ ม พ์ ห รื อ เทปพิ ม พ์ ส าหรั บ เครื่ อ งพิ ม พ์
สาหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์( Key board)เมนบอร์ด (Main Board)เมมโมรี่ชิป(MeMory Chip) เช่น
Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching
Box) เครื่ อ งกระจายสั 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 เครื่ อ งอ่ า นและบั น ทึ ก ข้ อ มู ล แบบต่ า งๆ เช่ น แบบดิ ส เกตต์
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM)แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
วัสดุการศึกษา

จานวน

255,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก จัดสรรให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบลห้วยกระเจา
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึ กษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต ทต.ห้วยกระเจา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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งบเงินอุดหนุน

รวม

250,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

250,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

รวม

4,522,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,498,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

1,498,000 บาท

จานวน

1,498,000 บาท

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการขยายเขต ติดตั้งหม้อแปลง สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย ค่าติดตั้งแผนกแรงสูงภายนอก ค่าติดตั้งแผนกแรงสูงภายใน ค่าติดตั้งหม้อ
แปลงภายใน ค่าติด ตั้งแรงต่าภายใน ค่ าติดตั้งมิเตอร์ ค่า ปฏิบัติงาน HOT Line ค่าสมทบแรงสู ง
kva รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับการขยายระบบไฟฟ้า
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
2) หนังสื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ว นที่สุ ด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวั นที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อ ง
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยเงินอุดหนุ นขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 148)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม
(นม) จัดสรรให้กับโรงเรียนในตาบลห้วยกระเจา
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 161)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 108

งบเงินอุดหนุน

รวม

3,024,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

3,024,000 บาท

จานวน

3,024,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า อาหารกลางวั น จั ด สรรให้ กั บ เด็ ก เล็ ก – ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นในต าบล
ห้วยกระเจา อัตราคนละ 21 บาท จานวน 7 โรงเรียน
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 161)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

รวม

1,221,970 บาท

รวม

206,280 บาท

รวม

206,280 บาท

จานวน

206,280 บาท

รวม

577,190 บาท

รวม

137,190 บาท

จานวน

137,190 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 1 อัตรา จานวน12 เดือน ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ในอัตราตามที่ระเบียบกาหนดให้เบิกจ่ายได้ ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยสัตวแพทย์) 1 ตาแหน่ง 12 เดือน เป็นเงิน 206,280 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ฉบับที่ 2 ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 17,190 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29พฤษภาคม 2557เรื่องการ
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมี ลักษณะเป็ นเงิน รางวัลประจาปีแก่ พนักงานส่ วนท้อ งถิ่น ให้เ ป็นรายจ่า ยอื่นขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ค่ า ตอบ แทน อ าส าส มั ค รบริ บ าล ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ดู แ ล ผู้ สู งอายุ ที่ มี ภ าวะ พึ่ งพิ ง ตั้ ง
ไว้ 120,000 บาท ในอัตราตามที่กาหนดให้เบิกจ่ายได้
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
การเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
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ค่าใช้สอย

รวม

405,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

280,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ,ค่าจ้างเหมาแรงงานงานบุคคลภายนอกทางานอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ สาหรับสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตั้งไว้
10,000 บาท ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานสมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี ใน
เขตเทศบาล ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในอัตราตัวละ 6 บาท โดยสารวจปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรก
ภายในเดือนธันวาคมและครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน ค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าจ้างเหมาบริการ
อื่นๆที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
เรื่อง ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลจานวนสุนัขและแมวในระบบ rabies one data
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออก
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออกให้กับประชาชน และ
กลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาล เช่น จัดกิจกรรมรณรงค์การพ่นหมอกควัน,การจัดซื้อน้ายาพ่นหมอกควัน,ค่า
สารกาจัดลูกน้ายุงลาย(ทรายอะเบท),น้ายาเคมี สาหรับผสมพ่นหมอกควัน น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล
การสารวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย บารุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควันและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นใน
การดาเนินโครงการ
- โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม
2563 เรื่อง ขอความร่วมมือดาเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนาโดยยุงลาย ปี 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 166)
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
จานวน
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข/แมว ในเขต
เทศบาลทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในอัตราตัวละ 30 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นในการ
ดาเนินงานตามโครงการ
- โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2) หนั งสื อ กรมส่ งเสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวั น ที่ 10 เมษายน
2561 เรื่อง แนวทางการดาเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม
2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 166)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์
เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

95,000 บาท

10,000 บาท

รวม

35,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับการปฏิบัติงานเมื่อเกิดโรคระบาด/โรค
อุบัติใหม่ต่างๆ โดยมิได้คาดหมาย (ฉุกเฉิน)รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1.รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจ่ ายที่ต้ องชาระพร้อมกั บค่า วัสดุ เช่น ค่ าขนส่ ง ค่าภาษี ค่ าประกันภัย ค่าติ ดตั้ง เป็นต้ น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
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- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด
น้ามันเบนซิน น้ามันเตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลั กเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จานวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น ทรายอะเบท น้ายาฉีดพ่นป้องกัน
โรคไข้เลือดออก น้ายาเคมีป้องกันโรคไข้หวัดนก น้ายาหรือเคมีภัณฑ์ต่างๆ (รวมกามะถัน กรด ด่าง)
เวชภัณฑ์ ถุงมือยาง ถุงมือหนัง ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สนิ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ทรายอะเบท วัคซีน สาลี และผ่าพันแผลเวชภัณฑ์
แอลกอฮอล์ เคมี ภั ณ ฑ์ ออกซิ เ จน น้ ายาต่ า งๆ แอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ สายยาง ลู ก ยาง
หลอดแก้ว ถุงมือ หน้ากาก กระดาษกรอง จุกต่างๆ ฯลฯ
- โดยเป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบลงทุน

รวม

18,500 บาท

รวม

18,500 บาท

จานวน

18,500 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

420,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

420,000 บาท

จานวน

420,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็น
- เพื่อจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต ราคา 18,500 บาท จานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 18,500 บาท
- โดยมี คุ ณ สมบั ติ ต ามบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านั ก
งบประมาณ ดังนี้
1) ขนาดที่กาหนดเป็นความจุภายในขั้นต่า
2) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3) การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 195)

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
เงินอุดหนุนสาหรับดาเนินงานตามแนวทางสาธารณสุข
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข ในการจัดกิจกรรมต่างๆให้มี
ความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่
- โดยเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม
2561 แนวทางการดาเนินโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 167)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่

รวม

800,200 บาท

รวม

535,980 บาท

รวม

535,980 บาท

จานวน

415,980 บาท

จานวน

108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีของพนักงานเทศบาล ตามที่ปรากฏ
ในแผนอั ต ราก าลั ง สามปี จ านวน 1 อั ต รา เป็ น เงิ น 415,980 บาท โดยจ่ า ยให้ กั บ พนั ก งาน
เทศบาล ดังนี้
(1) นักพัฒนาชุมชน จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 415,980 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2545
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 17 มีนาคม 2554
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง 1 อัตรา จานวน12 เดือนตาม
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ในอัตราตามที่ระเบียบกาหนดให้เบิกจ่ายได้ ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน) 1 ตาแหน่ง 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ฉบับที่ 2 ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560
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เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

12,000 บาท

รวม

264,220 บาท

รวม

54,220 บาท

จานวน

44,220 บาท

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อ จ่า ยเป็นเงิน เพิ่ มการครองชี พชั่ วคราวสาหรับ พนั กงานจ้าง 1 อัต ราจานวน 12 เดื อนเป็ น
เงิน 12,000 บาท โดยจ่ายให้พนักงานจ้างดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน) จานวน 1 ตาแหน่ง
- เงิ น เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ ว คราว จ านวน 1,000 บาท 12 เดื อ น เป็ น เงิ น 12,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ฉบับที่ 2 ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ส าหรั บ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น กรณี พิ เ ศษตั้ ง ไว้
44,220 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
2) หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวั น ที่ 29พฤษภาคม 2557เรื่ อ งการ
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจารวมถึงผู้มีสิทธิ
ได้รับสวัสดิการตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนดไว้
- เป็นไปตาม ระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 116

ค่าใช้สอย

รวม

210,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ การจัดกิจกรรมพัฒนาตนเอง การ
เรียนรูต้ ลอดชีวิตของผู้สูงอายุและประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลห้วยกระเจา ให้มสี ุขภาพทีด่ ีทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ เสริมสร้างภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ดารงสืบทอดต่อไป
- 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 หน้าที 168)
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
จานวน

100,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ,ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกทางานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มี
ลักษณะเดียวกัน ที่มีระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการให้สามารถดาเนินการได้ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชน มีความรู้ความเข้าใจ และมีการเตรียมความพร้อมเรื่องการดูแล
สุขภาพที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคภัยในวัยผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที 168)
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ

จานวน

50,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการส่งเสริมการสร้างความรู้ให้กับผู้ที่สนใจใน
การประกอบอาชีพต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 154)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรเช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ให้กับ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือ
บุคคลที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา

รวม

100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

100,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

854,000 บาท

รวม

432,000 บาท

รวม

432,000 บาท

จานวน

324,000 บาท

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น อุ ด หนุ น ให้ แ ก่ ก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค จ านวน 100,000 บาท ในการขยาย
เขต ติดตั้งหม้อแปลงภายในเขตตาบลห้วยกระเจา ประกอบด้วย ค่าติดตั้งแผนกแรงสูงภายนอก ค่า
ติดตั้ งแผนกแรงสูงภายใน ค่ าติ ดตั้งแผนกหม้อแปลงภายใน ค่า ปฏิบั ติงานHot Line ค่ าสมทบแรง
สูง kVA รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขยายระบบไฟฟ้าดังกล่าว
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 161)
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง 3 อัตรา จานวน 12 เดือนตามแผน
อัตรากาลัง 3 ปี ในอัตราตามที่ระเบียบกาหนดให้เบิกจ่ายได้ ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานประจารถขยะ) 3 ตาแหน่ง 12 เดือน เป็นเงิน 324,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ฉบับที่ 2 ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560
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เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

