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ด วยสภาเทศบาลตํ าบลห วยกระเจา ในคราวประชุ มสภาสมั
สภ าสมั ยสามั ญ สมั ยที่ 3 ครั้ งที่ 2/2561
เมื่ อวั นที่ 15 สิงหาคม 2561 ไดมีมติเห็ นชอบร างเทศบั ญญั ติงบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. 2562 ด วยคะแนนเสี ยงเปนเอกฉันท และนายอําเภอห วยกระเจาได ลงนามเห็นชอบรางเทศบัญญั ติ
ดั งกล าว เมื่ อ วั น ที่ 21 กั น ยายน พ.ศ.
พ 2561 ตามคํ าสั่ งมอบอํ านาจของผู วาราชการจั งหวั ด กาญจนบุ รี
ที่ 2407/2549 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง การมอบอํานาจของผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ใหนายอําเภอปฏิบัติราชการแทน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.. 2541 ขอ 39 จึงประกาศใชเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตําบลหวยกระเจา ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 256
2561 เปนตนไป
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61
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ของ
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
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ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562

ของ

เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลห้วยกระเจา
บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลห้วยกระเจา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี ต่อสภา
เทศบาลตําบลห้วยกระเจาอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลห้วยกระเจาจึงขอชีแจงให้ทา่ นประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 47,162,132.95 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 15,307,102.11 บาท
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 19,304,826.51 บาท
1.1.4 รายการทีได้กน
ั เงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการทีได้กน
ั เงินไว้โดยยังไม่ได้กอ
่ หนีผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.2 เงินกูค
้ งค้าง จํานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปี งบประมาณ 2561 ณ วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561
(1) รายรับจริง จํานวน 51,486,927.26 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษี อากร
จํานวน
836,932.75
บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
จํานวน
244,524.00
บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สน
ิ
จํานวน
301,585.19
บาท
หมวดรายได้จากสาธารณู ปโภคและการพาณิชย์
จํานวน
906,877.00
บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จํานวน
119,011.00
บาท
หมวดรายได้จากทุน
จํานวน
0.00
บาท
หมวดภาษี จดั สรร
จํานวน
18,857,922.32
บาท
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
จํานวน
30,220,075.00
บาท
(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์ จํานวน 1,954,000.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง จํานวน 37,431,495.47 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จํานวน
12,127,175.00
งบบุคลากร
จํานวน
10,965,219.00
งบดําเนินงาน
จํานวน
6,638,306.47
งบลงทุน
จํานวน
4,529,795.00
งบรายจ่ายอืน
จํานวน
0.00
งบเงินอุดหนุน
จํานวน
3,171,000.00
(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์ จํานวน 1,954,000.00 บาท
(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 2,334,900.00 บาท
(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายรับจริง ปี 2560
รายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษี อากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สน
ิ
หมวดรายได้จากสาธารณู ปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้จดั เก็บเอง
รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษี จดั สรร
รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
รวม

ประมาณการ ปี
2561

ประมาณการ ปี
2562

798,264.88
262,742.60
326,266.58
933,920.00
45,455.00
2,366,649.06

789,000.00
245,000.00
400,000.00
1,500,000.00
100,000.00
3,034,000.00

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

21,029,494.02
21,029,494.02

19,966,000.00
19,966,000.00

21,771,000.00
21,771,000.00

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

32,613,000.00
32,613,000.00
55,613,000.00

34,440,000.00
34,440,000.00
59,745,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอืน
งบเงินอุดหนุน
รวมจ่ายจากงบประมาณ
รวม

รายจ่ายจริงปี 2560
14,470,870.04
13,039,255.00
8,895,789.35
5,993,782.86
0.00
3,050,000.00
45,449,697.25
45,449,697.25

ประมาณการ ปี 2561
15,620,625.00
14,140,860.00
15,500,815.00
6,837,700.00
30,000.00
3,483,000.00
55,613,000.00
55,613,000.00

ประมาณการ ปี 2562
16,671,380.00
14,595,120.00
14,910,400.00
10,258,100.00
30,000.00
3,280,000.00
59,745,000.00
59,745,000.00
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ส่วนที 2
เทศบัญญัติ
เรือง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2562

ของ
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป
แผนงานบริหารงานทัวไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

22,716,540
840,280

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

9,211,700
855,000
230,000
4,193,100
390,000
480,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์

95,000
4,062,000

ด้านการดําเนินงานอืน
แผนงานงบกลาง

16,671,380
งบประมาณรายจ่ายทังสิน

59,745,000

เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2562 หน้า 9

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
แผนงานบริหารงานทัวไป
งาน
งบ

งานบริหารทัวไป

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

งานบริหารงานคลัง

รวม

7,026,640

2,136,000

9,162,640

2,624,640

0

2,624,640

4,402,000

2,136,000

6,538,000

2,606,000

770,400

3,376,400

626,000

280,400

906,400

1,200,000

220,000

1,420,000

425,000

260,000

685,000

355,000

10,000

365,000

10,087,500

0

10,087,500

37,500

0

37,500

10,050,000

0

10,050,000

30,000

0

30,000

30,000

0

30,000

0

60,000

60,000

0

60,000

60,000

19,750,140

2,966,400

22,716,540
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน
งบ

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

งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
รักษาความสงบภายใน

รวม

112,280

112,280

112,280

112,280

683,000

683,000

60,000

60,000

328,000

328,000

295,000

295,000

45,000

45,000

45,000

45,000

840,280

840,280

แผนงานการศึกษา
งาน
งบ

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

งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รวม

2,417,000

0

2,417,000

2,417,000

0

2,417,000

1,976,300

1,643,200

3,619,500

296,000

0

296,000

963,900

0

963,900

716,400

1,643,200

2,359,600

15,200

0

15,200

15,200

0

15,200

0

3,160,000

3,160,000

0

3,160,000

3,160,000

4,408,500

4,803,200

9,211,700
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แผนงานสาธารณสุข
งาน
งบ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม

งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน

รวม

50,000

805,000

855,000

10,000

805,000

815,000

40,000

0

40,000

50,000

805,000

855,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน
งบ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รวม

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์

รวม

230,000

230,000

230,000

230,000

230,000

230,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งาน
งบ

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

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกลู

งานไฟฟ้ าถนน

รวม

2,023,700

0

0

2,023,700

2,023,700

0

0

2,023,700

1,302,000

380,000

377,000

2,059,000

327,000

0

0

327,000

710,000

10,000

60,000

780,000

265,000

370,000

317,000

952,000

110,400

0

0

110,400

110,400

0

0

110,400

3,436,100

380,000

377,000

4,193,100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน
งบ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รวม

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

รวม

30,000

360,000

390,000

30,000

360,000

390,000

30,000

360,000

390,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน
งบ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

รวม

30,000

390,000

420,000

30,000

390,000

420,000

0

60,000

60,000

0

60,000

60,000

30,000

450,000

480,000

แผนงานการเกษตร
งาน
งบ

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รวม

รวม

95,000

95,000

95,000

95,000

95,000

95,000
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แผนงานการพาณิชย์
งาน
งบ

งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณู ปโภค
รวม

รวม

879,500

879,500

879,500

879,500

3,182,500

3,182,500

102,500

102,500

460,000

460,000

1,420,000

1,420,000

1,200,000

1,200,000

4,062,000

4,062,000

แผนงานงบกลาง
งาน
งบ

งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง
รวม

รวม

16,671,380

16,671,380

16,671,380

16,671,380

16,671,380

16,671,380
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
พ 2562
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
โดยทีเป็ นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบั
ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัตข
ิ ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ตําบลห้วยกระเจา และโดยอนุมตั ิของนายอําเภอห้วยกระเจา ปฏิบตั ิราชการแทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีให้ใช้บงั คบั ตังแต่วน
ั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
พ 2562 เป็ นจํานวนรวมทังสิน 59,745,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษี จดั สรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็ นจํานวนรวม
ทังสิน 59,745,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงั นี
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป
แผนงานบริหารงานทัวไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดําเนินงานอืน
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทังสิน

22,786,540
830,280
9,211,700
855,000
180,000
4,193,100
440,000
420,000
95,000
4,062,000
16,671,380
59,745,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็ นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี
งบ

ยอดรวม
รวมรายจ่าย
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตาํ บลห้วยกระเจาปฏิบตั ิการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รบ
ั อนุมตั ใิ ห้เป็ นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตําบล
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตาํ บลห้วยกระเจามีหน้าทีรักษาการให้เป็ นไปตามบัญญัตน
ิ ี
ประกาศ ณ วันที ......................................................................
อนุมตั /ิ เห็นชอบ
อนุมตั /ิ เห็นชอบ
(ลงนาม) ว่าทีร้อยตรี............................................
(ศุ
ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ)
นายอําเภอห้วยกระเจา ปฏิบตั ริ าชการแทน
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาญจนบุรี
วันที..........................................

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

0

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอ ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายรับ จริง
ปี 2558
หมวดภาษี อากร
ภาษี โรงเรือนและทีดิน
ภาษี บํารุงท้องที
ภาษี ป้าย
อากรการฆ่าสัตว์
รวมหมวดภาษี อากร
หมวดค่า ธรรมเนี ยม ค่า ปรับ และใบอนุ ญาต
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารใน
ครัวค่หรื
อพืนที
ใด ซึงมี
าใบอนุ
ญาตให้
ตงตลาดเอกชน
ั พืนทีเกิน 200 ตารางเมตร
รวมหมวดค่า ธรรมเนี ยม ค่า ปรับ และใบอนุ ญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบีย
รายได้จากทรัพย์สน
ิ อืน ๆ
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณู ป โภคและการพาณิ ช ย์
รายได้จากสาธารณู ปโภคและการพาณิชย์
รวมหมวดรายได้จากสาธารณู ป โภคและการพาณิ ช ย์

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

ปี 2561

ยอดต่า ง (%)

ปี 2562

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

282,602.99
386,593.00
41,711.00
12,990.00
723,896.99

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

300,000.00
400,000.00
75,000.00
14,000.00
789,000.00

36.67
-7.50
-6.67
-14.29

%
%
%
%

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

-477.00
477.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

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

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

0.00
0.00
2,000.00
200,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
4,000.00
15,000.00
8,000.00
6,000.00
245,000.00

0.00
0.00
0.00
10.00
0.00
-60.00
-60.00
-50.00
33.33
25.00
-33.33

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

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

0.00
0.00
0.00

0.00
397,261.33
397,261.33

0.00
326,266.58
326,266.58

400,000.00
0.00
400,000.00

0.00 %
0.00 %

400,000.00
0.00
400,000.00

0.00
0.00

833,748.00
833,748.00

933,920.00
933,920.00

1,500,000.00
1,500,000.00

26.67 %

1,900,000.00
1,900,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอ ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายรับ จริง
ปี 2558
หมวดรายได้เบ็ ด เตล็ด
ค่าขายแบบแปลน
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ ด เตล็ด
หมวดภาษี จดั สรร
ภาษี และค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน
ภาษี มูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
ภาษี มูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ภาษี ธุรกิจเฉพาะ
ภาษี สุรา
ภาษี สรรพสามิต
ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล
รวมหมวดภาษี จดั สรร
หมวดเงินอุด หนุ นทัวไป
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่าย
โอนเลือกทํา
รวมหมวดเงินอุด หนุ นทัวไป
รวมทุกหมวด

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

0.00
0.00
0.00

84,300.00
78,879.00
163,179.00

42,000.00
3,455.00
45,455.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

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

0.00
0.00
0.00

15,932,641.00
15,932,641.00
37,974,606.58

ปี 2561
80,000.00
20,000.00
100,000.00

ยอดต่า ง (%)

ปี 2562

31.25 %
-75.00 %

105,000.00
5,000.00
110,000.00

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

300,000.00 100.00 %
8,695,000.00
3.51 %
4,250,000.00
1.18 %
90,000.00 -33.33 %
1,950,000.00 -100.00 %
4,250,000.00
78.82 %
80,000.00
0.00 %
100,000.00 -20.00 %
250,000.00 -80.00 %
1,000.00
0.00 %
19,966,000.00

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

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

32,613,000.00
32,613,000.00
55,613,000.00

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

5.60 %

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ประมาณการรายรับรวมทังสิน

59,745,000

บาท แยกเป็ น

รายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษี อากร
ภาษี โรงเรือนและทีดิน
ประมาณการไว้สงู กว่าปี ทีผ่านมา เนืองจากมีการประเมินค่ารายปี ภาษี
โรงเรือนและทีดิน
ภาษี บาํ รุงท้องที
คํานวณจากรายได้จริงของปี งบประมาณทีผ่านมาเป็ นเกณฑ์
ภาษี ป้าย
คํานวณจากรายได้จริงของปี งบประมาณทีผ่านมาเป็ นเกณฑ์
อากรการฆ่าสัตว์
โดยคํานวณจากรายได้จริงของปี งบประมาณทีผ่านมาเป็ นเกณฑ์
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุ ญาตการขายสุรา
โดยคํานวณจากรายได้จริงของปี งบประมาณทีผ่านมาเป็ นเกณฑ์
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ประมาณการไว้สงู กว่าปี ทีผ่านมา เนืองจากสถิตริ ายรับประเภทนีสูงขึนจึง
ประมาณการรายรับไว้เพิมขึน
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ
โดยคํานวณจากรายได้จริงของปี งบประมาณทีผ่านมาเป็ นเกกณฑ์
ค่าปรับผูก
้ ระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
โดยคํานวณจากรายได้จริงของปี งบประมาณทีผ่านมาเป็ นเกกณฑ์
ค่าปรับการผิดสัญญา
โดยคํานวณจากรายได้จริงของปี งบประมาณทีผ่านมาเป็ นเกกณฑ์
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ประมาณการไว้สงู กว่าปี ทีผ่านมา เนืองจากสถิตริ ายรับประเภทนีสูงขึนจึง
ประมาณการรายรับไว้เพิมขึน
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร
ประมาณการไว้สงู กว่าปี ทีผ่านมา เนืองจากสถิตริ ายรับประเภทนีสูงขึนจึง
ประมาณการรายรับไว้เพิมขึน
ค่าใบอนุญาตให้ตงตลาดเอกชน
ั
โดยคํานวณจากรายได้จริงของปี งบประมาณทีผ่านมาเป็ นเกกณฑ์
หมวดรายได้จากทรัพย์สน
ิ
ดอกเบีย
โดยคํานวณจากรายได้จริงของปี งบประมาณทีผ่านมาเป็ นเกณฑ์
หมวดรายได้จากสาธารณู ปโภคและการพาณิชย์
รายได้จากสาธารณู ปโภคและการพาณิชย์
โดยคํานวณจากรายได้จริงของปี งบประมาณทีผ่านมาเป็ นเกณฑ์

รวม
จํานวน

862,000 บาท
410,000 บาท

จํานวน

370,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

12,000 บาท

รวม
จํานวน

262,000 บาท
2,000 บาท

จํานวน

220,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

4,000 บาท

รวม
จํานวน

400,000 บาท
400,000 บาท

รวม
จํานวน

1,900,000 บาท
1,900,000 บาท
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวม
ค่าขายแบบแปลน
จํานวน
ประมาณการไว้สงู กว่าปี ทีผ่านมา เนืองจากสถิตริ ายรับประเภทนีสูงขึนจึง
ประมาณการรับไว้เพิมขึน
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ
จํานวน
โดยคํานวณจากรายได้จริงของปี งบประมาณทีผ่านมาเป็ นเกณฑ์
รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

110,000 บาท
105,000 บาท

5,000 บาท

หมวดภาษี จดั สรร
ภาษี และค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน
ประมาณการไว้สงู กว่าปี ทีผ่านมา เนืองจากสถิตริ ายรับประเภทนีสูงขึนจึง
ประมาณการรายรับไว้สูงขึน
ภาษี มูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
คํานวณจากรายได้จริงของปี งบประมาณทีผ่านมาเป็ นเกณฑ์
ภาษี มูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
คํานวณจากรายได้จริงของปี งบประมาณทีผ่านมาเป็ นเกณฑ์
ภาษี ธุรกิจเฉพาะ
คํานวณจากรายได้จริงของปี งบประมาณทีผ่านมาเป็ นเกณฑ์
ภาษี สรรพสามิต
ประมาณการไว้สงู กว่าปี ทีผ่านมา เนืองจากสถิตริ ายรับประเภทนีสูงขึนจึง
ประมาณการรายรับไว้สูงขึน
ค่าภาคหลวงแร่
คํานวณจากรายได้จริงของปี งบประมาณทีผ่านมาเป็ นเกณฑ์
ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม
คํานวณจากรายได้จริงของปี งบประมาณทีผ่านมาเป็ นเกณฑ์
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตก
ิ รรมตามประมวลกฎหมายทีดิน
คํานวณจากรายได้จริงของปี งบประมาณทีผ่านมาเป็ นเกณฑ์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล
รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รวม 21,771,000 บาท
จํานวน
600,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

รวม 34,440,000 บาท
จํานวน 34,440,000 บาท

จํานวน

9,000,000 บาท

จํานวน

4,300,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

7,600,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป
งบบุ ค ลากร
เงินเดื อน (ฝ่ ายการเมื อง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ งนายก/รอง
นายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี
นายกองค์
การบริ
หารส่วน
เงินค่าตอบแทนสมาชิ
กสภาองค์
กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
รวมเงินเดื อน (ฝ่ ายการเมื อง)
เงินเดื อน (ฝ่ ายประจํา )
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจําตําแหน่ ง
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เงินอืนๆ
รวมเงินเดื อน (ฝ่ ายประจํา )
รวมงบบุ ค ลากร
งบดํา เนินงาน
ค่า ตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็ น
ประโยชน์
แก่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ค่าเบียประชุ
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่า ตอบแทน

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

ปี 2561

ยอดต่า ง (%)

ปี 2562

173,880.00
30,000.00
30,000.00
49,680.00
372,600.00
656,160.00

695,520.00
120,000.00
120,000.00
197,110.00
1,490,400.00
2,623,030.00

695,520.00
120,000.00
120,000.00
121,992.00
1,490,400.00
2,547,912.00

695,520.00
120,000.00
120,000.00
198,720.00
1,490,400.00
2,624,640.00

0
0
0
0
0

%
%
%
%
%

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

700,560.00
36,400.00
48,080.00
7,500.00
262,040.00
6,000.00
16,800.00
1,077,380.00
1,733,540.00

2,328,565.00
153,300.00
143,400.00
17,170.00
932,040.00
73,340.00
79,800.00
3,727,615.00
6,350,645.00

2,336,945.00
145,193.00
146,520.00
12,900.00
952,200.00
65,820.00
70,000.00
3,729,578.00
6,277,490.00

2,663,000.00
168,000.00
155,000.00
13,000.00
980,000.00
67,000.00
84,000.00
4,130,000.00
6,754,640.00

4.88
0
3.23
-53.85
11.63
44.78
0

%
%
%
%
%
%
%

2,793,000
168,000
160,000
6,000
1,094,000
97,000
84,000
4,402,000
7,026,640

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

370,000.00
0.00
0.00
0.00
5,610.00
375,610.00

0.00
0.00
0.00
18,000.00
15,760.00
33,760.00

480,000.00
5,000.00
10,000.00
60,000.00
25,000.00
580,000.00

7.5
0
0
16.67
0

%
%
%
%
%

516,000
5,000
10,000
70,000
25,000
626,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2558
ค่า ใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่
ายหมวดอืดนๆ
ค่าใช้จา่ ยโครงการจั
กิจกรรมวัน
เทศบาลและประกาศเกี
ยรติคศึุณกษาดู
แก่
ค่
าใช้จา่ ยโครงการฝึ กอบรม
งาน
เพื
อเสริ
ม
สร้
า
งองค์
ก
รแห่
ง
ค่าใช้จา่ ยโครงการฝึ กอบรม/สัมมนา
เสริ
มสร้
งคุณธรรมจริ
ยธรรม สําหรับ
ค่าใช้
จา่ ายในการเดิ
นทางไปราชการ
ค่าใช้จา่ ยในการเลือกตัง
โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็
โครงการเทิ
ดทูนพระมหากษัตริยจ์พระ
"องค์
พ่
อ
หลวง"ของปวงชนชาวไทยเสร็
โครงการฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน เพืจอสู่
เสริมสร้างองค์
กรแห่งความสุ
ข
โครงการฝึ
กอบรมและถ่
ายทอดความรู
้
บุคลากรภายในองค์
โครงการฝึ
กอบรมศึกรษาดูงานด้าน
เศรษฐกิ
จ
พอเพี
ยงและน้
อมรํยาธรรมแก่
ลึกใน
โครงการอบรมคุ
ณธรรมจริ
้บกริษาและซ่
หาร สมาชิ
กสภาเทศบาล และ
ค่าบํารุผูงรั
อมแซม
รวมค่า ใช้สอย
ค่า วัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่า วัสดุ

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

ปี 2561

ยอดต่า ง (%)

ปี 2562

98,830.56
0.00
0.00

62,027.42
0.00
79,440.00

28,445.00
0.00
240.00

124,000.00
0.00
10,000.00

-100
100
500

%
%
%

0
260,000
60,000

0.00
0.00
0.00
5,920.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,620.00
134,370.56

0.00
27,065.00
0.00
43,743.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
118,084.60
330,360.02

0.00
0.00
0.00
50,889.00
0.00
0.00
14,860.00
0.00
0.00
39,960.00
0.00
84,781.27
219,175.27

0.00
0.00
60,000.00
150,000.00
0.00
185,000.00
0.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
779,000.00

100
0
-100
-20
100
-100
0
-100
100
0
100
0

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

30,000
0
0
120,000
550,000
0
0
0
30,000
0
50,000
100,000
1,200,000

0.00
0.00
8,605.00
0.00
40,600.00
0.00
0.00
49,205.00

70,898.00
3,295.00
17,358.00
2,970.00
50,680.00
0.00
123,600.00
268,801.00

125,849.00
854.33
5,810.00
14,400.00
63,980.00
0.00
112,340.00
323,233.33

78,000.00
5,000.00
15,000.00
40,000.00
140,000.00
5,000.00
120,000.00
403,000.00

15.38
0
0
0
0
0
8.33

%
%
%
%
%
%
%

90,000
5,000
15,000
40,000
140,000
5,000
130,000
425,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2558
ค่า สาธารณู ป โภค
ค่าไฟฟ้ า
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการไปรษณี ย์
รวมค่า สาธารณู ป โภค
รวมงบดํา เนินงาน
งบลงทุน
ค่า ครุภ ณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
ค่าจัดซือเก้าอี ระดับ 3 – 6
ค่าจัดซือเก้าอี ระดับชํานาญการ
ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ
ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดแขวน
(มี
ค่ารจัะบบฟอกอากาศ)
ดซือชันวางของ
ค่าจัดซือตู้บานเลือนกระจกขนาด 4 ฟุต
ค่าจัดซือโต้ะทํางาน ระดับ 3 - 6
ค่าจัดซือโต๊ะเอนกประสงค์
เครืองโทรสาร
โต๊ะหมู่บูชา
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
เครืองขยายเสียงแบบเคลือนที
เครืองเสียงประจําสํานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิงดิจต
ิ อล
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซือตู้เก็บอุปกรณ์ เครืองครัว
ถังต้มนํา◌้ไฟฟ้ า
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่า ง (%)

ปี 2562

48,525.74
7,774.46
0.00
56,300.20
239,875.76

186,075.45
44,106.25
0.00
230,181.70
1,204,952.72

171,545.18
43,288.27
0.00
214,833.45
791,002.05

250,000.00
120,000.00
5,000.00
375,000.00
2,137,000.00

0
-16.67
0

%
%
%

250,000
100,000
5,000
355,000
2,606,000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10,000.00
0.00
56,000.00
0.00
0.00
15,200.00
2,800.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
51,000.00
0.00
0.00
0.00
48,500.00
0.00
0.00

0.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,000.00
17,000.00

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

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

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

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

15,000.00
150,000.00

-100
-100

%
%

0
0

0.00

0.00

0.00

18,000.00

-100

%

0

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

7,000.00
0.00

-100
100

%
%

0
3,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2558
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํ
า มพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
เครืองพิ
แบบ
Network
เครืองสํารองไฟฟ้จําานวน 1 เครือง
จัดซือคอมพิวเตอร์ตงโต๊
ั ะ 1 เครือง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
รวมค่า ครุภ ณ
ั ฑ์
ค่า ทีดินและสิงก่อสร้า ง
ค่าติดตังระบบไฟฟ้ าและอุปกรณ์ ซึงเป็ นการ
ติดตังครั
อสถานที
ก่องแรกในอาคารหรื
สร้างอารสํานักงานหรื
อห้อราชการ
งเก็บ
พั
ส
ดุ
ส
า
ํ
นั
ก
งาน
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณู ปการ
ก่อสร้างสํานักงานเทศบาล
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและ
สิงก่อสร้าง รวมค่า ทีดินและสิงก่อสร้า ง
รวมงบลงทุน
งบรายจ่า ยอืน
รายจ่า ยอืน
รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน
เงินคืนค่าปรับ
รวมรายจ่า ยอืน
รวมงบรายจ่า ยอืน
รวมงานบริหารทัวไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุ ค ลากร
เงินเดื อน (ฝ่ ายประจํา )
เงินเดือนพนักงาน

ประมาณการ

0.00
18,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84,000.00

3,300.00
12,000.00
9,600.00
44,000.00
0.00
0.00
168,400.00

ปี 2561
3,300.00
0.00
14,000.00
0.00
100,000.00
0.00
344,800.00

0.00

597,000.00

0.00

0.00

0

%

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100

%

10,000,000

0.00
0.00
18,000.00

303,000.00
900,000.00
984,000.00

0.00
0.00
168,400.00

50,000.00
50,000.00
394,800.00

0

%

50,000
10,050,000
10,087,500

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,991,415.76

18,000.00
0.00
0.00
18,000.00
18,000.00
8,557,597.72

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,236,892.05

30,000.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
9,316,440.00

-100
100
100

%
%
%

0
30,000
70,000
100,000
100,000
19,820,140

356,844.00

1,055,801.00

1,164,485.00

1,405,000.00

-7.47

%

1,300,000

ปี 2559

ปี 2560

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

ปี 2562
0
0
0
0
0
30,000
37,500

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
เงินประจําตําแหน่ ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดื อน (ฝ่ ายประจํา )
รวมงบบุ ค ลากร
งบดํา เนินงาน
ค่า ตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็ น
ประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่
วนท้องถิน
ค่าตอบแทนการปฏิ
บตั ิงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่า ตอบแทน
ค่า ใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่
ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จา่ ยโครงการเทศบาลตํ
าบลห้วย
กระเจารั
ก
ษ์
โ
ซห่
ว
ย
ค่าใช้จา่ ยโครงการบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จา่ ยในการออกจัดเก็บภาษี
ประเภทต่
างๆ ในเขตตําบล
ค่าบํารุเคลื
งรักอนที
ษาและซ่
อมแซม
รวมค่า ใช้สอย
ค่า วัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่า วัสดุ

ประมาณการ

ปี 2558
14,000.00
215,000.00
6,000.00
591,844.00
591,844.00

ปี 2559
55,500.00
671,400.00
60,000.00
1,842,701.00
1,842,701.00

ปี 2560
52,096.00
667,440.00
54,220.00
1,938,241.00
1,938,241.00

ปี 2561
60,000.00
710,000.00
51,000.00
2,226,000.00
2,226,000.00

ยอดต่า ง (%)
0 %
2.82 %
-9.8 %

ปี 2562

0.00
0.00
10,500.00
3,295.00
13,795.00

245,600.00
0.00
46,400.00
14,845.00
306,845.00

0.00
0.00
61,400.00
18,050.00
79,450.00

165,000.00
2,000.00
68,400.00
30,000.00
265,400.00

21.21
0
0
-66.67

%
%
%
%

200,000
2,000
68,400
10,000
280,400

16,700.00
0.00

85,938.48
0.00

66,500.00
0.00

190,000.00
0.00

-100
100

%
%

0
100,000

0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
20,700.00

13,050.00
16,360.00
8,478.00
0.00
13,210.00
137,036.48

0.00
0.00
5,268.00
0.00
25,461.69
97,229.69

0.00
0.00
50,000.00
50,000.00
70,000.00
360,000.00

0
0
0
-100
0

%
%
%
%
%

0
0
50,000
0
70,000
220,000

42,073.00
0.00
0.00
42,073.00

78,852.85
15,630.00
48,180.00
142,662.85

95,816.05
47,100.00
69,720.00
212,636.05

103,250.00
60,000.00
76,750.00
240,000.00

-3.15
0
30.29

%
%
%

100,000
60,000
100,000
260,000

60,000
730,000
46,000
2,136,000
2,136,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2558
ค่า สาธารณู ป โภค
ค่าบริการไปรษณี ย์
รวมค่า สาธารณู ป โภค
รวมงบดํา เนินงาน
งบลงทุน
ค่า ครุภ ณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
ค่าจัดซือเครืองถ่ายเอกสารขาวดํา
ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ
ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ระดับปฏิบตั ิการ
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซือรถบรรทุก(ดีเซล)
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํ
า องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
จัดซือเครื
ประมวลผล
จัดซือเครืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix
Printer
รวมค่า ครุภ ณ
ั ฑ์
รวมงบลงทุน
งบเงินอุด หนุ น
เงินอุด หนุ น
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนศูนย์ปฏิบตั ิการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์
กรนอุด หนุ น
รวมเงิ
รวมงบเงินอุด หนุ น
รวมงานบริหารงานคลัง
รวมแผนงานบริหารงานทัวไป

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่า ง (%)

ปี 2562

0.00
0.00
76,568.00

6,409.50
6,409.50
592,953.83

4,381.00
4,381.00
393,696.74

20,000.00
20,000.00
885,400.00

-50

%

10,000
10,000
770,400

0.00
0.00
0.00

49,900.00
46,000.00
0.00

0.00
0.00
2,900.00

0.00
0.00
0.00

0
0
0

%
%
%

0
0
0

0.00

786,000.00

0.00

0.00

0

%

0

0.00
22,000.00
22,000.00
44,000.00
44,000.00

0.00
0.00
0.00
881,900.00
881,900.00

6,600.00
0.00
0.00
9,500.00
9,500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0

%
%
%

0
0
0
0
0

70,000.00
0.00
70,000.00
70,000.00
782,412.00
2,773,827.76

60,000.00
0.00
60,000.00
60,000.00
3,377,554.83
11,935,152.55

60,000.00
0.00
60,000.00
60,000.00
2,401,437.74
9,638,329.79

60,000.00
0.00
60,000.00
60,000.00
3,171,400.00
12,487,840.00

-100
100

%
%

0
60,000
60,000
60,000
2,966,400
22,786,540

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2558
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับ การรักษาความสงบภายใน
งบบุ ค ลากร
เงินเดื อน (ฝ่ ายประจํา )
เงินเดือนพนักงาน
รวมเงินเดื อน (ฝ่ ายประจํา )
รวมงบบุ ค ลากร
งบดํา เนินงาน
ค่า ตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็ น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่รวมค่
วนท้อางถิ
น
ตอบแทน
ค่า ใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่
ายหมวดอื
นๆ กอบรม
ค่าใช้
จา่ ยโครงการฝึ
ทบทวนและจั
ดตังอาสาสมั
ครป้
- ค่าใช้จา่ ยโครงการเสริ
มสร้
างองกัน
ศั
ก
ยภาพชุ
ม
ชนและฝึ
กซ้
อ
มแผน
ค่าใช้จา่ ยการดําเนินงานรณรงค์และ
ป้ค่าองกั
บตั ิเหตุทางถนนในช่
วง
ใช้จนา่ อุยในการเดิ
นทางไปราชการ
โครงการฝึ กอบรม/ทบทวนเพือเพิม
ศั
กยภาพ และจั
ดตังอาสาสมัครป้ดองกั
โครงการฝึ
กอบรมทบทวนและจั
ตัง น
ครป้ องกั
นภัยฝ่ ายพลเรือน
ค่าบํารุอาสาสมั
งรักษาและซ่
อมแซม
รวมค่า ใช้สอย
ค่า วัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่า ง (%)

ปี 2562

42,930.00
42,930.00
42,930.00

136,846.00
136,846.00
136,846.00

113,620.00
113,620.00
113,620.00

90,780.00
90,780.00
90,780.00

23.68

%

112,280
112,280
112,280

0.00
0.00

22,500.00
22,500.00

0.00
0.00

66,165.00
66,165.00

-9.32

%

60,000
60,000

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

18,000.00
0.00

-100
100

%
%

0
18,000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

110,260.00
0.00
44,140.00
0.00
0.00
0.00
59,265.00
213,665.00

0.00
0.00
47,450.00
0.00
0.00
44,280.00
34,831.00
126,561.00

0.00
25,000.00
59,800.00
15,000.00
80,000.00
0.00
20,000.00
217,800.00

0
0
33.78
0
-37.5
0
550

%
%
%
%
%
%
%

0
25,000
80,000
15,000
50,000
0
130,000
318,000

0.00
0.00
0.00
53,500.00

9,400.00
0.00
670.00
75,000.00

4,985.00
0.00
87,200.00
131,310.00

0.00
10,000.00
50,000.00
150,000.00

100
0
100
0

%
%
%
%

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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2558
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครืองดับเพลิง
รวมค่า วัสดุ
รวมงบดํา เนินงาน
งบลงทุน
ค่า ครุภ ณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซือถังนํารถบรรทุกนํา
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
ค่าจัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
พร้
อมอุ
ครุภณ
ั (CCTV)
ฑ์เครืองดับ
เพลิ
ง ปกรณ์ และติดตัง
ค่าครุภณ
ั ฑ์เครืองดับเพลิง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
รวมค่า ครุภ ณ
ั ฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับ การรักษาความสงบภายใน
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับ การศึกษา
งบบุ ค ลากร
เงินเดื อน (ฝ่ ายประจํา )
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจําตําแหน่ ง
เงินวิทยฐานะ

ประมาณการ

0.00
0.00
53,500.00
53,500.00

0.00
0.00
85,070.00
321,235.00

0.00
0.00
223,495.00
350,056.00

ปี 2561
10,000.00
20,000.00
240,000.00
523,965.00

0.00

0.00

32,500.00

0.00

0

%

0

0.00
0.00

145,520.00
172,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0
0

%
%

0
0

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100

%

0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96,430.00
96,430.00

0.00
0.00
0.00
317,520.00
317,520.00
775,601.00
775,601.00

21,000.00
0.00
0.00
53,500.00
53,500.00
517,176.00
517,176.00

32,000.00
120,000.00
0.00
252,000.00
252,000.00
866,745.00
866,745.00

-21.88
-100
100

%
%
%

25,000
0
20,000
45,000
45,000
830,280
830,280

211,200.00
0.00
0.00

329,650.00
42,000.00
0.00

1,194,814.00
42,000.00
0.00

1,310,000.00
59,500.00
0.00

12.6
-29.41
100

%
%
%

1,475,000
42,000
42,000

ปี 2559

ปี 2560

ยอดต่า ง (%)
0 %
0 %

ปี 2562
10,000
20,000
295,000
673,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดื อน (ฝ่ ายประจํา )
รวมงบบุ ค ลากร
งบดํา เนินงาน
ค่า ตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็ น
ประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่
วนท้องถิน
ค่าตอบแทนการปฏิ
บตั ิงานนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่า ตอบแทน
ค่า ใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่
ายหมวดอืดนๆ
ค่าใช้จา่ ยโครงการจั
กิจกรรมวันเด็ก
แห่
ง
ชาติ
ค่าใช้จา่ ยโครงการปรับปรุงภูมิทศั น์
ภายในเขตเทศบาลตํ
วยกระเจา
ค่าใช้จา่ ยโครงการเส้านบลห้
ทางแห่
งการ
เรี
ย
นรู
ม
้
ุ
ง
่
สู
ค
่
วามเป็
นเลิ
ศ
ทางปั
ญาบ
ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาสํญาหรั
ศู
ย์พจฒ
ั า่ ยในการเดิ
นาเด็กเล็กนทางไปราชการ
ค่น
าใช้
ค่าใช้จา่ ยสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวั
น
โครงการสองมื
อน้อยๆรักษาสิงแวดล้อม
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่า ใช้สอย
ค่า วัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์

ประมาณการ

ปี 2558
173,970.00
8,595.00
393,765.00
393,765.00

ปี 2559
455,465.00
82,176.00
909,291.00
909,291.00

ปี 2560
698,700.00
78,300.00
2,013,814.00
2,013,814.00

ปี 2561
722,000.00
90,000.00
2,181,500.00
2,181,500.00

ยอดต่า ง (%)
6.37 %
0 %

ปี 2562
768,000
90,000
2,417,000
2,417,000

0.00
0.00
1,937.00
1,937.00

289,000.00
0.00
1,702.00
290,702.00

0.00
0.00
6,300.00
6,300.00

244,200.00
5,000.00
45,000.00
294,200.00

15.07
0
-77.78

%
%
%

281,000
5,000
10,000
296,000

0.00
0.00

40,490.00
0.00

33,800.00
0.00

80,000.00
0.00

-100
100

%
%

0
80,000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66,348.00
0.00
3,699.00
70,047.00