36,000 บาท

จานวน

72,000 บาท

รวม

372,000 บาท

รวม

27,000 บาท

จานวน

27,000 บาท

- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ ว คราวส าหรั บ พนั ก งานจ้ า ง 3 อั ต ราจ านวน 12 เดื อ นเป็ น
เงิน 36,000 บาท โดยจ่ายให้พนักงานจ้างดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป(คนงานประจารถขยะ) จานวน 3 ตาแหน่ง
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จานวน 1,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ฉบับที่ 2 ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560
เงินอื่นๆ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพเิ ศษ ของพนักงานจ้าง 3 อัตรา จานวน12 เดือนตามแผน
อัตรากาลัง 3 ปี ในอัตราตามที่ระเบียบกาหนดให้เบิกจ่ายได้ ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานประจารถขยะ) 3 ตาแหน่ง 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษตั้งไว้ 27,000 บาทเพื่อจ่ายเป็น
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29พฤษภาคม 2557เรื่องการดาเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
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ค่าใช้สอย

รวม

142,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ,ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทางานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่ง
อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของเทศบาล เช่ น ค่ า จ้ า งเหมาแรงงาน หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยอย่ า งอื่ น ที่ มี ลั ก ษณะ
เดียวกัน และอื่นๆที่มีระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการให้สามารถดาเนินการได้ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ค่าเบี้ยประกัน
- ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ท าประกั น ภั ย รถยนต์ เช่ น รถขยะ เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ท า
ประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล ภาคบังคับตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการ
จัดทาประกันภัยภาคสมัครใจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัย
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 12,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน ภายในตาบลห้วย
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 175)
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

30,000 บาท

รวม

203,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บ ารุ ง รั ก ษาซ่ อ มแซมครุ ภั ณ ฑ์ เช่ น รถขยะ 82 - 7947 ค่ า บ ารุ ง รั ก ษาหรื อ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่างๆ ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯลฯ กรณีเป็น
การจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ดาเนินการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ แปรง ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้ว
น้า จานรอง ผงซักฟอก น้ายาล้างจาน ผ้าปูโต๊ะ กระจกเงา ถาด โอ่งน้า มีด ฯลฯ รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สนิ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้
หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถาด ถัง ถังขยะ ถังน้า แก้วน้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อ ม กระจกเงา โอ่ งน้า ที่ น อน กระโถน เตาไฟฟ้ า เตาน้ ามั น เตารี ด เครื่ อ งบดอาหาร เครื่ อ งตี ไ ข่
ไฟฟ้ า เครื่ องปิ้ งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึ ง หม้อหุ งข้ าวไฟฟ้ า กระติก น้าร้ อน กระติด น้าแข็ ง ถั ง
แก๊ส 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
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- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี่ ยางนอก ยางในน้ามันเบรก หัว
เทียนฯลฯ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สนิ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้วเกิดความชารุดเสีย หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ า
ดังนี้ ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย 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 สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
ส ภ า พ ดั ง เ ดิ ม ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น ก า ร ซ่ อ ม บ า รุ ง ป ก ติ ห รื อ ค่ า ซ่ อ ม ก ล า ง ดั ง นี้ เ บ า ะ
รถยนต์ เครื่ อ งยนต์ (อะไหล่ ) ชุ ด เกี ย ร์ ร ถยนต์ เบรก ครั ช พวงมาลั ย สายพานใบพั ด หม้ อ
น้า แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ามัน ไฟเบรกอานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต์ กันชน
รถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

96,000 บาท

รวม

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สนิ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ า ยที่ ต้ อ งชาระพร้ อ มกั บ ค่ า วั ส ดุ เช่ น ค่ าขนส่ ง ค่ า ภาษี ค่ า ประกั น ภั ย ค่ า ติ ด ตั้ ง เป็ น ต้ น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามัน
เบนซินน้ามันเตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บารุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ของเทศบาลตาบลห้วย
กระเจา ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ยานพาหนะ ฯลฯ รายจ่ายเพื่อ
ประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ ฯลฯ ในกรณีชารุดเสียหายให้ใช้การได้ดีดังเดิม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรือ่ ง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 186)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

546,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา,ค่าบารุง
รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นเช่น วัสดุต่างๆ,ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง,ค่า
ซ่อมแซมเสียงตามสาย,เสียงไร้สาย,หอกระจายข่าว,รถจักรยานยนต์,คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

50,000 บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

496,000 บาท

รวม

496,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ระบบกระจายเสียงไร้สาย หมู่ที่ 2,3,4,6
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าระบบกระจายเสียงไร้สาย หมู่ที่ 2,3,4,6 จานวน 8 จุด ตั้งไว้ 496,000 บาท
(ราคาท้องถิ่น) จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1) เครื่องรับสัญญาณกระจายเสียงไร้สาย พร้อมภาคขยาย จานวน 8 เครื่อง
2) เสาอากาศภาครับ จานวน 8 ชุด
3) ฮอร์นกระจายเสียง จานวน 16 ปาก
4) ชุดอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งบนเสาไฟฟ้าพร้อมระบบสายดิน จานวน 8 ชุด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 193)

496,000 บาท
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

350,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

350,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

350,000 บาท

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรณรงค์ การป้องกัน การต่อต้าน การแก้ไขปัญหายาเสพติด การบาบัดรักษาผู้ จานวน
เสพ/ผู้ติดยาเสพติด การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัด
ฟื้นฟูฯ
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรณรงค์ ป้องกัน การต่อต้าน การแก้ไขปัญหายาเสพติด การ
บาบัด รักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด การฟื้นสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด การติดตามช่วยเหลือผู้
ผ่านการบาบัดฟื้นฟูฯ ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เช่น การประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและ
ต่อต้านยาเสพติด การจัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนนักเรียน นักศึกษา ประชาชน การจัดกิจกรรม
ต่างๆเพื่อมุ่งผลในด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและบาบัดรักษา 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 169)