159,554.00
0.00
19,200.00
0.00
40,000.00
812,000.00
0.00
48,000.00
1,119,244.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
864,000.00
0.00
34,300.00
932,100.00

0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
70,000.00
924,200.00
0.00
20,000.00
1,154,200.00

0
-100
-100
100
-42.86
-31.08
100
150

%
%
%
%
%
%
%
%

0
0
0
146,900
40,000
637,000
10,000
50,000
963,900

0.00
21,785.40
0.00
0.00

90,000.00
309,428.84
0.00
49,950.00

90,000.00
385,603.20
0.00
49,910.00

150,000.00
453,440.00
5,000.00
70,000.00

0
-40.37
0
0

%
%
%
%

150,000
270,400
5,000
70,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2558
วัสดุการศึกษา
รวมค่า วัสดุ
รวมงบดํา เนินงาน
งบลงทุน
ค่า ครุภ ณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
จัดซือตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลือน
รวมค่า ครุภ ณ
ั ฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับ การศึกษา
งานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดํา เนินงาน
ค่า วัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม)
รวมค่า วัสดุ
รวมงบดํา เนินงาน
งบเงินอุด หนุ น
เงินอุด หนุ น
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวมเงินอุด หนุ น
รวมงบเงินอุด หนุ น
รวมงานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวมแผนงานการศึกษา

ประมาณการ

0.00
21,785.40
93,769.40

ปี 2559
90,000.00
539,378.84
1,949,324.84

ปี 2560
367,200.00
892,713.20
1,831,113.20

ปี 2561
370,600.00
1,049,040.00
2,497,440.00

ยอดต่า ง (%)
-40.37 %

ปี 2562
221,000
716,400
1,976,300

0.00
0.00
0.00
487,534.40

0.00
0.00
0.00
2,858,615.84

0.00
0.00
0.00
3,844,927.20

0.00
0.00
0.00
4,678,940.00

100

%

15,200
15,200
15,200
4,408,500

100,773.40
100,773.40
100,773.40

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

1,329,974.00
1,329,974.00
1,329,974.00

1,603,680.00
1,603,680.00
1,603,680.00

2.46

%

1,643,200
1,643,200
1,643,200

1,582,000.00
0.00
1,582,000.00
1,582,000.00
1,682,773.40
2,170,307.80

3,132,000.00
0.00
3,132,000.00
3,132,000.00
4,325,511.24
7,184,127.08

2,980,000.00
0.00
2,980,000.00
2,980,000.00
4,309,974.00
8,154,901.20

3,091,000.00
0.00
3,091,000.00
3,091,000.00
4,694,680.00
9,373,620.00

-100
100

%
%

0
3,160,000
3,160,000
3,160,000
4,803,200
9,211,700

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2558
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับ สาธารณสุข
งบดํา เนินงาน
ค่า ใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รวมค่า ใช้สอย
ค่า วัสดุ
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
รวมค่า วัสดุ
รวมงบดํา เนินงาน
รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับ สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข อืน
งบดํา เนินงาน
ค่า ใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่
ายหมวดอืองกั
นๆ นและแก้ไข
ค่าใช้จา่ ยโครงการป้
ควบคุ
ม
โรคติ
ด
ต่
อ
ไข้
เลือดออก
ค่าใช้จา่ ยโครงการรณรงค์
ฉีดวัคซีน
ป้ องกันโรคติดต่อจากสัตว์
โครงการตามแนวทางโครงการ
พระราชดํ
ข
โครงการสัาตริว์ดป้านสาธารณสุ
ลอดโรค คนปลอดภั
ย
จากโรคพิษสุนขั บ้าตามพระปณิ
ธ
าน
รวมค่า ใช้สอย
รวมงบดํา เนินงาน
งบเงินอุด หนุ น
เงินอุด หนุ น
เงินอุดหนุนเอกชน

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่า ง (%)

ปี 2562

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

450.00
0.00
450.00

10,000.00
0.00
10,000.00

-100
100

%
%

0
10,000
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
0.00
450.00
450.00

10,000.00
30,000.00
40,000.00
50,000.00
50,000.00

0
0

%
%

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

0.00

0.00

0.00

0.00

100

%

10,000

0.00
49,700.00
0.00
0.00
49,700.00
49,700.00

239,840.00
51,975.00
0.00
0.00
291,815.00
291,815.00

117,740.00
51,335.00
0.00
0.00
169,075.00
169,075.00

280,000.00
95,000.00
0.00
0.00
375,000.00
375,000.00

0
-100
100
100

%
%
%
%

280,000
0
420,000
95,000
805,000
805,000

0.00

157,500.00

0.00

420,000.00

-100

%

0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2558
รวมเงินอุด หนุ น
รวมงบเงินอุด หนุ น
รวมงานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข อืน
รวมแผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดํา เนินงาน
ค่า ใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่
ายหมวดอืกอบรมสาน
นๆ
ค่าใช้จา่ ยโครงการฝึ
สั
ม
พั
น
ธ์
ว
น
ั
ผู
ส
้
ง
ู
อายุ
ค่าใช้จา่ ยโครงการฝึ กอบรมอาสาสมัคร
ดูแ
ลผูจ้สา่ ูงยโครงการโรงเรี
อายุ
ค่
าใช้
ยนผู้สูงอายุ
ค่าใช้จา่ ยโครงการส่งเสริมอาชีพ
รวมค่า ใช้สอย
รวมงบดํา เนินงาน
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุ ม ชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับ เคหะและชุ ม ชน
งบบุ ค ลากร
เงินเดื อน (ฝ่ ายประจํา )
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจําตําแหน่ ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดื อน (ฝ่ ายประจํา )
รวมงบบุ ค ลากร

ประมาณการ
ยอดต่า ง (%)

0.00
0.00
169,075.00
169,525.00

ปี 2561
420,000.00
420,000.00
795,000.00
845,000.00

ปี 2560

ปี 2562

0.00
0.00
49,700.00
49,700.00

ปี 2559
157,500.00
157,500.00
449,315.00
449,315.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

198,845.00
0.00
0.00
16,835.00
215,680.00
215,680.00
215,680.00
215,680.00

12,560.00
0.00
0.00
26,400.00
38,960.00
38,960.00
38,960.00
38,960.00

100,000.00
0.00
0.00
30,000.00
130,000.00
130,000.00
130,000.00
130,000.00

0
100
100
66.67

%
%
%
%

100,000
10,000
20,000
50,000
180,000
180,000
180,000
180,000

281,400.00
14,000.00
217,890.00
4,500.00
517,790.00
517,790.00

995,989.00
55,500.00
770,160.00
96,000.00
1,917,649.00
1,917,649.00

1,031,930.00
60,000.00
775,080.00
96,000.00
1,963,010.00
1,963,010.00

1,109,400.00
60,000.00
781,440.00
96,000.00
2,046,840.00
2,046,840.00

3.43
0
-8.25
3.33

%
%
%
%

1,147,500
60,000
717,000
99,200
2,023,700
2,023,700

0
0
805,000
855,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2558
งบดํา เนินงาน
ค่า ตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็ น
ประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่
วนท้องถิน
ค่าตอบแทนการปฏิ
บตั ิงานนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่า ตอบแทน
ค่า ใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่
ายหมวดอื
นๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดิ
นทางไปราชการ
ค่าใช้จา่ ยในการสํารวจและรังวัดทีดิน
สาธารณประโยชน์
ค่าใช้จา่ ยในการสํารวจและรังวัดที
สาธารณประโยชน์
โครงการจั
ดการบําบัดนําเสียภายใน
อกงถิ
น
ค่าบํารุท้งรั
ษาและซ่
อมแซม
รวมค่า ใช้สอย
ค่า วัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่า วัสดุ
รวมงบดํา เนินงาน
งบลงทุน
ค่า ครุภ ณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
ค่าจัดซือเก้าอี ระดับชํานาญงาน

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่า ง (%)

ปี 2562

0.00
0.00
0.00
0.00

248,600.00
0.00
3,970.00
252,570.00

24,850.00
0.00
4,200.00
29,050.00

276,000.00
5,000.00
20,000.00
301,000.00

9.42
0
0

%
%
%

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

46,239.78
0.00

236,206.64
0.00

10,700.00
0.00

150,000.00
0.00

-100
100

%
%

0
400,000

1,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47,839.78

3,750.00
0.00
8,950.00
0.00
70,484.92
319,391.56

18,504.00
0.00
0.00
0.00
76,770.00
105,974.00

40,000.00
20,000.00
0.00
40,000.00
197,000.00
447,000.00

0
0
0
-100
26.9

%
%
%
%
%

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

0.00
0.00
0.00
22,100.00
0.00
22,100.00
69,939.78

22,296.00
0.00
27,600.00
35,600.00
62,576.00
148,072.00
720,033.56

50,047.00
0.00
0.00
46,800.00
98,460.00
195,307.00
330,331.00

65,000.00
0.00
7,350.00
60,000.00
126,000.00
258,350.00
1,006,350.00

15.38
100
444.22
0
-32.54

%
%
%
%
%

75,000
5,000
40,000
60,000
85,000
265,000
1,302,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100

%

5,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2558
ค่าจัดซือชันวางของ 3ชัน
ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ระดับชํานาญการ
ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน หัวหน้าฝ่ าย
ค่าจัดซือโต๊ะทํางานระดับ 1-3
ครุภณ
ั ฑ์สาํ รวจ
ไม้สต๊าฟ BAR CODE อลูมิเนียม
ล้อวัดระยะทาง
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์
เครืองพิมพ์แบบฉี ดหมึก (Inkjet
สําหรับขนาด A3
ครุภณ
ั Printer)
ฑ์อืน
กล้องประมวลผล
เครืองตบดิน
จัดซือซัมเมอร์ส ขนาด 1 1/2 แรง หมู่ที
บ้อมอเตอร๋
านทัพพระยา
จั8ดซื
ไฟฟ้ า หมู่ที 1 บ้านซ่อง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
รวมค่า ครุภ ณ
ั ฑ์
ค่า ทีดินและสิงก่อสร้า ง
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณู ปโภค
ค่าก่อสร้างสิงสาธาณู ปโภค เพือ
ก่
างบ้างสิ
านพั
กพนักป
งานประปา
ค่อาก่สร้
อสร้
งสาธาณู
โภค เพือทํา
โครงการปรั
ปรุงถนนลู
กรังบดอั
ด
ค่าก่อสร้างสิบ
งสาธารณู
ปโภค
เพือขยาย
เขตและติ
ดตังหม้อแปลงผลิ
ตนําประปา
ค่
าใช้จา่ ยโครงการก่
อสร้างรางระบาย
นํ
า
คลส.
หมู
ท
่
ี
2
บ้
า
นห้
ว
ยกระเจา
ค่ ใช้จา่ ยโครงการก่อสร้างรางระบาย
นําใช้
คสล.
หมู่ที 6 บ้านหัวออ่นําาง ท่อเมน
ค่
จา่ ยโครงการวางท่
ประปา
หมู
่ที 6 บ้านหัวอ่าองสร้างถนนผิว
ค่าใช้จา่ ยตามโครงการก่
จราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 19

ประมาณการ

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
2,950.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
9,500.00
0.00

ยอดต่า ง (%)
100 %
100 %
-100 %
0 %

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

9,500.00
7,500.00

-100
-100

%
%

0
0

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

44,000.00
12,000.00
0.00

0.00
0.00
7,900.00

0
0
-100

%
%
%

0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

250,000.00
18,500.00
18,000.00
16,000.00
0.00
0.00
305,450.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
134,400.00

0
0
0
0
-100
100

%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
100,000
110,400

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
130,000.00
378,000.00
468,000.00
461,000.00

320,000.00
277,000.00
241,282.86
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0
0
0

%
%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
0
0

ปี 2559

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2562
1,500
3,900
0
0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2558
ค่าใช้จา่ ยตามโครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจร
ตเสริมเหล็อกสร้หมู
ค่าใช้จา่ คอนกรี
ยตามโครงการก่
าง ่ที 6
ปรั
บ
ปรุ
ง
ถนนโดยทํ
า
การวางท่
ระบาย
ค่าใช้จา่ ยตามโครงการก่อสร้าองระบบ
ประปาหอถั
เหล็
กแบบทรงกลมขอบ
โครงการก่องสร้
างถนนผิ
วจราจร Cape
Seal หมู่ทอี สร้
21างถนนผิ
เชือมต่อวหมู
่ที 16Cape
ต.
โครงการก่
จราจร
Seal
หมู
ท
่
ี
9
ต.ห้
ว
ยกระเจา
โครงการก่อสร้างถนนพูนดินบดอัด
แน่ น หมู่ที ด17
ต.ห้วยกระเจา
โครงการขุ
ลอกสระบ่
อนําตืนนําซึม
ออก
หมู
ท
่
ี
10
โครงการงานสับเปลียนหม้อแปลงจาก
ขนาด 50 เควี
อี เป็
น 100นเป็
เควี
อี
โครงการปรั
บปรุ
งถนนดิ
นถนนผิ
ว
จราจรดินลูกบรัปรุ
งบดอั
ดแน่นลูหมู
ี 13
โครงการปรั
งถนนดิ
กรั่ท
งเป็
น ต.
ถนนผิ
ว
จราจรคอนกรี
ต
เสริ
ม
เหล็
ก
ใน
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็ น
ถนนผิวจราจรคอนกรี
ตเสริ
โครงการปรั
บปรุงถนนดิ
นลูมกเหล็
รังเป็กใน
น
ถนนผิ
ว
จราจรคอนกรี
ต
เสริ
ม
เหล็
ก
ใน
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็ น
ถนนผิวจราจรคอนกรี
ตเสริมเหล็กใน
โครงการปรั
บปรุงถนนโดยการลงหิ
น
คลุกบดอัดแน่
น หมู
่ที 8 เชือมต่อ มหมู
โครงการปรั
บปรุ
งถนนลาดยางเดิ
เป็่ทนี
ถนนผิ
ว
จราจรคอนกรี
ต
เสริ
ม
เหล็
ก
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็ น
ถนนผิวจราจรคอนกรี
ตเสริ
มเหล็
โครงการปรั
บปรุงถนนหิ
นคลุ
กเป็กนใน
ถนนผิ
ว
จราจรคอนกรี
ต
เสริ
ม
เหล็
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็กนใน
ถนนผิวจราจรคอนกรี
ตเสริ
มเหล็
โครงการปรั
บปรุงถนนหิ
นคลุ
กเป็กนใน
ถนนผิวจราจรคอนกรี
ตเสริ
มเหล็
โครงการปรั
บปรุงถนนหิ
นคลุ
กเป็กนใน
ถนนผิ
ว
จราจรคอนกรี
ต
เสริ
ม
เหล็
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็กนใน
ถนนผิวจราจรคอนกรี
ตเสริ
มงเหล็
กใน
โครงการปรั
บปรุงระบบท่
อส่
นําเมน
ประปา
หมู
ท
่
ี
10
โครงการวางท่อระบายนํา หมู่ที 19
รวมค่า ทีดินและสิงก่อสร้า ง
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับ เคหะและชุ ม ชน

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
587,729.78

ปี 2559
633,000.00
1,520,000.00
305,000.00
0.00
0.00
0.00
132,000.00
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
19,700.00
4,046,700.00
4,352,150.00
6,989,832.56

ประมาณการ
ปี 2560
0.00
0.00
0.00
383,000.00
1,612,000.00
1,050,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
927,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79,500.00
0.00
4,889,782.86
4,945,782.86
7,239,123.86

ปี 2561
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
180,000.00
500,000.00
626,800.00
722,300.00
210,400.00
648,900.00
0.00
320,000.00
644,900.00
207,300.00
259,000.00
338,300.00
624,000.00
99,900.00
0.00
0.00
5,381,800.00
5,516,200.00
8,569,390.00

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

ปี 2562
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110,400
3,436,100

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2558
งานไฟฟ้ าถนน
งบดํา เนินงาน
ค่า ใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่
ายหมวดอื
นๆ
โครงการลดขั
นตอนในการแจ้
งซ่อมไฟ
ทางสาธารณะ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่า ใช้สอย
ค่า วัสดุ
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
รวมค่า วัสดุ
รวมงบดํา เนินงาน
รวมงานไฟฟ้ าถนน
งานกํา จัด ขยะมู ลฝอยและสิงปฏิกูล
งบดํา เนินงาน
ค่า ใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่
โครงการคาดั ยหมวดอื
แยกขยะนๆ
ภายในตําบลห้วย
กระเจา
โครงการคดั แยกขยะอย่างยังยืน
โครงการรณรงค์การคดั แยกขยะอย่าง
ยังยืน
โครงการส่
งเสริมการคดั แยกขยะอย่าง
ยั
งยื
น
ภายในตํ
าบลห้วยกระเจา
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่า ใช้สอย
ค่า วัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่า ง (%)

ปี 2562

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

20,000.00
60,000.00
80,000.00

-100
-83.33

%
%

0
10,000
10,000

0.00
0.00
2,160.00
2,160.00
2,160.00
2,160.00

251,150.19
2,290.00
51,400.00
304,840.19
304,840.19
304,840.19

209,120.00
0.00
53,700.00
262,820.00
262,820.00
262,820.00

280,000.00
20,000.00
50,000.00
350,000.00
430,000.00
430,000.00

7.14
0
0

%
%
%

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

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
1,850.00
1,850.00

39,840.00
5,100.00
0.00
0.00
1,050.00
45,990.00

0.00
0.00
0.00
50,000.00
13,000.00
63,000.00

0
0
100
-100
-23.08

%
%
%
%
%

0
0
50,000
0
10,000
60,000

0.00
0.00
23,900.00

350,000.00
0.00
53,700.00

224,105.00
1,505.00
66,100.00

225,000.00
49,650.00
85,000.00

0
-85.9
0

%
%
%

225,000
7,000
85,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
รวมค่า วัสดุ
รวมงบดํา เนินงาน
รวมงานกํา จัด ขยะมู ลฝอยและสิงปฏิกูล
รวมแผนงานเคหะและชุ ม ชน
แผนงานสร้า งความเข้ม แข็ งของชุ ม ชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับ สร้า งความเข้ม แข็ งของชุ ม ชน
งบดํา เนินงาน
ค่า ใช้สอย
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่า ใช้สอย
รวมงบดํา เนินงาน
งบลงทุน
ค่า ทีดินและสิงก่อสร้า ง
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณู ปโภค
ค่าใช้จา่ ยตามโครงการติดตังเสียงตาม
สาย
่ที 12 บ้านพยอมงาม
ค่าใช้หมู
จา่ ยตามโครงการติ
ดตังเสียงตาม
สาย
่ที 15 บ้านไพรงาม
ค่
าใช้หมู
จา่ ยตามโครงการติ
ดตังเสียงตาม
สายภายในหมู
บ
่
า
้
น
หมู
ท
่
ี
11 บ้างก่
นทุอง่ สร้
มังา ง
รวมค่า ทีดินและสิ
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับ สร้า งความเข้ม แข็ งของ
ชุ ม ชน
งานส่งเสริม และสนับ สนุ นความเข้ม แข็ งชุ ม ชน
งบดํา เนินงาน
ค่า ใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่
ายหมวดอื
นๆ
ค่าใช้จา่ ยเกี
ยวกับการรณรงค์
การ
ป้ค่าองกั
น
การต่
อ
ต้
า
น
การแก้
ไ
ขปั
ใช้จา่ ยโครงการ “พืชพันธุ์ดี สร้ญาหา
งชีวี
เกษตรกร”

ประมาณการ

ปี 2558
23,900.00
23,900.00
23,900.00
613,789.78

ปี 2559
403,700.00
405,550.00
405,550.00
7,700,222.75

ปี 2560
291,710.00
337,700.00
337,700.00
7,839,643.86

ปี 2561
359,650.00
422,650.00
422,650.00
9,422,040.00

ยอดต่า ง (%)

ปี 2562
317,000
377,000
377,000
4,193,100

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

30,000.00
30,000.00
30,000.00

0

%

30,000
30,000
30,000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
145,300.00
145,300.00
145,300.00
145,300.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

172,000.00
66,700.00
0.00
238,700.00
238,700.00
268,700.00

-100
-100
0

%
%
%

0
0
0
0
0
30,000

0.00
0.00

4,180.00
0.00

4,188.00
0.00

10,000.00
0.00

-100
100

%
%

0
10,000

0.00
0.00

0.00
0.00

97,500.00
0.00

0.00
20,000.00

100
0

%
%

50,000
20,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2558
ค่าใช้จา่ ยโครงการเกียวกับกิจกรรม
สานสั
นธ์ครอบครัด
ว ทูน
ค่
าใช้จมา่ พั
ยโครงการเทิ
พระมหากษั
ต
ริ
ย
์
"องค์
อ่ หลวง"
ค่าใช้จา่ ยโครงการปรับพปรุ
งภูมิทศั ของ
น์
ภายในเขตเทศบาลตํ
าบลห้
วยกระเจา
ค่
าใช้จา่ ยโครงการป้ องกั
นและแก้
ไข
ปัาญใช้
หายาเสพติ
ด
ค่
จา่ ยโครงการพั
ฒนาศักยภาพสตรี
ค่าใช้จา่ ยโครงการส่งเสริมการมีสว่ น
ร่วามของประชาชน
ค่
ใช้จา่ ยในการดําเนินการตามแนว
เศรษฐกิ
จพอเพียงาโครงการ
นําคืน
อ ย์
ค่าใช้จา่ ยในการดํ
เนินงานของศู
ปรองดองสมานฉันท์ระดับรวมค่
ท้องถิานใช้สอย
รวมงบดํา เนินงาน
รวมงานส่งเสริม และสนับ สนุ นความเข้ม แข็ งชุ ม ชน
รวมแผนงานสร้า งความเข้ม แข็ งของชุ ม ชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดํา เนินงาน
ค่า ใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่
ายหมวดอื
นๆ
ค่าใช้
จา่ ยโครงการแข่
งขันกีฬา
ต้านยาเสพติ
กเรียนภายในตํ
ค่าใช้จดา่ ของนั
ยโครงการร่
วมการ าบล
แข่
งขัจนา่ กียโครงการร่
ฬาพืนบ้านสร้
างสรรค์งปขัระเพณี
ค่
าใช้
วมการแข่
นกีฬา
มวลชนอํ
า
เภอห้
ว
ยกระเจา
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ของประชาชนตํ
โครงการแข่
งขันากีบลห้
ฬาต้วายกระเจา
นยาเสพติด
ของประชาชนในตําบลห้วรวมค่
ยกระเจา
า ใช้สอย
รวมงบดํา เนินงาน
รวมงานกีฬาและนันทนาการ

ปี 2559

ประมาณการ

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
8,076.00
0.00
48,635.00
0.00
0.00
60,891.00
60,891.00
60,891.00
206,191.00

ปี 2560
12,960.00
12,360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
127,008.00
127,008.00
127,008.00
127,008.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
19,920.00
0.00
19,920.00
19,920.00
19,920.00

149,220.00
0.00
9,590.00
0.00
0.00
158,810.00
158,810.00
158,810.00

ปี 2561
100,000.00
0.00
100,000.00
20,000.00
0.00
0.00
100,000.00
20,000.00
370,000.00
370,000.00
370,000.00
638,700.00

0.00
10,000.00
50,000.00
0.00
37,000.00
97,000.00
97,000.00
97,000.00

ยอดต่า ง (%)
50 %
0 %
-100 %
0 %
100 %
0 %
0 %
-50 %

0
-100
-40
0
-100

%
%
%
%
%

ปี 2562
150,000
0
0
20,000
50,000
0
100,000
10,000
410,000
410,000
410,000
440,000

0
0
30,000
0
0
30,000
30,000
30,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2558
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
งบดํา เนินงาน
ค่า ใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่
ายหมวดอื
นๆ
ค่าใช้
จา่ ยโครงการประเพณี
วน
ั
ลอยกระทง
ค่าใช้จา่ ยโครงการจัดงานเฉลิม
พระเกีค่ยารติ
5 ธันวา
ใช้พ
จา่ระชนมพรรษา
ยโครงการจัดงาน
ประเพณี
ส
งกรานต์
ค่าใช้จา่ ยโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา
ค่าใช้จา่ ยโครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกีายใช้
รติจา่ 12
สิงหามหาราชิ
นี มพระ
ค่
ยโครงการจั
ดงานเฉลิ
เกี
ย
รติ
ส
มเด็
จ
พระเจ้
า
อยู
ห
่
ราลง
ค่าใช้จา่ ยโครงการส่งเสริมวั มหาวชิ
ถ่ายทอด
ภูามใช้
ิปญ
ั จาญาท้
องถิน
ค่
่ ยโครงการแห่
เทียนเข้าพรรษา
โครงการจัดกิจกรรมเพือแสดงความ
อาลัยถวายเป็
แด่ในงาน
โครงการพิ
ธีถนพระราชกุ
วายดอกไม้ศจลน
ั ทน์
พระราชพิ
งพระศพ
โครงการยุธวีพ
ฑูระราชทานเพลิ
ตน้อยศึกษาธรรม
รวมค่า ใช้สอย
รวมงบดํา เนินงาน
งบลงทุน
ค่า ทีดินและสิงก่อสร้า ง
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณู ปโภค
โครงการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จน
ั ทน์
รวมค่า ทีดินและสิงก่อสร้า ง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุด หนุ น
เงินอุด หนุ น
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวมเงินอุด หนุ น

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

ปี 2561

ยอดต่า ง (%)

ปี 2562

212,300.00
99,294.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
311,594.00
311,594.00

215,200.00
115,934.00
248,175.00
0.00
99,894.00
0.00
0.00
148,000.00
0.00
30,000.00
0.00
857,203.00
857,203.00

0.00
0.00
0.00
0.00
99,894.00
0.00
0.00
148,000.00
77,550.00
0.00
0.00
325,444.00
325,444.00

12,800.00
0.00
0.00
30,000.00
100,000.00
150,000.00
30,000.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
472,800.00
472,800.00

-100
0
0
-66.67
0
-33.33
-100
0
0
0
100

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0
0
0
10,000
100,000
100,000
0
150,000
0
0
10,000
370,000
370,000

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

366,600.00
366,600.00
366,600.00

0.00
0.00
0.00

0

%

0
0
0

10,000.00
0.00
10,000.00

0.00
0.00
0.00

10,000.00
0.00
10,000.00

60,000.00
0.00
60,000.00

-100
100

%
%

0
20,000
20,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
รวมงบเงินอุด หนุ น
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริม การเกษตร
งบดํา เนินงาน
ค่า ใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่
ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จา่ ยโครงการขยายผลหมู
่บ้าน
ยง ตําบลห้
-เศรษฐกิ
ค่าใช้จจา่ พอเพี
ยโครงการส่
งเสริวมยกระเจา
ปรับปรุง
แก้
ไ
ข
อนุ
ร
ก
ั
ษ์
ฟื
นฟู
ส
งแวดล้
ิ
อมและ
- ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานของ
ศูน
ย์บจริา่ กยโครงการส่
ารและถ่ายทอด
ค่
าใช้
งเสริมอนุรกั ษ์
สิ
งแวดล้
อ
ม
โครงการรวมใจปลูกดาวเรืองฯ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่า ใช้สอย
รวมงบดํา เนินงาน
งบลงทุน
ค่า ครุภ ณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
เครืองพ่นหมอกควัน
รวมค่า ครุภ ณ
ั ฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานส่งเสริม การเกษตร
รวมแผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิ ช ย์
งานกิจการประปา
งบบุ ค ลากร
เงินเดื อน (ฝ่ ายประจํา )

ปี 2558
10,000.00
321,594.00
321,594.00

ประมาณการ

0.00
857,203.00
877,123.00

ปี 2560
10,000.00
702,044.00
860,854.00

ปี 2561
60,000.00
532,800.00
629,800.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
63,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63,500.00
63,500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
105,720.00
0.00
105,720.00
105,720.00

25,000.00
0.00
10,000.00
30,000.00
0.00
0.00
65,000.00
65,000.00

0
100
0
-100
0
100

%
%
%
%
%
%

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

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
63,500.00
63,500.00

0.00
0.00
0.00
105,720.00
105,720.00

90,000.00
90,000.00
90,000.00
155,000.00
155,000.00

-100

%

0
0
0
95,000
95,000

ปี 2559

ยอดต่า ง (%)

ปี 2562
20,000
390,000
420,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดื อน (ฝ่ ายประจํา )
รวมงบบุ ค ลากร
งบดํา เนินงาน
ค่า ตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็ น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่รวมค่
วนท้อางถิ
น
ตอบแทน
ค่า ใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่
ายหมวดอืดนๆ
ค่าใช้จา่ ยโครงการจั
หานําดิบผลิต
นํ
าประปาเทศบาลตํ
า
บลห้
วยกระเจา
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
โครงการจัดหานําดิบเพือผลิต
วงเทศกาลปี
ค่าบํารุนํ
งรัาประปาช่
กษาและซ่
อมแซม ใหม่
รวมค่า ใช้สอย
ค่า วัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุกอ่ สร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
รวมค่า วัสดุ

ประมาณการ

ปี 2558
137,080.00
11,580.00
148,660.00
148,660.00

ปี 2559
661,080.00
65,280.00
726,360.00
726,360.00

ปี 2560
679,080.00
54,000.00
733,080.00
733,080.00

ปี 2561
725,360.00
45,740.00
771,100.00
771,100.00

ยอดต่า ง (%)
13.74 %
19.15 %

ปี 2562
825,000
54,500
879,500
879,500

0.00
0.00

69,000.00
69,000.00

0.00
0.00

58,530.00
58,530.00

75.12

%

102,500
102,500

0.00
0.00

22,964.00
0.00

9,207.00
0.00

90,000.00
0.00

-100
100

%
%

0
40,000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

197,140.00
0.00
0.00
211,478.00
431,582.00

0.00
0.00
12,440.00
386,594.00
408,241.00

0.00
20,000.00
0.00
400,000.00
510,000.00

0
0
0
0

%
%
%
%

0
20,000
0
400,000
460,000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
400,000.00
404,000.00

0.00
1,490.00
0.00
69,746.72
0.00
12,170.00
591,560.00
674,966.72

0.00
0.00
0.00
123,749.41
2,710.00
14,520.00
1,000,050.00
1,141,029.41

10,000.00
5,000.00
4,000.00
70,000.00
10,000.00
15,000.00
1,270,000.00
1,384,000.00

100
0
-100
0
0
0
2.36

%
%
%
%
%
%
%

20,000
5,000
0
70,000
10,000
15,000
1,300,000
1,420,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
ปี 2558
ค่า สาธารณู ป โภค
ค่าไฟฟ้ า
รวมค่า สาธารณู ป โภค
รวมงบดํา เนินงาน
งบลงทุน
ค่า ครุภ ณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ
ร์ธรรมดา
ครุภณ
ั เกี
ฑ์กยารเกษตร
มอเตอร์ปมนํ
ั าไฟฟ้ าพร้อมอุปกรณ์ และ
ติ
ด
ตั
ง
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
เครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM
4 เครือง
ครุภณ
ั จํฑ์าโนวน
รงงาน
ปัมลม
ครุภณ
ั ฑ์อืน
1.ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า
รวมค่า ครุภ ณ
ั ฑ์
ค่า ทีดินและสิงก่อสร้า ง
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณู ปการ
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุประปา
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณู ปโภค
โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงท่อส่ง
นําประปาและอุ
ปกรณ์
สูงอสร้า ง
รวมค่
า ทีดิขนึนหอถั
และสิงงก่
รวมงบลงทุน
รวมงานกิจการประปา
รวมแผนงานการพาณิ ช ย์

ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่า ง (%)

ปี 2562

215,214.96
215,214.96
619,214.96

791,790.66
791,790.66
1,967,339.38

794,358.95
794,358.95
2,343,629.36

1,200,000.00
1,200,000.00
3,152,530.00

0

%

1,200,000
1,200,000
3,182,500

0.00

0.00

0.00

38,000.00

-100

%

0

0.00

0.00

0.00

500,000.00

-100

%

0

0.00

0.00

0.00

48,000.00

-100

%

0

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100

%

0

0.00
0.00

6,900.00
6,900.00

0.00
0.00

0.00
636,000.00

0

%

0
0

0.00

0.00

450,000.00

0.00

0

%

0

0.00
0.00
0.00
767,874.96
767,874.96

0.00
0.00
6,900.00
2,700,599.38
2,700,599.38

0.00
450,000.00
450,000.00
3,526,709.36
3,526,709.36

1,100.00
1,100.00
637,100.00
4,560,730.00
4,560,730.00

-100

%

0
0
0
4,062,000
4,062,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายจ่า ยจริง
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เบียยังชีพผู้สูงอายุ
เบียยังชีพคนพิการ
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
สํารองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.)
รวมงบกลาง
รวมงบกลาง
รวมงบกลาง
รวมแผนงานงบกลาง
รวมทุกแผนงาน

ปี 2558

ปี 2559

40,610.00
0.00
0.00
6,000.00
2,797.00
0.00
0.00
400,000.00
449,407.00
449,407.00
449,407.00
449,407.00
7,242,931.30

188,497.00
0.00
0.00
35,500.00
861,338.00
32,148.98
0.00
400,000.00
1,517,483.98
1,517,483.98
1,517,483.98
1,517,483.98
33,624,995.74

ประมาณการ
ปี 2560

201,532.00
9,704,400.00
2,647,200.00
30,000.00
1,244,277.00
233,461.04
0.00
410,000.00
14,470,870.04
14,470,870.04
14,470,870.04
14,470,870.04
45,449,697.25

ปี 2561

225,000.00
10,317,600.00
3,264,000.00
60,000.00
1,929,235.00
247,690.00
0.00
460,000.00
16,503,525.00
16,503,525.00
16,503,525.00
16,503,525.00
55,613,000.00

ยอดต่า ง (%)

0
11.94
10.29
0
-73.18
-100
100
0.87

%
%
%
%
%
%
%
%

ปี 2562

225,000
11,550,000
3,600,000
60,000
517,380
0
255,000
464,000
16,671,380
16,671,380
16,671,380
16,671,380
59,745,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
อําเภอ หวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 59,745,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเปน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม 19,820,140 บาท
งบบุคลากร
รวม 7,026,640 บาท
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก
จํานวน
695,520 บาท
1) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกเทศมนตรีฯ จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 27,600 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 331,200 บาท และ
เงินคาตอบแทนรายเดือนรองนายกเทศมนตรีฯ จํานวน 2 อัตราๆ ละ
15,180 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 364,320 บาท
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา และ
เลขานุการสภา พ.ศ.2554
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา และ
เลขานุการสภา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0809.7/ว
2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่องประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา (แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป พ.ศ.2561-2564หนา 166)
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
จํานวน
120,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรีฯ จํานวน 1
อัตราๆ ละ 4,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 48,000 บาท
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และเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรีฯ จํานวน 2 อัตราๆ
ละ 3,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 36,000 บาท
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา และ
เลขานุการสภา พ.ศ.2554
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา และ
เลขานุการสภา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0809.7/
ว2084 ลงวันที่30 กันยายน 2554 เรื่องประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลพ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา(แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป พ.ศ.2561-2564)
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จํานวน
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีฯ จํานวน 1 อัตราๆ ละ
4,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 48,000 บาท และเงิน
คาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรีฯจํานวน 2 อัตราๆ ละ 3,000 บาท/
เดือน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 72,000 บาท
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา และ
เลขานุการสภา พ.ศ.2554
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา และ
เลขานุการสภา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0809.7/ว
2084 ลงวันที่30 กันยายน 2554 เรื่องประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
พ.ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา (แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ปพ.ศ.2561-2564 หนาที1่ 66)

120,000 บาท
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหาร
สวนตําบล
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนที่ปรึกษานายกทศมนตรีฯ จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 6,900 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 82,800 บาท และเงิน
คาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,660
บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 115,920 บาท
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา และ
เลขานุการสภา พ.ศ.2554
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา และ
เลขานุการสภา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0809.7/
ว2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่องประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา(แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ปพ.ศ.2561-2564 หนา 166)
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น/เลขานุการนายก
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาลฯ จํานวน
1 อัตราๆละ 15,180 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 182,160
บาท เงินคาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาลฯ จํานวน
1 อัตราๆ ละ 12,420 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน
149,040 บาท เงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน
10 อัตราๆ ละ 9,960 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน
1,159,200 บาท
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา และ
เลขานุการสภา พ.ศ.2554
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาและเลขา
นุการสภา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