10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัว
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความสาคัญของสถาบัน
ครอบครัว ส่งเสริมให้ครอบครัวมีความรัก ความอบอุ่น และป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
อย่างยั่งยืนต่อไป
- 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 170)

150,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ฯ โดยร่วมกั บส่วนราชการต่างๆในเขตเทศบาลตาบลห้วยกระเจา โดยร่วมกับหน่วยงานราชการ
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 170)
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีความรู้ 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 167)
ค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประชาชน ของศู น ย์ ช่ วยเหลื อ ประชาชน เทศบาลตาบล จานวน
ห้วยกระเจา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เป็น
การดาเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่ว ยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.7/ว 1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 178)

100,000 บาท
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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
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 174)

20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น

10,000 บาท

จานวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0214/ว 1344 ลงวันที่5 มิถุนายน 2557 และหนังสือกรมการ
ปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 935ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
กีฬ านั นทนาการจั ดฝึ กอบรม ประชุม ชี้แ จงทาความเข้ าใจเพื่อ สร้ างทัศ นคติแ ละจิต สานึก ที่ดี งาม
จัดกิจกรรมและโครงการในการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติโดย 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 157)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

40,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมการแข่งขันกีฬามวลชนอาเภอห้วยกระเจา
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการร่วมการแข่งขันกีฬามวลชนอาเภอห้วย
กระเจา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 164)

30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการจัดกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสขุ ภาพที่ดี จานวน
จังหวัดกาญจนบุรี
- เพื่ออุดหนุนการจัดกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา และนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพดี จังหวัดกาญจนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
4) หนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กจ 0023.1/ว 13671 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่องขอรับการ
อุดหนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา และนันทนาการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี จังหวัดกาญจนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 164)

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 และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรมขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 155)
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
จานวน
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ 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 158)
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช จานวน
ชนนีพันปีหลวง 12 สิงหามหาราชินี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหามหาราชินี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ 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 157)

10,000 บาท

150,000 บาท

100,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ จานวน
บรมราชินี 3 มิถุนายน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิม ลลักษณ พระบรมราชิ นี 3 มิถุนายน เช่น ค่าวัส ดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่า ย
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 158)
ค่าใช้จ่ายโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ 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 156)
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน

100,000 บาท

150,000 บาท

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

อุดหนุนโครงการดาเนินงานการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จานวน
- อุดหนุนโครงการดาเนิน งานการจัดงานเทิดพระเกียรติส มเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งไว้
30,000 บาท เพื่อจ่ายให้กับท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือ สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กจ 0023.1/ว12408 เรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 158)

30,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล
อุดหนุนโครงการดาเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
จานวน
- อุดหนุนโครงการดาเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งไว้ 20,000
บาท เพื่ อ จ่ า ยให้ แ ก่ เ หล่ า กาชาดจั ง หวั ด กาญจนบุ รี ตามหนั งสื อ ส านั ก งานเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด
กาญจนบุรี ที่ ลช.กจ.ว.151/ 2564 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่องขอความอนุเคราะห์รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางปฏิ บัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่า ยเงินอุด หนุนขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 158)

20,000 บาท
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม 5,137,510 บาท

งบบุคลากร

รวม 2,315,180 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม 2,315,180 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน 1,729,800 บาท

- เพื่ อจ่ ายเป็ นเงิ นเดื อนพนั กงานเทศบาลและเงิ นปรั บ ปรุ ง เงิ นเดื อนพนั กงานเทศบาลประจาปี
จานวน 4 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,729,800 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานเทศบาล ดังนี้
(1) ผู้อานวยการกองช่าง จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 542,320 บาท
(2) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 393,600 บาท
(3) นายช่างโยธา จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 413,440 บาท
(4) เจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 380,440 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2545
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจัง หวั ดกาญจนบุ รี เรื่ อง กาหนดหลั กเกณฑ์ การเลื่อนขั้ น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 17 มีนาคม 2554
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจัง หวั ดกาญจนบุ รี เรื่ อง กาหนดหลั กเกณฑ์ การเลื่อนขั้ น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
เงินประจาตาแหน่ง

จานวน

60,000 บาท

จานวน

478,640 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 ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 4 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 478,640 บาท และเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนายช่ างโยธา) จานวน 1 ตาแหน่ ง จานวน 12 เดื อน เป็นเงิ น
150,640 บาท
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน) จานวน 3 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 324,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
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1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั ง หวั ด กาญจนบุ รี เรื่ อง หลั กเกณฑ์ แ ละเงื่อนไขเกี่ย วกั บ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547
3) ประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั ง หวั ด กาญจนบุ รี เรื่ อง หลั กเกณฑ์ แ ละเงื่อนไขเกี่ย วกั บ
พนักงานจ้าง ฉบับที่ 2 ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

46,740 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้าง 4 อัตรา เป็นเงิน 46,740 บาท โดย
จ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนายช่างโยธา) จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 10,740 บาท
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จานวน 3 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 36,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547
3) ประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั งหวั ดกาญจนบุรี เรื่ อง หลั กเกณฑ์แ ละเงื่อนไขเกี่ย วกั บ
พนักงานจ้าง ฉบับที่ 2 ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560
งบดาเนินงาน

รวม 1,528,830 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

348,230 บาท

จานวน

323,230 บาท

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิ เศษ (เงิน รางวัลประจาปี) ตั้งไว้ 263,230 บาท สาหรั บ
พนั กงานส่ วนท้ องถิ่ น ตามผลการประเมิ นประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ร าชการประจาปี ต าม
หลั กเกณฑ์เ งื่ อนไข และวิ ธีการที่ ค ณะกรรมการกลางและคณะกรรมการจั ง หวั ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจาปีแ ก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เ ป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่องการ
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวั ลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่ นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ
เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการที่เทศบาลแต่งตั้งตามโครงการต่างๆ อัตราตามที่
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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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

รวม

725,600 บาท

จานวน

470,000 บาท

- เพื่ อจ่ ายเป็นค่ าตอบแทนการปฏิบั ติ ง านนอกเวลาราชการให้ แก่ พ นั กงานเทศบาลลูกจ้ าง หรื อ
พนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานราชการนอกเหนือจากเวลาปกติที่ทางราชการกาหนด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการเบิกจ่ ายเงินตอบแทนการปฏิ บัติ งานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน2559 เรื่อง
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการเบิ กจ่ายเงินค่ าตอบแทนการปฏิ บัติง านนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองช่าง รวมถึงผู้มีสิทธิ
ได้รับสวัสดิการตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยเงิ นสวั สดิ การเกี่ ย วกั บการศึ กษาบุต รขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
- เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่ าจ้ างซ่ อมไฟทางสาธารณะ ค่ าจ้ างเหมาบริ การต่ างๆ ค่ าจ้ างเหมาแรงงาน
บุ ค คลภายนอกท างานอย่ างใดอย่ างหนึ่ ง ซึ่ ง อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของเทศบาล ค่ า เย็ บ เล่ มหนั ง สื อ
ค่าธรรมเนีย มและลงทะเบี ย นต่างๆ ค่ าโฆษณาเผยแพร่ เช่ น ค่ าจ้ างทาพิ มพ์ เ ขี ยว ค่ าถ่ ายพิ มพ์ เ ขี ย ว
เอกสารงานช่าง ฯลฯ ตั้งไว้ 470,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่ง เสริมการปกครองท้ องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสานักงาน

จานวน

45,600 บาท

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
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
ค่าใช้จ่ายในการสารวจและรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์
จานวน

20,000 บาท

- เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสารสานักงาน โดยเป็ นค่ าบริการ รวมถึ งค่ าตรวจซ่ อมบารุ ง
ค่าอะไหล่ ค่าหมึกพิมพ์ และอุปกรณ์ต่างๆในการถ่ายเอกสาร โดยชาระเป็นรายเดือน ตั้งไว้ 45,600 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น การออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงการตรวจสอบ
หนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง การดาเนินคดีกรณีพิพาท การสารวจ รังวัดทาแผนที่การจัดทาทะเบียนที่ดิน
สาธารณประโยชน์รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยการเบิ ก ค่ าใช้ จ่ายในการบริ ห ารงานขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 150)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง,ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น
หอกระจายข่าว เสียงตามสาย เสียงไร้สาย ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถฟอร์ด บท
5831 และวัสดุต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

รวม

445,000 บาท

จานวน

105,000 บาท

- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ ส านั ก งานของกองช่ า ง ตั้ ง ไว้ 100,000 บาท เช่ น กระดาษถ่ า ย
เอกสาร ปากกา กระดาษ แบบไข แฟ้มสมุด ตรายาง ฯลฯ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
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 เก้าอี้ พลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ ง (กระดานดา) ที่ถูพื้ น ตะแกรงวางเอกสาร
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษกุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผ่ นป้ า ยชื่ อส านั กงาน หรื อหน่ ว ยงาน แผ่ นป้ ายจาราจรหรื อแผ่ นป้ ายต่ างๆ มู่ ลี่ ม่ านปรั บ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจาลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบคาผิด เทปกาว
ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้าหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ายาลบ
กระดาษไข ไม้ บรรทัด คลิป เป๊ ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ ม สมุดบั ญชี สมุด ประวั ติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้ าสาลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่ อ
น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนในสานักงานฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ ข้อระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ต่างๆ ภายในกองช่างเทศบาลตาบล
ห้วยกระเจา ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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 ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้
ไขควง ประแจ แม่ แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัด ซ์ กระจกโค้งมน ล็อค
พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์ ม
กรองแสง ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็ นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ สาหรั บการซ่อมแซมบารุงรักษาทรั พย์สินให้คื น
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่)
ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้า แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ามัน ไฟเบรก
อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

100,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติ มี อายุ การใช้ ง านไม่ ยื นนานสิ้ นเปลืองหมดไป หรื อเปลี่ย นสภาพไปในระยะเวลาอั นสั้ 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) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ ายเป็นค่ าวัส ดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิ วเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกเป็นต้ น รายจ่าย
เพื่ อให้ ได้ มาซึ่ ง สิ่ง ของที่มีลั กษณะโดยสภาพไม่ ค งทนถาวร หรื อตามปกติ มีอายุ การใช้ ง านไม่ ยื 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
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยื น
นาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 139