จํานวน

198,720 บาท

จํานวน

1,490,400 บาท
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3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0809.7/
ว2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่องประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา(แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป พ.ศ. 2561-2564หนา166)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจํา ป 8 อัตรา เปน เงิน 2,793,000
บาท โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้
(1) ปลัดเทศบาลตําบล จํานวน 1 ตําแหนง
(2) รองปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหนง
(3) หัวหนาสํานักปลัด จํานวน 1 ตําแหนง
(4) นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 ตําแหนง
(5) นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 ตําแหนง
(6) นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 ตําแหนง
(7) เจาพนักงานธุรการ จํานวน 2 ตําแหนง
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3)ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 11)
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและ
พนักงานทองถิ่น
5ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2557
6)ประกาศคณะกรรมการกลางเทศพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกีย่ วกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที)่ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

4,402,000 บาท
2,793,000 บาท
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7)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2)ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่มท 0809.3/
ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่องประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง(ฉบับที่ 4)
9)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด มท 0809.3/ว 13
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปพ.ศ.2561 - 2564 หนาที่ 166)
เงินประจําตําแหนง
จํานวน
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกตําแหนงปลัดทต.ฯ(นัก
บริหารงานทองถิ่น),รองปลัดทต.ฯ(นักบริหารงานทองถิ่น)และหัวหนาสํานัก
ปลัดฯ(นักบริหารงานทั่วไป)ในอัตราตามที่ระเบียบกําหนดใหเบิกจายได
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2538 และ
ที่แกไขถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
4)ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ(ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาที่ 166)
คาจางลูกจางประจํา
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจํา รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปและเงินเลื่อนขั้นตางๆใหแกลูกจางประจําในสังกัดสํานักปลัดฯตาม

168,000 บาท

160,000 บาท
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กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป ในอัตราตามที่ระเบียบกําหนดใหเบิกจายได
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการให
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาที่ 166)
เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจํา
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และ/หรือเงินปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒิใหแกลูกจางประจําในสังกัดสํานักปลัดฯ ในอัตราตามที่ระเบียบ
กําหนดใหเบิกจายได
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่มท 0809.3/ว1372
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต.
เรื่อกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2)(แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาที่ 166
คาตอบแทนพนักงานจาง
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการของพนักงานจางตาม

จํานวน

6,000 บาท

จํานวน

1,094,000 บาท
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ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป สังกัด สํานักปลัด
ฯ ในอัตราตามที่ระเบียบกําหนดใหเบิกจายได
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

3)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่มท 0809.3/
ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่องประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับคาจาง(ฉบับที่ 4)(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 2564หนาที่ 166)
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
จํานวน
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปในสังกัดสํานักปลัดฯ ในอัตรา
ตามที่ระเบียบกําหนดใหเบิกจายได
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่มท 0809.3/ว1372
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต.
เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2)(แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาที่ 166)
เงินอื่นๆ
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของนักบริหารงานทองถิ่น

97,000 บาท

84,000 บาท
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ระดับกลาง อัตราเดือนละ 7,000 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2538 และ
ที่แกไขถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
4)ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553(แผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาที่ 166)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษตั้ง
ไว 506,000 บาท เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป)ตามผลการประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจําป ตาม
หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกลางและคณะกรรมการ
จังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2557
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ,ก.ท.และ

รวม
รวม
จํานวน

2,606,000 บาท
626,000 บาท
516,000 บาท
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ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
4)หนังสือสํานักงาน ก.จ,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป(แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาที่ 166)
- คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจาง คณะกรรมการตรวจงาน
จาง ตั้งไว10,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จางหรือคณะกรรมการตรวจงานจางของเทศบาลตําบลหวยกระเจาในอัตรา
ตามที่ระเบียบกําหนดใหเบิกจายได
-เปนไปตามระเบียบ พระราชบัญญัติ และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจงหลักเกณฑการ
เบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
พ.ศ. 2561-2564 หนาที่ 166)
คาเบี้ยประชุม
- เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลตําบลที่ไดรับการแตงตั้ง
ใหแตงตั้งใหเปนกรรมการวิสามัญ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทนและประโยชนอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีฯ พ.ศ.2547
ดําเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการ
เบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครอง

จํานวน

5,000 บาท
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สวนทองถิ่น(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564หนาที่ 166)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงาน
เทศบาลลูกจาง หรือพนักงานจางที่ ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานราชการ
นอกเหนือ จากเวลาปกติที่ทางราชการกําหนด (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562ลงวันที่15 พฤษภาคม2550)
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559
2)หนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาที่ 166)
คาเชาบาน
- เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล รวมถึงผูมีสิทธิไดรับ
สวัสดิการตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนดไว
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2551
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น(แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป พ.ศ. 2561 - 2564หนาที่ 166)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรีตําบล
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา รวมถึงผูมีสิทธิไดรับสวัสดิการตามที่
ระเบียบกฎหมายกําหนดไว

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท
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-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523และที่
แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2)ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาที่ 166)
คาใชสอย
รวม
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม และลงทะเบียนตางๆ คาจางเหมาบริการตางๆ
,คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทํางานอยางใดอยางหนึ่ง
ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล เชน เขาปกหนังสือและคาเย็บเลม
หนังสือ สํารวจออกแบบคาจางเหมาแรงงานดูดสวม คาบริการติดตั้ง
โทรศัพทหรือคาใชจายอยางอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน และอื่นๆที่มีระเบียบ
กฎหมาย และหนังสือสั่งการใหสามารถดําเนินการได
เปนตน ตั้งไว 90,000 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 25612564 หนาที่ 167)
- คาโฆษณาและเผยแพรกิจกรรมตางๆของทางเทศบาล ตั้งไว

1,200,000 บาท
260,000 บาท
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100,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาโฆษณา และเผยแพร
ขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ ฯลฯ ของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ –รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปพ.ศ.2561- 2564หนาที่ 175)
- คารับวารสาร,คาหนังสือพิมพประจําสํานักงาน,คาหนังสือพิมพประจํา
หมูบา น,เอกสารทางวิชาการและสิ่งพิมพอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเทศบาล
ตั้งไว 5,000 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 2564 หนาที่ 168)
- คาจัดทําเว็ปไซต ดูแลระบบปรับปรุงและพัฒนาขอมูลของเทศบาล เพื่อใช
ในการสนับสนุนการดําเนินภารกิจแผนปฏิบัติการ กําหนดขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตั้งไว 15,000 บาท
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- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ –รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20มิถุนายน 2559เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปพ.ศ.2561–2564หนาที1่ 38)
- คาใชจายในการจัดทําประกันภัยรถยนตสวนกลางของ สํานัก
ปลัดเทศบาล ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว. 2633 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม2552 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเบิกจาย
คาใชจายในการประกันรถยนตสวนราชการ ตั้งไว3,000 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 2564 หนาที่ 173)
-คาเชาเครื่องถายเอกสารสํานักงาน โดยเปนคาบริการ รวมถึงคาตรวจซอม
บํารุง คาอะไหล คาหมึกพิมพ และอุปกรณตางๆในการถายเอกสาร โดย
เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2562 หน้า 56

ชําระเปนรายเดือน ตั้งไว 47,000 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564ปรับปรุง
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1หนาที่ 6)
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล รายจายใน
การจัดรับรองของเทศบาลตําบลหวยกระเจา คารับรองในการประชุมสภา
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ(ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28กรกฎาคม2548)
เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสารคาใชจายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการดวย และคาใชจายอื่นซึ่ง
จําเปนตองจายเกี่ยวกับการรับรอง ตั้งไว10,000 บาท ดําเนินการตาม
หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการ
เบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

60,000 บาท

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
พ.ศ.2561 - 2564 หนาที่ 167)
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีราชพิธีวันสําคัญทางศาสนา
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นตางๆ เชน คาจัดเตรียมและ
ตกแตงสถานที่ คาจัดซื้อผาแพร ผาริ้ว ธงชาติปายสัญลักษณ ดอกไม ธูป
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เทียน พวงมาลา คาพานพุมถวายสักการะ คาปจจัย
ถวายพระ และคาใชจายที่จําเปนฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.4/ว3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่องซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการ
จัดงานตางๆ ตั้งไว 50,000 บาทดําเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงิน
คารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาที่ 167)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
จํานวน
คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและประกาศเกียรติคุณ
แกพนักงานและลูกจางเทศบาลตําบลหวยกระเจา
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆในวันเทศบาล
การจัดการแขงขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีภายในองคกร เชน คาปจจัยถวาย
พระ,คาภัตตาหาร,คาดอกไมธูปเทียน,คาวัสดุอุปกรณ,คาอุปกรณกีฬา,
คาอาหาร, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
ฯลฯ และเพื่อจายเปนคาใชจายตางๆในการดําเนินการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจางดีเดนของเทศบาล คาใชจายในพิธีเปด –ปดการอบรม,
คาวัสดุอุปกรณ,คาตอบแทนหรือคณะกรรมการ,คาโลรางวัล,
เงินรางวัล,ประกาศเกียรติคุณ และคาใชจายตางๆ ที่จําเปน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
พ.ศ. 2561 - 2564 หนาที่ 165)
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน

30,000

บาท

120,000 บาท
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- เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอก
ราช อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก
ฯลฯใหกับคณะผูบริหาร,สมาชิกสภาทต.ฯ,พนักงานเทศบาลพนักงานจางใน
สังกัดสํานักปลัดฯหรือบุคคลที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปปฏิบัติราชการ
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558

3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาที่ 167)
คาใชจายในการเลือกตั้ง
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด(กรณีครบวาระ ยุบ
สภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง และคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการ
เลือกตั้งใหม และกรณีอื่นๆ) อีกทั้งใหความรวมมือในการ
ประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบ
ถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามความเหมาะสม
โดยคํานึงถึงฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)หนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6

550,000 บาท
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กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณเพื่อเปน
คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น (แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป พ.ศ.2561 -2564 หนาที่ 171)
โครงการฝกอบรมและถายทอดความรูบุคลากรภายในองคกร
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมและถายทอดความรูบุคลากร
ภายในองคกรในดานการปองกันการทุจริต การจัดซื้อจัดจาง
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป พ.ศ. 2561-2564 หนาที่ 168)
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
จํานวน
และพนักงานเทศบาลตําบลหวยกระเจา
-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตําบล
หวยกระเจา เพื่อใหผูบริหารสมาชิกสภาและบุคลากรขององคกร
มีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม และความ
ซื่อสัตยสุจริตในการทํางาน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป พ.ศ. 2561 - 2564หนาที่ 165)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑตางๆ ของเทศบาลตําบล
หวยกระเจา,คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นเชน วัสดุตางๆ,คา
บํารุง รักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง,รถยนตสวนกลาง,

30,000 บาท

50,000 บาท

100,000 บาท
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รถจักรยานยนตคอมพิวเตอรฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค (สํานักปลัด)(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปพ.ศ. 2561 2564 หนาที่ 172)
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน
กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ กุญแจสมุดบัญชี สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพ ธงชาติ ซองจดหมาย แผงปดประกาศ
น้ําดื่ม เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ ตั้งไว 80,000 บาท (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาที่ 172)
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ําดื่ม สําหรับบริการประชาชนผูมาติดตอ
ราชการ ตั้งไว10,000 บาท
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงานดังนี้
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน
-ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย

รวม
จํานวน

425,000 บาท
90,000 บาท
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ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลข ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรง
ลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้นตะแกรง
วาง เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่พระบรมฉายาลักษณ แผงปด
ประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปายจราจรหรือ
แผนปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน)
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็กฯลฯ

(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
-ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด
เทปกาว ลวดเย็บ กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึก ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข
ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุด
บัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงานฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564หนาที่ 172)
วัสดุไฟฟาและวิทยุ

จํานวน

5,000 บาท
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- เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส,เข็มขัดรัดสายไฟฟา,เทป
พันสายไฟฟา,สายไฟฟา,หลอดไฟฟา,เบรกเกอร, สายอากาศหรือ เสา
อากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณดาวเทียม,โคมไฟฟา
พรอมขาหรือกาน ,หมอแปลงไฟฟา (Step-up,Step-Down),ลําโพง,
ไมโครโฟน,ไฟฉายสปอตไลท,เครื่องวัดกระแสไฟฟา,สายไฟ ฯลฯ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดังนี้ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัด
กระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา เครื่อง
ประจุไฟ ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ ฟวส เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ
เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและ
ชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอม
เดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณ
ดาวเทียมฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
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หรือคาซอมกลาง ดังนี้ ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาที1่ 72)
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรงไมกวาดถวย ชาม
ชอนสอม แกวน้ํา จานรอง ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน ผาปูโตะ กระจก
เงา ถาด โองน้ํา มีด ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถ
ซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซมแลวไมคุมคา
ดังนี้ หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จาน
รอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน
เตาไฟฟา
เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องปงขนม
ปง กระทะไฟฟา รวมถึง หมอหุงขาวไฟฟา กระติดน้ํารอน กระติด
น้ําแข็ง ถังแกส เตา ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร

15,000 บาท
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สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปุ ที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 172)

วัสดุยานพาหนะและขนสง
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง และซอมแซมเปลี่ยน
อะไหลรถยนตและรถจักรยานยนตฯลฯ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางในเพลา น้ํามันเบรก เข็มขัดนิรภัย หมอน้ํารถยนต ไขควง ฯลฯรวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุยานพาหนะ
และขนสง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดังนี้ ไขขวง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน
คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

จํานวน

40,000 บาท
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- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรอง
แสง ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้ เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียร
รถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ําแบตเตอรรี่ จาน
จาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมอง
ขาง รถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปพ.ศ.2561-2564 หนาที1่ 72)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชนน้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันกาด น้ํามันเครื่อง แกสหุงตม น้ํามันจารบี ฯลฯ รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตนโดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร

140,000 บาท
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สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ แกส
หุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา
น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะ
คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปพ.ศ.25612564 หนาที่ 172)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร เชน พูกัน และสีแถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป,
แผนซีดี) เมมโมรี่การด รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยายภาพถาย
ดาวเทียม ฯลฯ รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ ใช
งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไม
สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคาดังนี้ ขาตั้ง
กลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟลมภาพยนตร เครื่องกรอ
เทป เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร

จํานวน

5,000 บาท
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สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด
ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป, แผนซีดี)รูปสี
หรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยายภาพถายดาวเทียมฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาที่ 172)
วัสดุคอมพิวเตอร
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจาน
บันทึก
ขอมูล (Diskette,FloppyDisk,Removable Disk,Compact Disk,Digital
Video Disc,Gard Reader) ตลับน้ําหมึกหรือตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร แผนกรองแสง แปนพิมพ
(Key Board) เมาส แฮนดี้ไดรว เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub),โปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือ ซอฟตแวรที่มีราคาหนวยหนึ่ง
ไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯโดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน
ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะและคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
-ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมคงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณบันทึกขอมูล
(Diskette,Floppy Disk Removable Disk Compact Digital
Video Disc Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล

จํานวน

130,000 บาท
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(ReelMagnetic Tape Cassette Cassette Tape Cartridge
Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับ
ผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล
-ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแปนอักขระหรือ
แปนพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board)
เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตชึทฟดเดอร
(Cut sheet Feeder)เมาส(Mouse) พรินเตอรสวิต
ชิ่งบอกซ (Printer switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ
(Hub)แผนวงจร อิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card Antivirus Card
Sound Card เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิ
สเกตต (Diskette)แบบฮารดดิสต(Hard Disk)
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล(Optical)เปนตน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564หนาที่ 172)
คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
- เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับที่ทําการเทศบาลตําบลรวมถึง
อาคาร หรือ สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ
ทต.หวยกระเจา ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

รวม
จํานวน

355,000 บาท
250,000 บาท
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ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/
ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการแกไขปญหาคา
สาธารณูปโภคคางชําระ
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/
ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560(แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป พ.ศ. 2561 - 2564หนาที่ 172)
คาบริการโทรศัพท
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาโทรศัพทในสํานักงานเทศบาลตําบล,คาบริการโทรศัพท
ศูนยประชาสัมพันธ ,คาโทรศัพทเคลื่อนที่ และใหหมายความรวมถึง
คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ เชน คาเชาเลขหมาย คาเชาเครื่อง ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564หนาที่ 174)
คาบริการไปรษณีย
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา ไปรษณียา
กรคาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564
หนาที่ 174)

100,000 บาท

5,000 บาท
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งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซื้อเกาอี้ ระดับชํานาญการ
- คาจัดซื้อเกาอี้ ระดับชํานาญการ เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตัว ราคา ตัวละ 2,500 บาท ตั้งไว 2,500 บาท(ราคา
ทองถิ่น)
-จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานงบประมาณ (แผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 - 2564 หนาที่ 192)
คาจัดซื้อชั้นวางของ
-เพื่อจัดซื้อชั้นวางของ ขนาด 4 ชั้น จํานวน 1 ตัว ราคา 2,000 บาท (ราคา
ทองถิ่น)
-จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานงบประมาณ (แผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 - 2564 หนาที่ 192)
ครุภัณฑงานบานงานครัว
ถังตมน้ําไฟฟา
-คาจัดซื้อถังตมน้ําไฟฟา 2 ชั้น ขนาด 22 ซม. ความจุ 8.5 ลิตร
-ถังคูลเลอรผลิตจากสแตนเลส 2 ชั้น
-ชั้นนอกอุณหภูมิอยูที่ 61.8 องศา
-ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อน้ําในถังตมน้ําแหง
-ใชงานงายเพียงกดสวิสทเปด-ปด และ มีไฟแสดงสถานะการทํางาน
-มีหลอดสแตนเลส แสดงระดับน้ําของคูลเลอร
-ภายในมีบอกระดับน้ําสูงสุดที่เติมได
-ตัวถังขึ้นรูปชิ้นเดียว ไรรอยตอ ไมรั่วซึม ไมมีสารตะกั่ว
-กอกน้ําเปนทองเหลืองชุบโครเมียมอยางดี
-รับประกัน ระบบทําความรอน 1 ป(ราคาทองถิ่น)จัดหาโดยสืบราคาจาก
ทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ (แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 22)

รวม
รวม

10,087,500 บาท
37,500 บาท

จํานวน

2,500 บาท

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
- เพื่อจายเปนคาซอมแซม บํารุงรักษา โครงสรางครุภัณฑขนาดใหญของ
เทศบาลตําบลหวยกระเจา เชน ยานพาหนะรายจายเพื่อประกอบ
ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ ฯลฯ ในกรณีชํารุดเสียหายใหใช
การไดดีดังเดิม - เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปพ.ศ. 256 2564 หนาที่ 173)
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
กอสรางสํานักงานเทศบาล
-เพื่อจายเปนคากอสรางสํานักงานเทศบาลตําบลหวยกระเจา
จํานวน1 หลัง ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 28 เมตร สูง 2 ชั้นรายละเอียด
ตามปริมาณงานและรูปแบบที่กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 ปรับปรุงเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 หนา12)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง (รายจายที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งกอสราง ซึ่งมิใชการซอมแซม
ตามปกติ)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542(แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาที่ 177)
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
รายจายอื่น
เงินคืนคาปรับ

จํานวน

30,000 บาท

รวม

10,050,000 บาท

จํานวน

10,000,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
รวม

100,000 บาท
100,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท
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-เพื่อจายเปนเงินคืนคาปรับใหแกผูประกอบอาชีพงานกอสรางและ
ผูประกอบอาชีพอื่น
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่มท 0808.2/
ว2055 ลว 7 ต.ค. 2559 เรื่อง ซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2559 เรื่อง การกําหนด
เงื่อนไข หลักเกณฑ ประเภทงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใชกับ
สัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ของการประกวดราคานานาชาติและ
กําหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีฯ(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป พ.ศ. 2561-2564 ปรับปรุงเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หนา 3)
คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา/วิจัย
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา/วิจัย/ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อ
จายเปน คาจางองคกรหรือสถาบันที่เปนกลาง เพื่อใหเปนผูดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผูรับ บริการของเทศบาล ตามมติการประเมิน
ที่ กจ.กท.กําหนด ตั้งไว 30,000 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542(แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาที่ 170)
งานบริหารงานคลัง
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝายประจํา)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
- เพื่อจายเปนเงินเดือน รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป และเงิน
เลื่อนขั้นตางๆ ใหแกพนักงานเทศบาลในสังกัดกองคลัง ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2.พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

30,000 บาท

2,966,400
2,136,000
2,136,000
1,300,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น(ฉบับที่ 11)ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและ
พนักงานทองถิ่น
5.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2557
6.ประกาศคณะกรรมการกลางเทศพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที)่ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2)ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่มท 0809.3/ ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่องประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับคาจาง(ฉบับที่ 4)
9.หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด มท 0809.3/ว 13 ลง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาที่ 166)
เงินประจําตําแหนง
จํานวน
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง),หัวหนาฝายพัฒนารายได (นักบริหารงานคลัง) ในอัตรา
ตามที่ระเบียบกําหนดใหเบิกจายได
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้

60,000 บาท
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1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 และ
ที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทองถิ่น(ฉบับ
ที่ 2)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559

8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที
12 พฤษภาคม 2559(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564
หนาที่ 166)
คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการของพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไปในสังกัดกองคลัง ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป ใน
อัตราตามที่ระเบียบกําหนดใหเบิกจายได
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

730,000 บาท
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3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564
หนาที่ 166)
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไปในสังกัดกองคลัง ในอัตราตามที่ระเบียบกําหนดให
เบิกจายได
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาที่ 166)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปน
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ตามผลการประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจําป ตาม
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกลางและคณะกรรมการ
จังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2542
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

จํานวน

46,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

770,400 บาท
280,400 บาท
200,000 บาท
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน ตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 859
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.,และ ก.
อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป(แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาที่ 166)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง หรือพนักงานจางที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานราชการ
นอกเหนือจากเวลาปกติที่ทางราชการกําหนด
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง มหาดไทย
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร

2,000 บาท
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ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 –
2564 หนาที่ 166)
คาเชาบาน
- เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ประจําในสังกัดกอง
คลัง รวมถึงผูมีสิทธิไดรับสวัสดิการตามที่ระเบียบกฏหมายกําหนดไว
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น(แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาที่ 166)

จํานวน

68,400 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล/
ลูกจางประจําในสังกัดกองคลัง รวมถึงผูมีสิทธิไดรับสวัสดิการตามที่ระเบียบ
กฎหมายกําหนดไว
-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523และที่
แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7พ.ศ.2554
2)ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่

10,000 บาท
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ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาที่ 166)
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ คาธรรมเนียม คาโฆษณาและ
เผยแพร เชนคาทําการประชาสัมพันธกําหนด การชําระภาษี คาเชาเครื่อง
ถายเอกสารและคาลงทะเบียนอบรม ตั้งไว 100,000 บาท
-เปนไปตามพระบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 2564 หนาที่ 167)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะคาลงทะเบียน
อบรม คาเชา ที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบหนังสือสังการกําหนดไว ตั้ง
ไว 50,000 บาท
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่

รวม

220,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาที่ 167)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
- เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสินอื่น
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 2564 หนาที่ 172)
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกระดาษ ถายเอกสาร ปากกา ใบเสร็จรับเงิน โดย
จายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน
-ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว

จํานวน

70,000 บาท

รวม
จํานวน

260,000 บาท
100,000 บาท
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ไมคุมคา ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลข ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรง
ลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรง
วาง เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษเครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปด
ประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปายจราจรหรือแผน
ปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็กฯลฯ
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
-ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด
เทปกาว ลวดเย็บ กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึก ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข
ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไขแฟม สมุด
บัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงานฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาที่ 172)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ

60,000 บาท
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3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ แกส
หุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 2564 หนาที่ 172)
วัสดุคอมพิวเตอร
- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก หมึก
คอมพิวเตอรโดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน
ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะและคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคาดังนี้ แผน
หรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ

จํานวน

100,000 บาท
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(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
-ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ อุปกรณบันทึกขอมูล(Diskette, Floppy Disk RemovableDisk
Compact Digital Video Disc Flash Drive)เทปบันทึกขอมูล
(ReelMagneticTape Cassette Cassette Tape Cartridge Tape)
หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึก สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล
-ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key board)
เมนบอรด (Main Board)เมมโมรี่ชิป(MeMory Chip)เชน Ram คัตชึทฟด
เดอร(Cut sheet Feeder)เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ
(Printer switching Box)เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส(Card)Ethernet Card Antivirus Card Sound Card
เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต
(Diskette)แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD ROM)แบบออพติ
คอล (Optical) เปนตน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาที่ 172)
คาสาธารณูปโภค

รวม

10,000 บาท
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คาบริการไปรษณีย
- เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณี
ยากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 2564 หนาที่ 174)

จํานวน

10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน จํานวน
ทองถิ่น
-เพื่ออุดหนุนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ

60,000 บาท
60,000 บาท
60,000 บาท
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ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 ปรับปรุง
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2หนาที่ 5)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝายประจํา)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
- เพื่อจายเปนเงินเดือน รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปและเงินเลื่อน
ขั้นตางๆใหแกพนักงานเทศบาลในสังกัดสํานักปลัด ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3)ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 11)
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและ
พนักงานทองถิ่น
5)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2557
6)ประกาศคณะกรรมการกลางเทศพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที)่ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 2)ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่มท 0809.3/

830,280
112,280
112,280
112,280

บาท
บาท
บาท
บาท
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ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่องประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับคาจาง(ฉบับที่ 4)
9)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด มท 0809.3/ว 13 ลง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาที่ 166)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปน
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ตามผลการประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจําป ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการที่คณะกรรมการกลางและคณะกรรมการจังหวัดตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
ตั้งไว 10,000 บาท
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2557
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
หมดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ,ก.ท.และ
ก.อบต เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน

รวม
รวม
จํานวน

673,000 บาท
60,000 บาท
60,000 บาท

เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2562 หน้า 86

เงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2558
4)หนังสือสํานักงาน ก.จ,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาที่ 166)
- คาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เพื่อจายเปน
คาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) ซึ่งไดรับคําสั่ง
ปฏิบัติงานในศูนย อปพร.ในอัตราตามที่ระเบียบกําหนดใหเบิกจายได (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว3795 ลงวันที่17 พฤศจิกายน 2552) ตั้งไว 50,000 บาท
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559

2)หนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาที่ 166)
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม และลงทะเบียนตางๆ คาจางเหมาบริการ
ตางๆ,คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทํางานอยางใดอยางหนึ่งซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบของเทศบาล เชน เขาปกหนังสือและคาเย็บเลม
หนังสือ หรือคาใชจายอยางอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน และอื่นๆที่มีระเบียบ
กฎหมาย/หนังสือสั่งการ ใหสามารถดําเนินการไดเปนตน

รวม

318,000 บาท

จํานวน

18,000 บาท
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ตั้งไว 5,000 บาท
-เปนไปตามพระบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปพ.ศ. 2561 2564 หนาที่ 167)
- เพื่อจายเปนคาจัดทําประกันภัยรถยนตของทางเทศบาล ตามหนังสือ
กระทรวง มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว2633 ลงวันที่14 สิงหาคม 2552เรื่อง
ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายในการประกันภัยรถ
ราชการตั้งไว13,000 บาท
-เปนไปตามพระบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 2564 หนาที่ 173)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
- คาใชจายโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนและฝกซอมแผนปองกันและ
จํานวน
บรรเทาสาธารณภัย
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนและฝกซอม
แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมซักซอมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและเปนประโยชนในดาน
การปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตั้งไว 25,000 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2546
3) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.
2561 - 2564 หนาที่ 162)
คาใชจายการดําเนินงานรณรงคและปองกันอุบัติเหตุทางถนนใน
จํานวน
ชวงเทศกาลสําคัญตางๆ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานรณรงคและปองกันอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ เชนเทศกาลขึ้นปใหม เทศกาล
สงกรานต ฯลฯ รวมถึงคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ในการดําเนิน
กิจกรรมดวย ตั้งไว 80,000บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2546
3) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

25,000 บาท

80,000 บาท
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ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาที่ 162)
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาที่พัก คาพาหนะเดินทาง คา
เชา ที่พัก ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3)ระเบียบกระทรวงมาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาทีทองถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาที่ 167)

โครงการฝกอบรม/ทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ และจัดตั้งอาสาสมัครปองกัน
จํานวน
และบรรเทาสาธารณภัยฝายพลเรือน
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรม/ทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และจัดตั้งอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)รวมถึงคาใชจายใน
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการฝกอบรมเพื่อใหเกิดทักษะ ความรู ความ
เขาใจ ในการปฏิบัติหนาที่การปฏิบัติงานรวมกับชุมชน และหนวยงาน
อืน่ ๆ ตามความจําเปนตั้งไว 50,000 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2546
3) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

15,000 บาท

50,000 บาท
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4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาที่ 161)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑของเทศบาลตําบลหวย
กระเจา, คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน วัสดุตางๆ,คา
บํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง,รถยนตบรรทุกน้ํา,แอรรถยนต
บรรทุกน้ํา ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 2564 หนาที่ 172)

130,000 บาท
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คาวัสดุ
รวม
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานของศูนย อปพร.เทศบาลตําบลหวย
กระเจา เชนปากกา กระดาษ แฟมเก็บเอกสาร ฯลฯ
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงานดังนี้
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน
-ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถ
ซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ หนังสือเครื่อง
คิดเลข ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรา
ยาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่พระบรมฉายา
ลักษณ แผงปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปาย
จราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลองกระเปา ตาชั่งขนาดเล็กฯลฯ
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
-ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม
ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท
เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัดคลิป เปก เข็มหมุด
กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟมสมุดบัญชี สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอน้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงานฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง

295,000 บาท
5,000 บาท
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วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 -2564 หนาที่ 172)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน
- เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส,เข็มขัดรัดสายไฟฟา,เทป
พันสายไฟฟา,สายไฟฟา,หลอดไฟฟา,เบรกเกอร, สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณดาวเทียม,โคมไฟฟาพรอม
ขาหรือกาน, หมอแปลงไฟฟา(Step-up,Step-Down),ลําโพง,ไมโครโฟน
,ไฟฉายสปอตไลท,เครื่องวัดกระแสไฟฟา,สายไฟ ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

10,000 บาท
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2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561- 2564หนาที่ 172)
วัสดุยานพาหนะและขนสง
- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน น้ํามันเบรก หัวเทียน
แบตเตอรี่ สายพาน ยางนอก ยางในของรถบรรทุกน้ํา ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 - 2564 หนาที่ 172)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถยนตบรรทุก
น้ํา
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 2564 หนาที่ 172)

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2562 หน้า 94

วัสดุคอมพิวเตอร
- เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรของศูนย
อปพร.เทศบาลตําบลหวยกระเจา เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล,หมึก
คอมพิวเตอรฯลฯ
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน
ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะและคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
-ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไมคงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณบันทึกขอมูล
(Diskette,FloppyDisk Removable Disk Compact
Digital Video Disc Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล

จํานวน

10,000 บาท

(ReelMagnetic Tape Cassette Cassette Tape Cartridge
Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับ
ผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล
-ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแปนอักขระหรือ
แปนพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
(MeMory Chip) เชน Ram คัตชึทฟดเดอร(Cut sheet Feeder)
เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ(Printer switching Box)เครื่อง
กระจายสัญญาณ(Hub)แผนวงจร อิเล็กทรอนิกส
(Card)Ethernet Card Antivirus Card Sound Card
เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต
(Diskette)แบบฮารดดิสต (Hard Disk)แบบซีดีรอม(CD ROM)แบบออพติ
คอล (Optical) เปนตน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
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1)หนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561-2564 หนาที่ 172)
วัสดุเครื่องดับเพลิง
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาวัสดุดับเพลิง เชน สายสงน้ําดับเพลิง,ขอตอ,ทอดูดน้ํา,วัสดุ
อื่นๆที่เกี่ยวของกับการดับเพลิง และคาวัสดุอุปกรณตางๆที่จําเปน ที่ไมเขา
ลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณโดยจายเปนคาวัสดุ
ดับเพลิงดังนี้
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน
-ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถ
ซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคาดังนี้ หนังสือ เครื่อง
คิดเลข ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก
แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษเครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปด
ประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปายจราจรหรือแผน
ปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็กฯลฯ
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
-ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บ กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก
น้ําหมึก ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไขไมบรรทัด
คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี
สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ

20,000 บาท
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น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงานฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 -2564 หนาที่ 172)
งบลงทุน
รวม
คาครุภัณฑ
รวม
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
คาครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาครุภัณฑเครื่องดับเพลิง เชน สายสงน้ําดับเพลิง,ขอตอทอ
ดูดน้ํา,วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวของกับการดับเพลิง และคาวัสดุอุปกรณตางๆที่
จําเปน ที่ไมเขาลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ
-จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานงบประมา(แผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปพ.ศ.2561 - 2564 หนาที่ 193)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญของเทศบาล
ตําบลหวยกระเจา เชน ยานพาหนะ รายจายเพื่อประกอบดัดแปลงตอเติม
หรือปรับปรุงครุภัณฑ ฯลฯ ในกรณีชํารุดเสียหายใหใชการไดดีดังเดิม
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการ

45,000 บาท
45,000 บาท
25,000 บาท

20,000 บาท
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จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปพ.ศ. 2561 2564 หนาที่ 173)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม
รวม
รวม
จํานวน

4,408,500
2,417,000
2,417,000
1,475,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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- เพื่อจายเปนเงินเดือน รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป และเงินเลื่อน
ขั้นตางๆใหแกพนักงานเทศบาลในสังกัดกองการศึกษา ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง3 ป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ สั่ง
การ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2.พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 11)
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและ
พนักงานทองถิ่น
5.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2557
6.ประกาศคณะกรรมการกลางเทศพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที)่ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 2)ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8.หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ดวนที่สุด ที่มท 0809.3/ ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่องประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และอบต.เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับคาจาง(ฉบับที่ 4)
9.หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด มท 0809.3/ว 13 ลง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561ประกาศ ก.จ. , ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและ
พนักงานสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561
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(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 166)

เงินประจําตําแหนง
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการ
กองการศึกษา(นักบริหารงานศึกษา) ในอัตราตามที่ระเบียบกําหนดให
เบิกจายได
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

จํานวน

42,000 บาท

3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 และที่
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แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ เงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทองถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559(แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 166)
เงินวิทยฐานะ
-เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะครูผูดูแลเด็ก(ครูคศ.2)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 และที่
แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทองถิ่น
(ฉบับที่ 2)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 166)
คาตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

768,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการของพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไปในสังกัดกองการศึกษา ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ป ในอัตราตามที่ระเบียบกําหนดใหเบิกจายได
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ สั่ง
การ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2.พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่มท 0809.3/ ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่องประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับคาจาง(ฉบับที่ 4)(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 2564 หนาที่ 166)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
จํานวน
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไปในกองการศึกษาในอัตราตามที่ระเบียบกําหนดให
เบิกจายได
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ สั่ง
การ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2.พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3.หนังสือสํานักงานก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่มท 0809.3/ว1372 ลง
วันที่ 1กรกฎาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่อ
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงาน
สวน
ทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2)(แผนพัฒนาทองถิ่น สี่ป พ.ศ.25612564 หนาที่ 166)

90,000 บาท
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งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปน
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ตามผลการประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจําป ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการที่คณะกรรมการกลางและคณะกรรมการจังหวัดตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2557
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ทีม่ ท 0808.2/ว 859
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
หมดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ,ก.ท.และ
ก.อบต เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2558
4)หนังสือสํานักงาน ก.จ,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.
2561-2564 หนาที่ 166)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวม
รวม
จํานวน

1,976,300 บาท
296,000 บาท
281,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงาน
เทศบาลเทศบาล ลูกจาง หรือพนักงานจางที่ ไดรับคําสั่ง
ใหปฏิบัติงานราชการนอกเหนือ จากเวลาปกติที่ทางราชการกําหนด
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559
2)หนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 - 2564หนาที่ 166)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ในสังกัดกองการศึกษา รวมถึงผูมีสิทธิไดรับสวัสดิการตามที่ระเบียบ
กฎหมายกําหนดไว
-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1)พระราชกฤษฎีเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2554
2)ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที3่ ) พ.ศ.2549(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.
2561-2564 หนาที่ 166)
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ ,คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียน
ตางๆ , คาลางอัดภาพถาย, คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และขอบังคับ
ตางๆ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการดังนี้