(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรื อเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอั นสั้นไม่ค งสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บั นทึกข้อมู ล (Diskette,
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หั วพิ ม พ์ ห รื อเทปพิ มพ์ ส าหรั บ เครื่ องพิ ม พ์
สาหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น
Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching
Box) เครื่ อ งกระจายสั 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 เครื่ อ งอ่ า นและบั น ทึ ก ข้ อมู ล แบบต่ า งๆ เช่ น แบบดิ ส เกตต์
(Diskette)แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk)แบบซีดีรอม(CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตซอลของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

รวม 1,293,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 1,293,500 บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้

จานวน

21,500 บาท

- ค่าจั ดซื้ อเก้าอี้ ระดั บช านาญงาน ตั้ งไว้ 16,000 บาท เพื่ อใช้ใ นการปฏิ บัติ งาน จานวน 5 ตั ว
ราคา ตัวละ 3,200 บาท (ราคาท้องถิ่น)
- จัดหาโดยสื บราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่ มีตามบัญชีร าคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 140

- ค่าจั ดซื้อ เก้ าอี้ ระดั บผู้ อ านวยการ ตั้ งไว้ 5,500 บาท เพื่อใช้ ในการปฏิ บั ติ งาน จานวน 1 ตั ว
ราคา ตัวละ 5,500 บาท (ราคาท้องถิ่น)
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงบประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 186)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล)

จานวน 1,092,000 บาท

- เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สงู สุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ราคา 1,092,000 บาท
(1) เป็นกระบะสาเร็จรูป
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
- จั ด หาตามบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านั ก งบประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 191)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์

จานวน

60,000 บาท

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา
30,000 บาท จานวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 60,000 บาท
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread)
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 191)
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เครื่องพิมพ์ Multifunction

จานวน

15,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)
ราคา 7,500 บาท จานวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 15,000 บาท
- โดยมี คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานตามประกาศเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อ
นาที (ipm)
- มี ค วามเร็ ว ในการพิ ม พ์ สี ส าหรั บ กระดาษ A4 ไม่ น้อ ยกว่ า 15 หน้ า ต่ อ นาที (ppm) หรื อ 5 ภาพต่ อ
นาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 195)
ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า
- เพื่อจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท ตั้งไว้
5,000 บาท
- โดยมี คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานตามประกาศเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 195)
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ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จานวน

100,000 บาท

รวม

432,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

432,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

52,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

- รายจ่ ายเพื่ อซ่ อมแซมบารุ ง รั กษาโครงสร้ างของครุ ภัณ ฑ์ ข นาดใหญ่ ซึ่ งไม่ ร วม ถึ ง ค่ าซ่อมบ ารุ ง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 186)

งานก่อสร้าง

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าเบี้ยประกัน
- เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ายในการจั ด ท าประกั นภั ย รถยนต์ ส่ วนกลางของเทศบาล ภาคบั ง คั บ ตาม
กฏหมายว่ าด้วยการคุ้มครองผู้ป ระสบภัย จากรถ และการจั ดท าประกันภั ยภาคสมั ครใจตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยค่ าใช้จ่ายในการจัดท าประกั นภั ยทรัพย์ สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ตั้งไว้ 12,000 บาท
- เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

40,000 บาท

รวม

380,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถกระเช้า 82-9002 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ ส่วนกรณีที่องค์กร
ปกค รอง ส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น เ ป็ นผู้ ด าเ นิ นการซ่ อมแซมบ ารุ งรั กษาท รั พ ย์ สิ นเ องใ ห้ ปฏิ บั ติ ดั ง นี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการเบิ กค่ าใช้ จ่ายในการบริ ห ารงานขององค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่ง เสริมการปกครองท้ องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ ายเป็ นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้ าสาธารณะเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เช่น รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่ ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ การใช้งานไม่ยืนนาน 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
เครื่ องวั ดกระแสไฟฟ้ า เครื่องวัด แรงดันไฟฟ้า มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟ้ า หัวแร้งไฟฟ้า ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า
ขาหลอด เบรกเกอร์ ฯลฯ
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(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้ แก่ สิ่ง ของที่เ ป็นอุป กรณ์ ประกอบหรืออะไหล่ สาหรับ การซ่อมแซมบ ารุ งรั กษาทรั พย์สิ นให้คื น
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ โคมไฟฟ้า แผงวงจร แผงบังคับทาง
ไฟ ผังแสดงวงจรต่างๆ ดอกลาโพง ฯลฯ
ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไข
ควงประแจ แม่ แ รง กุ ญ แจปากตาย กุ ญแจเลื่ อน คี มล็ อค ล็ อคเกี ย ร์ ล็ อคคลั ด ซ์ กระจกโค้ ง 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
- ได้แ ก่ สิ่ งของที่เ ป็นอุ ปกรณ์ ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับ การซ่อมแซมบารุง รักษาทรัพ ย์สิ นให้คื น
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่)
ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้า แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถั งน้ามัน ไฟเบรก
อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
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- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการเบิ กค่ าใช้ จ่ายในการบริ ห ารงานขององค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับรถกระเช้าไฟฟ้า และที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติ มีอายุการใช้ ง านไม่ยื นนาน สิ้ นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ย นสภาพไปในระยะเวลาอั นสั้ 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 หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิมดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าดน้ามันเบนซิน
น้ามันเตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลั กเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