จํานวน

10,000 บาท

รวม

957,060 บาท

จํานวน

80,000 บาท
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1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชสอยในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.25612564 หนาที่ 173)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน
-คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจายเปน
คาใชจายในการจัดซื้อหนังสือเรียนแบบเรียน ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลหวยกระเจา ตั้งไว 26,000 บาท
-คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจายเปน
คาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณการเรียน ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหวย
กระเจา ตั้งไว 26,000 บาท
-คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจายเปน
คาใชจายในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
หวยกระเจา ตั้งไว 39,000 บาท
-คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจายเปน
คาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
หวยกระเจา ตั้งไว 55,900 บาท
-เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ

146,900 บาท
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รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2552 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2551
4)หนังสือกระทรวงหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.25514 (ฉบับที่2)(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป พ.ศ. 2561 - 2564 ปรับปรุงเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หนา 2)
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอก
ราช อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาที่พัก คาพาหนะเดินทาง คา
เชาที่พักฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3)ระเบียบกระทรวงมหาไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.25612564 หนาที่ 167)
คาใชจายสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใชจายสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวัน
จัดสรรใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลหวยกระเจา อัตรา
คนละ 20 บาท

40,000 บาท

637,000 บาท
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-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2)หนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2551
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2)(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.
2561-2564 หนาที่ 152)
โครงการสองมือนอยๆรักษาสิ่งแวดลอม
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสองมือนอยๆรักษา
สิ่งแวดลอม เชน คาใชจายในการดําเนินการจัดกิจกรรม
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงานการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564เพิ่มเติม
ปรับปรุงฉบับที่ 1หนาที 2)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสินอื่นๆ

10,000 บาท

50,000 บาท
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-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 172)
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ
แฟม ปากกา ดินสอ กุญแจสมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ธง
ชาติ ซองจดหมาย แผงปดประกาศ น้ําดื่ม เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตอ งชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้

รวม
จํานวน

716,400 บาท
150,000 บาท
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พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา)
ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ
เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปด
ประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปายจาราจรหรือแผน
ปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้ง
หรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก
น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข
ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุด
บัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี
ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที1่ 72)
คาอาหารเสริม (นม)
จํานวน
- คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพื่อ
จายเปนคาอาหารเสริม(นม) จัดสรรใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในตําบลหวย
กระเจาอัตราคนละ 7.37 บาท
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครอง

270,400 บาท
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สวนทองถิ่น
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2552 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2551
4)หนังสือกระทรวงหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.25514 (ฉบับที่2)(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.
2561-2564 หนาที่ 152)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน พูกัน
และสีแถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี) เมมโมรี่
การด รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดังนี้ ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟลม
ภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป ฯลฯ

5,000 บาท
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(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด
ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป,
แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถาย
ดาวเทียม ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปพ.ศ.2561-2564 หนาที่ 172)
วัสดุคอมพิวเตอร
- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
หมึกคอมพิวเตอรเปนตน รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

จํานวน

70,000 บาท
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ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณบันทึกขอมูล
(Diskette,Floppy Disk, Removable Disk,Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล
(ReelMagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแปน
อักขระหรือแปนพิมพ(Key board)เมนบอรด (Main Board)เมมโมรี่ชิป
(MeMory Chip)เชน Ram
คัตซีทฟดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบ
อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส(Card)Ethernet
Card,Lan Card,Antivirus Card,Sound Card) เปนตน
เครือ่ งอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต(Diskette) แบบ
ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM)แบบออพติ
คอล (Optical) เปนตน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 172)
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วัสดุการศึกษา
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก จัดสรรใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
ตําบลหวยกระเจา
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0893.2/ว 1918
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2551
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) (แผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 151)
งบลงทุน
รวม
คาครุภัณฑ
รวม
ครุภัณฑสํานักงาน
จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน จํานวน 4 ตู ราคา
ตูละ 3,800 บาท ตั้งไว 15,200 บาท (ราคาทองถิ่น)
-จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานงบประมาณ (แผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 - 2564 หนาที่ 192)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม

221,000 บาท

15,200 บาท
15,200 บาท
15,200 บาท

4,803,200 บาท
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งบดําเนินงาน
รวม
คาวัสดุ
รวม
คาอาหารเสริม (นม)
จํานวน
- คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพื่อ
จายเปนคาอาหารเสริม(นม) จัดสรรใหกับโรงเรียนในตําบลหวยกระเจา
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2551
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1658
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2551(ฉบับที่ 2)
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 152)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
เงินอุดหนุนสวนราชการ
- เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน จัดสรรใหกับเด็กเล็ก – ประถมศึกษา
ปที่ 6 โรงเรียนในตําบลหวยกระเจา อัตราคนละ 20 บาท
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้

1,643,200 บาท
1,643,200 บาท
1,643,200 บาท

รวม
รวม

3,160,000 บาท
3,160,000 บาท

จํานวน

3,160,000 บาท
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1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2)หนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2551(ฉบับที่ 2)
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 152)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- คาจางเหมาบริการตางๆ,คาจางเหมาแรงงานงานบุคคลภายนอกทํางาน
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหวยกระเจา

รวม
รวม
รวม

50,000 บาท
50,000 บาท
10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ –รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที1่ 67)
คาวัสดุ
รวม
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับการปฏิบัติงาน
เมื่อเกิดโรคระบาด/โรคอุบัติใหมตางๆ โดยมิไดคาดหมาย (ฉุกเฉิน)รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ แกส
หุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523

40,000 บาท
10,000 บาท
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ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.25612564 หนา 172)
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ
การแพทย เชน ทรายอะเบท น้ํายาฉีดพนปองกันโรคไขเลือดออก น้ํายา
เคมีปองกันโรคไขหวัดนก น้ํายาหรือเคมีภัณฑตางๆ (รวม
กํามะถัน กรด ดาง) เวชภัณฑ ฯลฯ
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ดังนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ ทรายอะเบท วัคซีน สําลี และผาพันแผลเวชภัณฑ
แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สายยาง ลูกยาง
หลอดแกว ถึงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
3) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558

30,000 บาท
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4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดตอ
ที่ตองเฝาระวัง พ.ศ. 2559
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดใหแหลงเพราะพันธุยุงลาย
เปนเหตุรําคาญและแตงตั้งเจาพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700 ลง
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและปองกันโรคที่มียุงเปนพาหะ
นําโรค
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 1732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเนนย้ําแนวทางการ
ดําเนินการปองกันโรคที่มียุงเปนพาหะนําโรค
8) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงาน
ปองกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2561
เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่
มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนิน
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป
ดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
14) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
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ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปพ.ศ.2561-2564หนาที่ 172)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
คาใชสอย
รวม
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ สําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ตามปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ในเขตเทศบาล ทั้งที่มีเจาของและไมมี
เจาของ ในอัตราตัวละ 6 บาท โดยสํารวจปละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือน
ธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน คาจางเหมาบริการหรือ
คาจางเหมาบริการอื่นๆที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
3) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดตอ
ที่ตองเฝาระวัง พ.ศ. 2559
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดใหแหลงเพราะพันธุยุงลาย
เปนเหตุรําคาญและแตงตั้งเจาพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและปองกันโรคที่มียุง
เปนพาหะนําโรค
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 1732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเนนย้ําแนวทางการ
ดําเนินการปองกันโรคที่มียุงเปนพาหะนําโรค
8) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงาน
ปองกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

805,000 บาท
805,000 บาท
805,000 บาท
10,000 บาท
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ที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่
มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนิน
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป
ดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายโครงการปองกันและแกไขควบคุมโรคติดตอไขเลือดออก
จํานวน
- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอไขเลือดออก
ใหกับประชาชน และกลุมเสี่ยงในเขตเทศบาล เชน
จัดกิจกรรมรณรงคการพนหมอกควัน,การจัดซื้อน้ํายาพนหมอกควัน,คาสาร
กําจัดลูกน้ํายุงลาย(ทรายอะเบท),น้ํายาเคมี สําหรับผสม
พนหมอกควัน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล การสํารวจแหลงเพาะพันธุลูกน้ํา
ยุงลาย บํารุงรักษาเครื่องพนหมอกควันและคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
3) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดตอ
ที่ตองเฝาระวัง พ.ศ. 2559
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดใหแหลงเพราะพันธุยุงลาย
เปนเหตุรําคาญและแตงตั้งเจาพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและปองกันโรคที่มียุง
เปนพาหะนําโรค
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 1732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเนนย้ําแนวทางการ
ดําเนินการปองกันโรคที่มียุงเปนพาหะนําโรค
8) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินงานปองกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่
มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561เงินอุดหนุนทั่วไป
ดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่
มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนิน
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป
ดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/
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ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.25612564 หนาที่ 156)
โครงการตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ในการ
จัดกิจกรรมตางๆใหมีความเหมาะสมกับปญหาและบริบท ของพื้นที่ โดย
จัดกิจกรรมใหกับหมูบานหมูละ 3 โครงการ1) พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหาร
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการ
สาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
ตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป
ดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพิ่มเติม
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
ตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป
ดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่
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ป พ.ศ.2561-2564 ปรับปรุงเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หนาที่ 3)
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน
จํานวน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัคร
ราชกุมารี
-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาตามปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพื่อปองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบาในสุนัข/แมว ในเขตเทศบาลทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของ ใน
อัตราตัวละ 30 บาท และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนินงานตาม
โครงการ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
3) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดตอ
ที่ตองเฝาระวัง พ.ศ. 2559
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดใหแหลงเพาะพันธุยุงลาย
เปนเหตุรําคาญและแตงตั้งเจาพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและปองกันโรคที่มี
ยุงเปนพาหะนําโรค
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 1732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเนนย้ําแนวทางการ
ดําเนินการปองกันโรคที่มียุงเปนพาหะนําโรค
8) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงาน
ปองกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

95,000 บาท
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10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่
มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนิน
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป
ดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ –รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 –
2564 ปรับปรุงเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หนา 3)
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
คาใชสอย
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายโครงการฝกอบรมสานสัมพันธวันผูสูงอายุ
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม และจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

180,000 บาท
180,000 บาท
180,000 บาท
100,000 บาท
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4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงานการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.25612564 หนาที่ 158)
คาใชจายโครงการฝกอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ
เพื่อสรางกลุมหรือผูที่รับผิดชอบดูแลผูสูงอายุ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงานการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564
หนาที่ 158)
คาใชจายโครงการโรงเรียนผูสูงอายุ
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนผูสูงอายุ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพใหแกโรงเรียนผูสูงอายุ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
พ.ศ.2561-2564 ปรับปรุงเพิ่มเติมฉบับที่ 2หนาที 4)
คาใชจายโครงการสงเสริมอาชีพ
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมฝกอบรมการสงเสริมการสราง

10,000 บาท

20,000 บาท

50,000 บาท
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ความรูใหกับผูที่สนใจในการประกอบอาชีพตางๆ เพื่อใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 147)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจายเปนเงินเดือน รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจําป และ
เงินเลื่อนขั้นตางๆ ใหแกพนักงานเทศบาลในสังกัดกองชาง ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2.พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 11)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

3,436,100
2,023,700
2,023,700
1,147,500

บาท
บาท
บาท
บาท
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ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและ
พนักงานทองถิ่น
5.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2557
6.ประกาศ ก.จ,ก.ทและอบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการใหพนักงานทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
7.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2)ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่มท 0809.3/
ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่องประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และอบต.เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับคาจาง(ฉบับที่ 4)
9.หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด มท 0809.3/ว 13 ลง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 166)
เงินประจําตําแหนง
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง) และหัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง
(นักบริหารงานชาง)ในอัตราตามที่ระเบียบกําหนดใหเบิกจายได
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

จํานวน

60,000 บาท
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2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3.พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2538 และ
ที่แกไขถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
4.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553(แผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 166)
คาตอบแทนพนักงานจาง
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการของพนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปในสังกัดกองชาง ตามแผนอัตรากําลัง
3 ป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2.พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3.หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่มท 0809.3/
ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่องประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับคาจาง(ฉบับที่ 4)(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.25612564 หนาที่ 166)
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไปในสังกัดกองชางในอัตราตามที่ระเบียบกําหนดให
เบิกจายได
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2.พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

จํานวน

717,000 บาท

จํานวน

99,200 บาท
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3.หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ทีม่ ท 0809.3/ว1372
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต.
เรื่อกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2)(แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 166)
งบดําเนินงาน
รวม
คาตอบแทน
รวม
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน
- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน สวนทองถิ่นเปน
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ตามผลการประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจําปตามหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกลางและคณะกรรมการจังหวัดตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 ตั้งไว 242,000 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้

1,302,000 บาท
327,000 บาท
302,000 บาท

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 859
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุดที่ มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ
ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2562 หน้า 129

4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 166)
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ คณะกรรมการตรวจการ
จาง คณะกรรมการที่เทศบาลแตงตั้งตามโครงการตางๆ อัตราตามที่
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด ตั้งไว 60,000 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจงหลักเกณฑการเบิก
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
พ.ศ.2561-2564 หนาที1่ 66)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน
เทศบาลลูกจาง หรือพนักงานจางที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานราชการ
นอกเหนือจากเวลาปกติที่ทางราชการกําหนด
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที่166)

จํานวน

5,000 บาท
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลใน
สังกัดกองชาง รวมถึงผูมีสิทธิไดรับสวัสดิการตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 166)
คาใชสอย
รวม
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาจางซอมแซมไฟทางสาธารณะ ,คาจางเหมาบริการ
ตางๆ ตั้งไว370,000 บาท (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.25612564 หนาที่ 135)
- เพื่อจายเปนคาเย็บเลมหนังสือ คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ คา
โฆษณาเผยแพร เชน คาจางทําพิมพเขียว คาถายพิมพเขียว เอกสารงาน
ชาง ฯลฯ ตั้งไว 30,000 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ

20,000 บาท

710,000 บาท
400,000 บาท
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ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค (แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป พ.ศ.25612564 หนาที่ 167)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
- เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอก
ราช อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่
พัก ฯลฯ ใหแกพนักงานเทศบาล หรือพนักงานจาง ในสังกัดกองชาง ที่
ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.
2561-2564 หนาที่ 167)
คาใชจายในการสํารวจและรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการดูแลรักษาและคุมครองปองกัน
ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชน
รวมกัน เชน การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงการตรวจสอบหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวง การดําเนินคดีกรณีพิพาท
การสํารวจ รังวัดทําแผนที่การจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนรวมทั้ง
คาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 143)

40,000 บาท

20,000 บาท
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง,
คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน หอกระจายขาว คาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เชน รถฟอรด บท 5831 และวัสดุตางๆ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 172)
คาวัสดุ
รวม
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานของกองชาง เชน กระดาษถาย
เอกสาร ปากกากระดาษแบบไข แฟม สมุด ตรายาง ฯลฯ
ตั้งไว 70,000บาท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ

250,000 บาท

265,000 บาท
75,000 บาท

2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
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สามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา
ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่อง
ตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษกุญแจ ภาพเขียน แผน
ที่ พระบรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือ
หนวยงาน แผนปายจาราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน)นาฬิกาตั้งหรือแขวนพระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข
ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุด
บัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี
ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงานฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
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จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564หนาที่ 172)
- เพื่อจายเปนคาหนังสือ ขอระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑตางๆ ภายใน
กองชางเทศบาลตําบลหวยกระเจา ตั้งไว 5,000 บาท รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถ
ซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคาดังนี้ หนังสือ เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา)ที่ถูพื้นตะแกรงวางเอกสาร เครื่อง
ตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผน
ที่ พระบรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนปานชื่อสํานักงาน หรือ
หนวยงาน แผนปายจาราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้ง
หรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด
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เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข
ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุด
บัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี
ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปพ.ศ.2561-2564 หนาที่ 172)
วัสดุงานบานงานครัว
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรงไมกวาดถวย ชาม
ชอนสอม แกวน้ํา จานรอง ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน
ผาปูโตะ กระจกเงา ถาด โองน้ํา มีด ฯลฯ รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดังนี้ หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป

จํานวน

5,000 บาท
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มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา
ที่นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟา เครื่องปงขนมปง กระทะไฟฟา รวมถึง หมอหุงขาวไฟฟา กระติด
น้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง
ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปพ.ศ.2561 -2564หนาที1่ 72)
วัสดุยานพาหนะและขนสง
- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรรี่ ยาง
นอก ยางในน้ํามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน

จํานวน

40,000 บาท
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- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดังนี้ ไขขวง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ยาง
รถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้ เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียร
รถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่
จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปน กระจก
มองขาง รถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 – 2564
หนาที1่ 72)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
- เพื่อเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถจักรยานยนต รถยนต ที่
ใชในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
หวยกระเจา รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานสิ้นเปลือง

60,000 บาท
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หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ แกส
หุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 172)
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกคอมพิวเตอร แผนหรือจาน
บันทึกเปนตน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน 20,000 บาท

85,000 บาท
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3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณบันทึก
ขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแปน
อักขระหรือแปนพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
(MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟดเดอร(Cut Sheet Feeder)
เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ(Printer Switching Box)เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส
(Card)Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เปน
ตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต
(Diskette)แบบฮารดดิสต(Hard Disk)แบบซีดีรอม(CD ROM)
แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
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ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 172)
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซื้อเกาอี้ ระดับชํานาญงาน
- คาจัดซื้อเกาอี้ ระดับชํานาญการ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
จํานวน 2 ตัว ราคา ตัวละ 2,500 บาท ตั้งไว 5,000 บาท
(ราคาทองถิ่น)
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ(แผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 - 2564 หนาที่ 192)
คาจัดซื้อชั้นวางของ 3ชั้น
-เพื่อจัดซื้อชั้นวางของขนาด 3 ชั้น จํานวน 1ตัว ราคา 1500 บาท
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ(แผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 ปรับปรุงเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 หนา 22)
คาจัดซื้อโตะทํางาน ระดับชํานาญการ
- คาจัดซื้อโตะทํางาน ระดับชํานาญการ เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตัว ราคา ตัวละ 3,900 บาท ตั้งไว 3,900 บาท(ราคา
ทองถิ่น)
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ(แผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 - 2564 หนาที่ 192)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
- รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไม
รวม ถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

รวม
รวม

110,400 บาท
110,400 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

1,500 บาท

จํานวน

3,900 บาท

จํานวน

100,000 บาท
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1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 173)
งานไฟฟาถนน
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
คาใชสอย
รวม
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง,
คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน รถกระเชา 82-9002
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เชน วัสดุตางๆ ฯลฯ
สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