65,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

65,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

65,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตาบลห้วยกระเจา
จานวน
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ เ กษตรกรท าการเกษตรตามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 151)
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลห้วย
จานวน
กระเจา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลฯเช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ในการออกปฏิบัติงานพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ฯ ค่าจัดทาเวทีชุมชนเพื่อจัดทาแผนพัฒนาการ
เกษตรระดับตาบล ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทาเอกสาร หรือนิทรรศการ ค่าพัฒนาสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต จุดสาธิตการทาปุ๋ยหมักชีวภาพ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการดาเนินกิจกรรม
ด้วย
- 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)

25,000 บาท

10,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้วิธีการปลูก และการดูแลบารุงผักสวนครัว ให้ประชาชนได้เล็งเห็นความสาคัญใน
การส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองในครอบครัว สามารถนาไปเป็นอาชีพถาวรได้ในอนาคต
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 174)
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

30,000 บาท

รวม

65,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

65,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

65,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดินและน้าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดินและน้าอันเนื่องมาจากพระราชดาริใน
การจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้า
และสิ่งแวดล้อม 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 175)
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
จานวน
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการส่ ง เสริ ม ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู สิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นการจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 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 174)

15,000 บาท

50,000 บาท
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

รวม

4,651,430 บาท

งบบุคลากร

รวม

984,390 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 7 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 924,390 บาท
และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา) จานวน 2 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 384,390 บาท
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานผลิตน้าประปา) จานวน 3 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน
324,000 บาท
(3) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน) จานวน 2 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ฉบับที่ 2 ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 5 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 60,000 บาท และ
เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานผลิตน้าประปา) จานวน 3 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือนเป็นเงิน
36,000 บาท
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จานวน 2 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือนเป็นเงิน 24,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ฉบับที่ 2 ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560
งบดาเนินงาน
รวม

984,390 บาท
924,390 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

60,000 บาท

3,368,040 บาท
86,040 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
86,040 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจาปี) ตามผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัตริ าชการประจาปี ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการจังหวัดตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
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
ค่าใช้สอย

รวม

620,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจการประปาภายในสังกัดกอง
ช่าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

200,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบหนังสือสั่งการกาหนด
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์
เช่น โรงสูบน้าประปา อาคารกิจการประปา ค่าบารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุ
ต่างๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

20,000 บาท

400,000 บาท
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

รวม

1,462,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานของกองช่าง เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา กระดาษ แบบไข
แฟ้ม สมุด ตรายาง ฯลฯ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สนิ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่ โดยสภาพมีลั กษณะคงทนแต่ตามปกติ มีอายุการใช้ งานไม่ยื นนาน หรื อเมื่ อ
นาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ ก ไม้ บรรทั ด เหล็ก กรรไกร เก้ า อี้พ ลาสติก 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 า งๆ มู่ ลี่ ม่ า นปรั บ แสง (ต่ อ ผื่ น ) พรม (ต่ อ ผื น )นาฬิ ก าตั้ ง หรื อ แขวน พระพุ ท ธรู ป
จาลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้านาลบ
ค าผิ ด เทปกาว ลวดเย็ บ กระดาษ กาว ชอล์ ค สมุ ด ซองเอกสาร ตลั บ ผงหมึ ก น้ าหมึ ก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใสน้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิ ป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ
ซื้ อ หรื อ จ้ า งพิ ม พ์ ของใช้ ใ นการบรรจุ หี บ ห่ อ น้ ามั น ไข ขี้ ผึ้ ง น้ าดื่ ม ส าหรั บ บริ ก ารประชาชนใน
สานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า กิ จ การประปาเทศบาลต าบลห้ ว ยกระเจา เช่ น ฟิ ว ส์ หลอด
ไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

5,000 บาท

7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าคลุมโต๊ะ ชาม ฯลฯ รายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สนิ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้ แ ก่ สิ่ งของที่ โ ดยสภาพมี ลั กษณะคงทนแต่ ต ามปกติ มีอ ายุ การใช้งานไม่ ยื น นานหรือ เมื่ อ
นาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้ ม ค่ า ดั ง นี้ หม้ อ กระทะ กะละมั ง ตะหลิ ว กรอบรู ป มี ด ถั ง ถาด แก้ ว น้ 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 นสั้ นไม่ค งสภาพเดิม ดังนี้ ผงซัก ฟอก สบู่ น้ายาดั บกลิ่ น แปรง ไม้ กวาด
เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุก่อสร้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ตะปู หมุด เชือก สี แปรงทาสี ทราย ปูนซีเมนต์
สังกะสี เครื่องมือ เครื่องใช้ กรวด หิน ดิน ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ลวดหนาม เสาสาเร็จรูป เสาหลัก
น าโค้ ง ค่ า ซื้ อ อุ ป กรณ์ ป ระปา เช่ น ท่ อ PVC ข้ อ ต่ อ และอุ ป กรณ์ ที่ จ าเป็ น ในการประสานท่ อ
ฯลฯ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สนิ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่ โดยสภาพมีลั กษณะคงทนแต่ตามปกติ มีอายุการใช้ งานไม่ยื นนาน หรื อเมื่ อ
นาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่าดังนี้ ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัด
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) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

70,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

10,000 บาท

จานวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี่ ยางนอก ยางใน น้ามันเบรก หัว
เทียน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับรถจักรยานยนต์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จานวน

50,000 บาท

1,300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีที่จาเป็นต่อการผลิตน้าประปา สารเคมีใช้สร้างตะกอน สารเคมีช่วย
ตกตะกอน สารเคมีปรับสภาพน้าดิบ สารกาจัดสาหร่าย สี กลิ่น และค่าเชื้อโรคในน้า โดยจ่ายเป็นค่า
วั ส ดุ วิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ การแพทย์ รายจ่ า ยเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง สิ่ งของที่ มี ลั ก ษณะโดยสภาพไม่ ค งทน
ถาวร หรื อ ตามปกติ มี อ ายุ ก ารใช้ ง านไม่ ยื น นาน สิ้ น เปลื อ ง หมดไป หรื อ เปลี่ ย นสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สนิ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

รวม

1,200,000 บาท

จานวน

1,200,000 บาท

รวม

299,000 บาท

รวม

299,000 บาท

จานวน

54,700 บาท

จานวน

88,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับโรงสูบน้าประปา อาคารกิจการประปา
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีทเี่ บิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์
เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ ดังนี้
1) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่า
(1) กรณีขนาดต่ากว่า ซีซี ที่กาหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กาหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็น
รถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กาหนดไว้
(2) ราคาที่กาหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัตติ ามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 191)
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครื่องเชื่อมท่อ HDPE
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมท่อ HDPE เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานกิจการประปา
จานวน 1 เครื่อง
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงบประมาณ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1) โครงสร้างเครื่องทาจากเหล็ก พร้อมตัวจับท่อทาจากอลูมีเนียมอัลลอย
2) ชุดปั๊มไฮโดรลิค มีวาล์วมือโยดสาหรับการบังคับการเคลื่อนที่เข้าออก
3) ตัวปาดหน้าท่อเรียบ ทาจากอลูมีเนียมอัลลอย ตัวจานปาดซ้าย-ขวา ติดใบมีดข้างละ 1 อัน เป็น
ใบไฮสปีด ขับด้วยมอเตอร์สว่าน
4) แผ่นความร้อน ทาจากอลูมีเนียมอัลลอยมีขดลวดฝังในแผ่นภายนอกเคลือบด้วยเทปล่อนทั้ง 2 ด้าน
5) ไส้ประกับ ทาจากอลูมีเนียมอัลลอยเป็นประกับคู่สาหรับยึดจับท่อ ตั้งแต่ขนาด 63, 75, 90, 110,
125, 140, และ 160 มม.
6) ชุดควบคุมประกอบด้วย ชุดควบคุมแผ่นความร้อน ชุดควบคุมเครื่องปาดหน้าท่อ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 195)
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า

จานวน

55,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ
55,500 (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ใช้ปฏิบัติงานในงานกิจการประปา
- โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานั ก
งบประมาณ ดังนี้
1) ขนาด 5 กิโลวัตต์ขึ้นไป เป็นเครื่องยนต์ดีเซล
2) ทุกขนาดที่กาหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นต่า
3) รายละเอียดประกอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังนี้
(1) แผงสวิทซ์ 1 อัน
(2) โวลต์มิเตอร์ 1 อัน
(3) แอมมิเตอร์ 1 อัน
(4) หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว 1 ชุด
(5) สวิตช์ปิด - เปิดหลอดไฟ 1 อัน
(6) คัตเอาต์ 1 อัน
(7) ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด
(8) ฟรีเควนซีมิเตอร์ 1 อัน (สาหรับขนาด 10 กิโลวัตต์ ขึ้นไป)
4) คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป
(1) ไฟ AC 220 โวลต์ ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ์ สาหรับเครื่องกาเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 10
กิโลวัตต์
(2) ไฟ AC 380/220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 4 สาย หรือ 220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 3 สาย 50 เฮิรตซ์
สาหรับเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์
(3) มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control) โดยมี
อัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
- ไม่เกิน + 5 , - 5 % สาหรับเครื่องกาเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 5 กิโลวัตต์
- ไม่เกิน + 2.5 , - 2.5 % สาหรับเครื่องกาเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์
(4) สาหรับเครื่องกาเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์
สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่า Power Factor ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
(5) เครื่องกาเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งกาลังขับโดยตรง (Direct Coupling)
หมายเหตุ : 1 kVA = 0.8 kW
การติดตั้งอย่างน้อยควรประกอบด้วย
1. การติดตั้งเดินรางแลดเดอร์ หรือท่อร้อยสายไฟฟ้า
2. การติดตั้งอุปกรณ์ Air Duct ของเครื่องยนต์พร้อมบานเกล็ดของระบบระบายความร้อนออกจาก
หม้อน้าไปสู่ภายนอกห้อง
3. การเดินสายไฟฟ้าและการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 195)
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ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จานวน

100,000 บาท

- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ซ่ อ มแซมบ ารุ ง โครงสร้ า งครุ ภั ณ ฑ์ ข นาดใหญ่ ข องเทศบาลต าบลห้ ว ยกระเจา
เช่น ยานพาหนะ รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ฯลฯ ในกรณีชารุดเสียหาย
ให้ใช้การได้ดีดังเดิม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 186)
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ภาคผนวก ก
เทศบัญญัติ

เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