380,000
380,000
10,000
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป
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ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.25612564 หนาที่ 172)
คาวัสดุ
รวม
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาอุปกรณไฟฟาสาธารณะเทศบาลตําบลหวยกระเจา
เชน โคมไฟฟา ฟวส หลอดไฟฟา ฯลฯ สวนกรณีที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง

370,000 บาท
300,000 บาท
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วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.25612564 หนาที่ 172)
วัสดุยานพาหนะและขนสง
- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรรี่
ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้

จํานวน

20,000 บาท

1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดังนี้ ไขขวง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคงมน
ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน
กรวยจาจร ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ยาง
รถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
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หรือคาซอมกลาง ดังนี้ เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียร
รถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่
จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปน กระจก
มองขาง รถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 - 2564หนาที่ 172)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถกระเชาไฟฟา และที่
ใชในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหวยกระเจารายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

50,000 บาท

- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิมดังนี้ แกสหุง
ตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามัน
จารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
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1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว3523ลงวันที่
20 มิถุนายน 2559เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 172)
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
คาใชสอย
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการรณรงคการคัดแยกขยะอยางยั่งยืน
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการรณรงคการคัดแยกขยะอยาง
ยั่งยืน ภายในตําบลหวยกระเจาตั้งไว 40,000 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 164)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง,
คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน รถขยะ 82 - 7947
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เชน วัสดุตางๆ ฯลฯ
กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจาก

377,000 บาท
377,000 บาท
60,000 บาท
50,000 บาท

10,000 บาท
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คาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.25612564 หนาที่ 172)
คาวัสดุ
วัสดุงานบานงานครัว
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน ไมกวาด ถังขยะ
ผาคลุมโตะชาม ฯลฯ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ

รวม
จํานวน

317,000 บาท
225,000 บาท
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2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา
ดังนี้ หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จาน
รอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟาเตา
น้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องปงขนมปงกระทะ
ไฟฟา รวมถึง หมอหุงขาวไฟฟา กระติดน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา
ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปู
ที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 172)
วัสดุยานพาหนะและขนสง
- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรรี่ ยาง
นอก ยางในน้ํามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน

จํานวน

7,000 บาท
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สั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิง่ ของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดังนี้ ไขขวง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคงมน
ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน
กรวยจาจร ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ยาง
รถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้ เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียร
รถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่
จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปน กระจก
มองขาง รถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
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งบประมาณ (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 - 2564หนาที่ 172)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รถบรรทุกขยะมูลฝอย 827947 ที่ใชในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหวยกระเจา รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ แกส
หุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 172)
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน
รวม
งบดําเนินงาน
รวม

85,000 บาท

30,000 บาท
30,000 บาท

เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2562 หน้า 150

คาใชสอย
รวม
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง,
คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน หอกระจายขาว เครื่องถายเอกสาร คา
บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เชน วัสดุตางๆ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 159)
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
คาใชสอย
รวม
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และเทศบัญญัติ
ตาง ๆ แผนพัฒนาทองถิ่น บรรยายสรุป เปนตน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

30,000 บาท
30,000 บาท

410,000 บาท
410,000 บาท
410,000 บาท
10,000 บาท

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ –รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 - 2564
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หนาที่ 167)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายเกี่ยวกับการรณรงค การปองกัน การตอตาน การแกไขปญหายา
จํานวน
เสพติด การบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด การฟนฟูสมรรถภาพ
ผูเสพ/ผูติดยาเสพติดการติดตามชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟูฯ
- เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการรณรงค ปองกัน การตอตาน การแกไข
ปญหายาเสพติด การบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด การฟนสมรรถภาพ
ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด การติดตามชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟูฯ ของ
เทศบาลตําบลหวยกระเจา เชน การประชาสัมพันธรณรงคปองกันและ
ตอตานยาเสพติด การจัดอบรมใหความรูแกเยาวชนนักเรียน
นักศึกษา ประชาชน การจัดกิจกรรมตางๆเพื่อมุงผลในดานการปองกัน เฝา
ระวังและบําบัดรักษา ใหกับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน การ
สนับสนุนกิจกรรมการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติดของหนวยงานอื่นๆเปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาและระเบียบดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที1่ 59)
คาใชจายโครงการ “พืชพันธุดี สรางชีวีเกษตรกร”
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมจัดหาพืชพันธุดี เพื่อใหเกษตรกร
มีพืชพันธุดีไวเพาะปลูก และเปนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน เชน
การลดรายจายเพิ่มรายได,การอนุรักษสิ่งแวดลอมและการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน การขับเคลื่อนแผนชุมชน
แบบบูรณาการที่มีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่

จํานวน

50,000 บาท

20,000 บาท
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ดี พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที1่ 45)

คาใชจายโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมสานสัมพันธครอบครัว
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมใหประชาชนในชุมชนตระหนักถึง
ความสําคัญของสถาบันครอบครัว
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 160 )
คาใชจายโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
จํานวน
- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดฯ โดยรวมกับสวนราชการตางๆในเขตเทศบาลตําบล
หวยกระเจา โดยรวมกับหนวยงานราชการตางๆ ในอําเภอหวยกระเจา
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
พ.ศ.2561-2564 หนาที1่ 60 )
คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
ใหมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของสตรีและสามารถพัฒนาตนเอง

150,000 บาท

20,000 บาท

50,000 บาท
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สูการเปนผูนําในการขับเคลื่อนสตรีในดานตางๆ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป พ.ศ. 2561-2564 ปรับปรุงเพิ่มเติมฉบับที่ 2หนา 6)
คาใชจายในการดําเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโครงการน้ําคือชีวิต:
จํานวน
ศาสตรพระราชาสูแปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการน้ําคือชีวิต:ศาสตรพระราชาสูแปลงเกษตรผสมผสาน
ประชารัฐ อาทิเชน จัดหาแหลงน้ําและวางระบบน้ํา พันธุพืช พันธุสัตววัสดุ
อุปกรณและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป พ.ศ. 2561-2564 หนาที่ 163)
คาใชจายในการดําเนินงานของศูนยปรองดองสมานฉันทระดับทองถิ่น
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยปรองดองสมานฉันท
ระดับทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0214/
ว 1344 ลงวันที่5 มิถุนายน 2557 และหนังสือกรมการปกครอง ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 935ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เชน คาใชจายในการ
จัดกิจกรรมกีฬานันทนาการจัดฝกอบรม ประชุมชี้แจงทําความเขาใจเพื่อ
สรางทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามจัดกิจกรรมและโครงการ
ในการปกปองสถาบันสําคัญของชาติโดย เฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย
ฯลฯ วัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้

100,000 บาท

10,000 บาท
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1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 150)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
คาใชสอย
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายโครงการรวมการแขงขันกีฬามวลชนอําเภอหวยกระเจา
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการรวมการแขงขันกีฬา
มวลชนอําเภอหวยกระเจา เชน คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 (แผน พัฒนาทองถิ่นสี่ป
พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 154)
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
คาใชสอย
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายโครงการงดเหลาเขาพรรษา
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการงดเหลาเขาพรรษา เชน คาวัสดุอุปกรณ
และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

30,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท

390,000 บาท
370,000 บาท
370,000 บาท
10,000 บาท
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ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป พ.ศ. 2561-2564 หนาที่ 148)
คาใชจายโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติ12 สิงหามหาราชินี เชน คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 149)
คาใชจายโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหา
จํานวน
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคมเชน คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 149)

100,000 บาท

100,000 บาท
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คาใชจายโครงการแหเทียนเขาพรรษา
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการแหเทียนเขาพรรษา เชน
คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 149)
โครงการยุวฑูตนอยศึกษาธรรม
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการยุวฑูตนอยศึกษาธรรม เชนคาวัสดุ
อุปกรณใชจายในการดําเนินกิจกรรม
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หนา 4)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
เงินอุดหนุนสวนราชการ
- อุดหนุนโครงการดําเนินงานตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายใหแกเหลากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี ตามหนังสือสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอหวย
กระเจาที่ กจ 0037.18/ 107 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เรื่องแนวทางการ
ตั้งงบประมาณอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุน
โครงการ/กิจกรรมของจังหวัดกาญจนบุรี และอําเภอ

150,000 บาท

10,000 บาท

รวม
รวม

20,000 บาท
20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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หวยกระเจา
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 178)
แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
คาใชสอย
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
- คาใชจายโครงการขยายผลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลหวยกระเจา
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม เชน คาวัสดุอุปกรณและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 144)
- คาใชจายโครงการสงเสริม ปรับปรุง แกไข อนุรักษ ฟนฟูสิ่งแวดลอมและ
จํานวน
ทรัพยากรธรรมชาติ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม เชน คาวัสดุ/อุปกรณ และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้

95,000 บาท
95,000 บาท
95,000 บาท
25,000 บาท

50,000 บาท
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1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 145)
- คาใชจายในการดําเนินงานของศูนยบริการและถายทอด
จํานวน
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหวยกระเจา
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลฯ
เชน คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารศูนยฯ คาน้ํามันเชื้อเพลิงในการออก
ปฏิบัติงานพื้นที่ของเจาหนาที่ประจําศูนยฯ คาจัดทําเวทีชุมชนเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล คาวัสดุอุปกรณในการจัดทํา
เอกสาร หรือนิทรรศการ คาพัฒนาสนับสนุนปจจัยการผลิตจุดสาธิต
การทําปุยหมักชีวภาพ รวมถึงคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณในการ
ดําเนินกิจกรรมดวย
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 145)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง,
คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องพนหมอกควัน
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542

10,000 บาท

10,000 บาท
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2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค(แผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  พ.ศ. 25612564 หนาที่ 159)

แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
คาตอบแทนพนักงานจาง
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการของพนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปในสังกัดกองชาง ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

รวม
รวม
รวม
จํานวน

4,062,000
879,500
879,500
825,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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2.พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่มท 0809.3/
ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่องประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับคาจาง(ฉบับที่ 4)(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.25612564 หนาที่ 166)
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
จํานวน
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปในสังกัดกองชาง ในอัตราตาม
ที่ระเบียบกําหนดใหเบิกจายได
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระรากฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2.พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3.หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่มท 0809.3/ว1372
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต.
เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2)(แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 166)
งบดําเนินงาน
รวม
คาตอบแทน
รวม
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน
- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปน
กรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป) ตามผลการประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจําป ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการที่คณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการจังหวัดตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

54,500 บาท

3,182,500 บาท
102,500 บาท
102,500 บาท
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1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
หมดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2557
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ,ก.ท. และ ก.
อบต.เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2558
4)หนังสือสํานักงาน ก.จ,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.
2561-2564 หนาที่ 166)
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจการ
ประปาภายในสังกัดกองชาง
-เปนไปตามพระบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

รวม

460,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท
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3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.25612564 หนาที่ 173)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเชน คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาลงทะเบียน คาเชาที่พัก ฯลฯ
ตามระเบียบหนังสือสั่งการกําหนด
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาทีท่ องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.
2561-2564 หนาที่ 167)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง,
คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน โรงสูบน้ําประปา อาคารกิจการ
ประปา คาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เชน วัสดุตางๆ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกร

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท
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ปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะ
คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.25612564 หนาที่ 172)
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานของกองชาง เชน กระดาษถาย
เอกสาร ปากกากระดาษแบบไข แฟม สมุด ตรายาง ฯลฯ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
ดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา)
ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ
เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ
แผงปดประกาศ แผนปานชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปาย

รวม
จํานวน

1,420,000 บาท
20,000 บาท

เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2562 หน้า 164

จาราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน)นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด
เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก
น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข
ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุด
บัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี
ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 172)
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
- เพื่อจายเปนคาอุปกรณไฟฟาสาธารณะ กิจการประปาเทศบาล
ตําบลหวยกระเจาเชน ฟวส หลอดไฟฟา ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564หนาที่ 172)

จํานวน

5,000 บาท
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วัสดุกอสราง
- เพื่อจายเปนคาซื้ออุปกรณประปา เชน ทอ PVC ขอตอ และอุปกรณ
ที่จําเปนในการประสานทอ ฯลฯ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุกอสราง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคาดังนี้ ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน
กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตรลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้ ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่

จํานวน

70,000 บาท
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จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 172)
วัสดุยานพาหนะและขนสง
- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรรี่
ยางนอก ยางในน้ํามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 172)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถจักรยานยนต
ที่ใชในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.25612564 หนาที่ 172)

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาสารเคมีที่จําเปนตอการผลิตน้ําประปารายจายเพื่อใหไดมา

1,300,000 บาท
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ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
โดยจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ดังนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ ทรายอะเบท วัคซีน สําลี และผาพันแผลเวชภัณฑ
แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สายยาง ลูกยาง
หลอดแกว ถึงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
3) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดตอ
ที่ตองเฝาระวัง พ.ศ. 2559
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.25612564 หนาที่ 172)
คาสาธารณูปโภค

รวม

1,200,000 บาท
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คาไฟฟา
- เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับโรงสูบน้ําประปา อาคารกิจการประปา
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/
ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการแกไขปญหา
คาสาธารณูปโภคคางชําระ
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/
ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 174)
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหกับพนักงานจาง
ของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/
ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจายเบี้ยประกันสังคมของ
พนักงานจาง
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท 0809.5/
ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคกรปกครอง

จํานวน

รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,200,000 บาท

16,671,380
16,671,380
16,671,380
225,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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สวนทองถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.4/
ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป
สําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสําหรับ
ขาราชการครูผูดูแลเด็ก เงินคาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพและเงิน
ประกันสังคมสําหรับพนักงานจาง(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 166)
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
จํานวน
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสรางหลักประกัน
รายไดใหแกผูสูงอายุ ซึ่งมีภูมิลําเนาในพื้นที่เทศบาล
ตําบลหวยกระเจา จํานวน 1,393 คน/เดือน จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118
ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคน
พิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553

11,550,000 บาท

7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076
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ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผู
พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก
ผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันรายไดใหแก
ผูสูงอายุ (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 158)
เบี้ยยังชีพคนพิการ
จํานวน
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาใชจายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ ซึ่งมีภูมิลําเนาในพื้นที่เทศบาลตําบลหวย
กระเจาจํานวน 367 คนๆ ละ 800 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความ
พิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2พ.ศ. 2559
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว118
ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคน
พิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการจายเบี้ยความพิการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการให
คนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2553
(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2559
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุน

3,600,000 บาท
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ทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมให
แกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก
ผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 158)
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
จํานวน
- เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยการยังชีพผูปวยเอดส/ผูติดเชื้อฯ ซึ่งมี
ภูมิลําเนาในพื้นที่เทศบาลตําบลหวยกระเจา
จํานวน 10 คนๆ ละ 500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยัง
ชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 16 และ ขอ 17

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพล
ภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ(แผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปพ.ศ.2561-2564 หนาที่ 158)
สํารองจาย
- เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีจําเปนตามความเหมาะสม ซึ่งการอนุมัติให
จายเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่นโดยหนวยงาน(สวนราชการ)ที่มีความ
จําเปนตองใชเงิน ชี้แจงเหตุผลความจําเปนใหผูบริหารพิจารณาวาหากไม
รีบดําเนินการจะเกิดความเสียหายแกสวนราชการอยางไร หรือประชาชน
ไดรับความเดือดรอนหากไมรีบดําเนินการแกไขในคําขออนุมัติผูบริหาร
ทองถิ่น หรือกรณีมีหนังสือสั่งการใหเบิกจายเงินประเภทนี้ และตาม
นโยบายของรัฐนโยบายของจังหวัดใหเทศบาลดําเนินการ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

จํานวน

60,000 บาท

517,380 บาท
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313. 4 /ว 667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณ
ภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่องการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย น้ําทวม
ฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก และน้ําลนตลิ่ง
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่
6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางการใชจายงบประมาณ เพื่อ
ชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครอง สวน
ทองถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/
ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่อง การเตรียมการปองกันและแกไข
ปญหาภัยหนาว
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0684 ลงวันที 8
กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติสําหรับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่
ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2560
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่มท 0810.4/ว 526 ลงวันที
8 มีนาคม 2560
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 608 ลง
วันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง การปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอก
ควัน ป 2561
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.4/ว
1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การเตรียมการปองกันและ
แกไขปญหาปองกันอุทกภัย น้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลากและดินถลม
ป 2560
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0810.4/ว
1073 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
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13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/
ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
14) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 1077ลงวันที่ 17เมษายน 2561(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปพ.ศ.25612564 หนาที่ 161)
รายจายตามขอผูกพัน
รายจายตามขอผูกพัน
จํานวน
- เงินจายสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
ตั้งไว 200,000 บาท เพื่อเปนเงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่เทศบาลตําบลหวยกระเจาเปนผูดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพที่เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ
การปองกันโรค และการฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพและ
การดํารงชีวิตในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่(หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ที่กจ0023.18/260ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0891.3/ว1263 ลงวันที่30 พฤษภาคม
2557)
- เปนไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหาร
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการ
สาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง
การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263

255,000 บาท
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ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1201 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เรื่อง สอบถามการตั้งงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/
ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2554
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/
ว 1202 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุน
ทั่วไป:สําหรับสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส และการสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข และรายการรายจายที่เปนภาระผูกพัน (การสบทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ)(แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที่ 166)

- เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
ตั้งไว 55,000บาท เพื่อเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทยกําหนดใหสมาชิกสามัญตองชําระคาบํารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทยรายป โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปที่ผาน
มา ยกเวนเงินกูเงินจายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุน
ทุกประเภทในอัตราไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนหกของงบประมาณ
รายรับดังกลาวในปงบประมาณพ.ศ.2561
- เปนไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ที่ส.ท.ท.594/2561 ลง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การชําระคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทยประจําป 2561(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปพ.ศ.25612564 หนาที่ 166)
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น(กบท.)
- เพื่อสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

จํานวน

464,000 บาท
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(กบท.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ(ก.บ.ท)โดยคํานวณจายในอัตรารอยละ 2 ของประมาณ
การรายรับประจําป 2562 (ไมรวมรายไดประเภทพันธบัตร,เงินกู,เงินที่มีผู
อุทิศให เงินอุดหนุนทุกประเภทและเงินจายขาดเงินสะสม)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2546
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่12 กรกฎาคม 2560
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่
26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อการสงเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาที1่ 66)
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