
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคนอย

อําเภอ ไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,200,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,387,640 บาท

งบบุคลากร รวม 9,992,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนของคณะผูบริหารเทศบาลตําบลน้ําตก
ไทรโยคนอย ดังนี้
1. นายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา  อัตราเดือนละ 27,600
 บาท จํานวน 12 เดือน
2. รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 15,180
 บาท จํานวน 12 เดือน

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
เทศมนตรี ดังนี้ 
1. คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 อัตรา เดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน
2. คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 อัตรา เดือนละ 3,000 บาท จํานวน 12 เดือน
 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกเทศมนตรี ดังนี้
1. คาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน
2. คาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา เดือน
ละ 3,000 บาท จํานวน 12 เดือน
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการ อัตราเดือน
ละ 9,660 บาท/เดือน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 6,900 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 12
 อัตรา ประกอบดวย
1. ประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 15,180
 บาท จํานวน 12 เดือน
2. รองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 12,420
 บาท จํานวน 12 เดือน
3. สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 อัตรา อัตราละ 9,660
 บาท จํานวน 12 เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,368,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,700,000 บาท

          เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล สํานักปลัด
เทศบาล และงานคลัง ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป รวม
ตําแหนงที่วาง ทั้งนี้ใหจายตามคําสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้น
เงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิไดรับตามกฎหมายกําหนด
          เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 112,000 บาท

          เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกปลัด
เทศบาล และเงินเพิ่มคาครองชีพใหแกพนักงานเทศบาล สํานัก
ปลัด และกองคลัง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น พ.ศ.2559
          เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

          เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาลขนาด
กลาง  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล และผูอํานวยการกอง
คลัง จํานวน 3 อัตรา 
          เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,220,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปของสํานักปลัดเทศบาล และกองคลัง รวม
ตําแหนงที่วางตามกรอบอัตรากําลัง
          เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 168,000 บาท

          เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพใหแกพนักงานจางทั่วไป
ของสํานักปลัดเทศบาล และกองคลัง ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3
 ป ทั้งนี้ใหจายตามคําสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิไดรับตามกฎหมายกําหนด
          เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 2,262,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 205,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลภายนอก คาตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจงานจางกอสราง
หรือผูควบคุมงานจาง คาตอบแทนการปฏิบัติงานหรือชวยเหลือผู
ประสบสาธารณภัย เชน อปพร. หนวยกูชีพกูภัย และผูที่นายกมี
คําสั่งใหปฏิบัติงานของทางราชการ และเงินรางวัลประจําปแก
พนักงาน ลูกจางประจํา และลูกจางทั่วไปของสํานักปลัด
เทศบาล และกองคลัง ฯลฯ 
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ
 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจาง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4/ว 1546 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550)
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คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

          เพื่อจายเปนเงินคาเชาบาน หรือคาเชาซื้อใหแกพนักงาน
เทศบาลของสํานักปลัดเทศบาล และกองคลัง ผูมีสิทธิเบิกคาเชา
บานได
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชา
บานของราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจําและผูมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตร ของสํานักปลัดเทศบาล และกองคลัง
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2559
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ค่าใช้สอย รวม 1,150,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาจาง และคาเชาตางๆ เชน คาเชาเครื่อง
ถายเอกสาร คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือเขาเลม คาโฆษณาและ
เผยแพร คาจางทําปาย คาเชาทรัพย์สิน คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจาง
เหมาบริการที่จําเปนตอการใหบริการประชาชน คาจางเครื่อง
ขยายเสียงและโฆษณาประชาสัมพันธ์ คาเบี้ยประกันภัย คาจางทํา
เว็บไซต์ คาหนังสือพิมพ์ คาจางเหมาแรงงานตางๆ เชน คาจาง
เหมายามดูแลสํานักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คาจางแมบานทํา
ความสะอาด คาจางเหมาอื่นๆที่เปนกิจการในอํานาจหนาที่ คา
จางเหมาสูบสิ่งปฏิกูล คาจางเหมานักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานชวง
ปดภาคเรียนและจางเหมาทํากิจกรรมตามอํานาจหนาที่ของ
เทศบาล คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน (กรณีโอนเขาบัญชีหนวย
งานที่จัดฝึกอบรมโดยตรง) ในการเขารับการประชุม สัมมนาของ
คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล และคา
จางอื่นๆที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้ 
          เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 ตั้งตามหลักเกณฑ์และอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

          เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน คา
เลี้ยงรับรองในการจัดประชุมสภาเทศบาล ประชุมระหวางทองถิ่น
กับทองถิ่น  หรือทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจและหรือองค์กร
เอกชน ประชุมคณะกรรมการตางๆตามคําสั่งเทศบาลตําบลน้ําตก
ไทรโยคนอย และคาพวงมาลา กระเชาดอกไม พวงหรีด ฯลฯ เพื่อ
ใชในพิธีสําคัญตางๆ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล จํานวน 20,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการตางๆเพื่อ
รองรับนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด อําเภอ และ
หรือองค์กรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาปาย คาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเปนสําหรับโครงการ คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คายานพาหนะ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการ
จัดโครงการกิจกรรมตางๆ ฯลฯ
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนาที่ 68 ลําดับที่ 6
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของผูบริหาร พนักงาน สมาชิก
สภาเทศบาล ตลอดจนลูกจางชั่วคราวที่มีคําสั่งใหเกินทางไป
ราชการ อบรมสัมมนา เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมี
ทักษะความรูในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีสิทธิตามระเบียบทางราชการ
กําหนด ในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรูเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นใหแกผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น ขาราชการ และพนักงานขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น เชน การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (e-laas) การจัดทําแผน งบประมาณ งาน
กิจการสภา งานบริหารงานบุคคล การจัดซื้อจัดจาง การเขียน
โครงการ ฯลฯ เปนตน เบิกจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาเดินทาง คาที่
พัก คาลงทะเบียน (กรณียืมเงินเพื่อจายเปนเงินสด) ฯลฯ
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1, 2 และ 3)
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 66 ลําดับที่ 2
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โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน จํานวน 5,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวัน
เทศบาล ไดแก คาใบประกาศเกียรติคุณ คาของขวัญของรางวัล
แก พนักงานดีเดนคาอาหารและเครื่องดื่ม คาอุปกรณ์สําหรับทํา
ความสะอาด ฯลฯ และรายจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับโครงการนี้
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (3) กิจกรรมอื่นใดที่เปนผลประโยชน์ของประชาชน
ใหทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ซึ่งถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3475 ลงวันที่ 11
 ตุลาคม 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1308 ลงวันที่ 28 เมษายน 2551
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 67 ลําดับที่ 4

โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเทศบาล จํานวน 50,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทํา
วารสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเทศบาลเพื่อประกาศให
ประชาชนทราบถึงผลการดําเนินงานในปที่ผานมาของเทศบาล
ตําบลนํ้าตกไทรโยคนอย เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆในการจัดทํา
วารสาร และรายจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับโครงการนี้
          เปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ
.ศ.2540
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2565)
หนา 67 ลําดับที่ 5

โครงการชวยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคนอย จํานวน 50,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการชวยเหลือ
ประชาชนของเทศบาลตําบลนํ้าตกไทรโยคนอย ไดแก คาใชจาย
ในดานสาธารณภัย ดานการปองกันและควบคุมโรคติดตอ การสง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูดอยโอกาสและครอบครัวผูมีราย
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ไดนอย การสังคมสงเคราะห์ การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการรวมทั้งการบํารุงและสงเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อใหประชาชน มีรายไดเพียงพอ
ตอการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน การสังคม
สงเคราะห์ผูป่วยที่ยากไร ฯลฯ เชน คาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการกอ
สราง คาวัคซีน คาอาหาร คานํ้าดื่ม ฯลฯ เพื่อชวยเหลือผูประสบ
ภัยตางๆขางตน
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคา
ใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
           - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว
 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
           - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559
           - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
           - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท
08091.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
           - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท
0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
           - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท
0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
           - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท
0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
           - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท
0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
           - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
           - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
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           - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท
0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
           - หนังสือกระทรวงมหาไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว
 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
           - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท
0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 48 ลําดับที่ 1

โครงการถนนคนเดิน จํานวน 5,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดถนนคน
เดิน ไดแก ปายประชาสัมพันธ์โครงการ คาประดับตกแตงสถาน
ที่ คาไฟติดในตลาด ฯลฯ และรายจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับ
โครงการนี้
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ
.2565)
หนา 43 ลําดับที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจาง

จํานวน 20,000 บาท
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          เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง เชน คาวิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม คาเชารถ
โดยสาร คาที่พัก ฯลฯ และรายจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับโครงการ
นี้
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 หมวด 2 มาตรา 16(3) กิจกรรมอื่นใดที่เปนผลประโยชน์ของ
ประชาชนใหทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ซึ่งถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3475 ลง
วันที่ 11 ตุลาคม 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1308 ลงวันที่ 28 เมษายน 2551
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หนา 66 ลําดับที่ 1

โครงการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิก จํานวน 350,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น
และสมาชิก เชน คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งตามที่กฎหมาย
กําหนด อีกทั้งใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ์ การ
รณรงค์ หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิ
และหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงสถานะการ
คลังขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ และคาใชจายที่จําเปน
สําหรับดําเนินโครงการนี้
          เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)
หนา 59 ลําดับที่ 5
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 5,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อ
เปนการคุมครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม ควบคุมการลดมลพิษ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน คา
วิทยากร คาปายโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาพันธุกรรม
พืช ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับโครงการนี้ 
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนัก
กีฬาเขารวมการเเขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ขอ 16 (15)และ(16 ) ดานสงเสริมการมี
สวน
รวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น และหนังสือตางๆดังนี้
          - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 
          - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
          - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)
หนา 43 ลําดับ 4
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โครงการอบรมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง

จํานวน 5,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมวินัย
คุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง เชน คา
วิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ และรายจายอื่นๆที่จําเปน
สําหรับโครงการนี้
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
          เปนไปตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 
พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561
 ถึง 2565) หนา 70 ลําดับ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาแลซอมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสีย
หายทุกประเภทเพื่อใหทรัพย์สินใชงานไดตามปกติ ไดแก เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องสงโทรสาร เครื่องถายเอกสาร โทรศัพท์ รถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ ทําสีรถยนต์ ยกเวนการซอมใหญ (ยก
เครื่อง) และอื่นๆที่ชํารุดเสียหาย ใหสามารถใชงานไดตามปกติตั้ง
ตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
          เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
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ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทัด คลิป
 เปก เข็มหมุด ลวดเย็บกระดาษ กาว นํ้ายาลบคํา
ผิด แฟม ชอล์ก นํ้าดื่ม ซอง ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร สิ่งพิมพ์
ที่ไดจากการซื้อหรือการจางพิมพ์ ธงชาติ แบบพิมพ์ กระดาษ
คาร์บอน สมุดบัญชี ฯลฯและรายจายอื่นๆที่อยูในประเภทราย
จายนี้
          เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส์ เข็มขัดรัด
สาย
ไฟฟา เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ์ไฟฟา ขา
หลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรคเกอร์ หลอดไฟฟา ฯลฯ และรายจายอื่นๆที่
เขาขายหมวดรายจายนี้
          เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563  15:25:51 หนา : 15/89



วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 25,000 บาท

          เพื่อจายเปนจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด ผา
ถูพื้น แปรงขัดหองนํ้า นํ้ายาลางหองนํ้า นํ้ายาถูพื้น นํ้ายาเช็ด
กระจก จาน แกว ถวยชาม ฯลฯ และอื่นๆที่เขาขายรายจาย
ประเภทนี้
          เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางสําหรับสํานักงาน
เทศบาล เชน ไมตางๆ นํ้ามันทาไม สี ทินเนอร์ ปูนขาว ทราย ปูน
ซีเมนต์ สังกะสี ตะปู กระเบื้อง จอบ คอน กบไส
ไม สวาน เลื่อย อางลางมือ เหล็กเสน ฯลฯ และอื่นๆที่อยูใน
ประเภทรายจายนี้
          เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน นํ้ามัน
เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ สายพาน ยางนอก ยางในรถยนต์และ
รถจักยานยนต์ รถยนต์บรรทุกนํ้า ฯลฯ และอื่นๆที่อยูในประเภท
รายจายนี้
          เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 160,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถยนต์
สวนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญา รถบรรทุกนํ้า รถยนต์
ดับเพลิง เครื่องพนหมอกควัน เครื่องตัดหญา นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ
 และอื่นๆที่เขาขายประเภทนี้
          เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีปองกันและ
กําจัดศัตรู
พืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุย พันธุ์สัตว์ปกและสัตว์นํ้า วัสดุเพาะชํา ผา
ใบหรือ
ผาพลาสติก สปริงเกอร์ จอบ ฯลฯ และอื่นๆที่เขาขายรายจาย
ประเภทนี้
          เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน แผน
โฟม พูกัน กระดาษสําหรับพิมพ์รูป สี ฟวเจอร์บอร์ด คาลาง
อัด ขยายรูปภาพ แผนซีดี แผนดีวีดี มวนวีดีโอ แผน
พับ วารสาร ปายผา ปายไวนิล กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ และอื่นๆ
ที่เขาขายรายจายประเภทนี้
          เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ตางๆที่ใชงานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ของสํานักปลัดเทศบาล เชน หมึก ผาหมึก เมาส์ สาย
พวงตอคอมพิวเตอร์ แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล flash drive , compact disc , digital video disc g 
เมาส์เมนบอร์ด สายเคเบิล หนวยความจําภายใน เครื่องอาน
ขอมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคา
หนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ และอื่นๆที่เขาขายรายจาย
ประเภทนี้
          เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 537,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 400,000 บาท

          เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาสํานักงานเทศบาล และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนํ้าตกไทรโยคนอย ตั้งตามหลักเกณฑ์
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559
            เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
            - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
            - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์สํานักงาน และโทรศัพท์สวน
กลางที่ใชติดตอราชการของเทศบาลตําบลนํ้าตกไทรโยคนอย

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาไปรษณีย์ คาดวงตราไปรษณีย์ และอื่นๆที่
เขาขายรายจายประเภทนี้ สําหรับใชในกิจการของเทศบาล

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 110,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
เชาสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตลอดจนรายจายอื่นๆที่เขาขายรายจาย
ประเภทนี้

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาประกอบขึ้นใหม/ดัดแปลง/ตอเติม/ปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ และเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ เชน การเปลี่ยนเครื่องยนต์ การตอเติมอาคาร
ตางๆ ฯลฯ และรายจายอื่นๆที่เขาขายรายจายประเภทนี้
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งบรายจ่ายอื่น รวม 18,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 18,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางองค์กรหรือสถาบันที่เปนกลางสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 18,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาดําเนินการจางองค์กรหรือสถาบันที่เปน
กลางเพื่อเปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว1165 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับ
เงินรางวัลประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ลงวัน
ที่ 10 มิถุนายน 2558
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งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนในเขตอําเภอ
ไทรโยค

จํานวน 45,000 บาท

          เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนในเขตอําเภอไทรโยค เพื่อแกไขปญหาความเดือด
รอนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เชน สาธารณภัย
ตางๆ การสงเคราะห์ผูยากไร การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูยากไร ภัย
จากโรคติดตอและโรคระบาดที่เกิดขึ้น
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560 โดยมีหนังสือสั่งการ ดังนี้
          1. หนังสือที่ทําการองค์การบริหารสวนตําบลสิงห์ ที่ กจ
 74801/ว 269 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
          2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0818.2/ว 5836 ลง
วันที่ 11 ตุลาคม 2560
          3. หนังสือที่วาการอําเภอไทรโยค ดวนที่สุด ที่ กจ
 0023.11/ว0280 ลงวันที่ 12 เมษายน 2561
          4. หนังสือศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ดวนที่สุด ที่ กจ
0023.3/ 5703 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561
          5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 69 ลําดับที่ 9
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เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน์

อุดหนุนโครงการตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 20,000 บาท

          เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนในโครงการตามภารกิจของเหลา
กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส ผูยากไร ผู
พิการ และผูสูงอายุที่ยากไรใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
          เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 มาตรา 50(9) ตามหนังสือสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี ที่ ลช.กจ.ว 158/2563 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 69 ลําดับที่ 10

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน การพัฒนาผูนําชุมชน สรางเครือขายองค์กรชุมชน และ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนําไปสูการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวมถึงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน เพื่อนํา
ขอมูลไปใชในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และตามหนังสือตางๆดังนี้
          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2553 
          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2
/ว4413 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 
          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว
 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 58 ลําดับที่ 2
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามกิจกรรมสนับสนุนการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เชน คาวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม การอาหารและเครื่องดื่ม คาปายประชา
สัมพันธ์โครงการ ฯลฯ
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัด
ทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่
แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวน
ที่ สุด ที่ 0810.3/ว4797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 รวมทั้งการสง
เสริมกระบวนการประชาธิปไตยชุมชน ตั้งแตระดับตําบล และ
สนับสนุนการปฏิบัติตามแผนพัฒนาประชาธิปไตยของชุมชน
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 58 ลําดับที่ 1
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งานบริหารงานคลัง รวม 608,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 608,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลภายนอก คาตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจงานจางกอสราง
หรือผูควบคุมงานจาง คาตอบแทนการปฏิบัติงานหรือชวยเหลือผู
ประสบสาธารณภัย เชน อปพร. หนวยกูชีพกูภัย และเงินรางวัล
ประจําปแก พนักงาน ลูกจางประจํา และลูกจางทั่วไปของ
เทศบาล ฯลฯ 
          เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามหนังสือกระทรวงการ
คลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
          เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 1546 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
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ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 320,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจางตางๆ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือเขาเลม คาโฆษณาและเผยแพร คาจางทําปาย คาเชา
ทรัพย์สิน คาจางเหมาบริการที่จําเปนตอการใหบริการ
ประชาชน คาจางเครื่องขยายเสียง และโฆษณาประชาสัมพันธ์ คา
เบี้ยประกันภัย คาจางทําเว็บไซต์ คาหนังสือพิมพ์ คาจางเหมาแรง
งานตางๆ เชน คาจางตางๆ คาจางเหมาอื่นๆที่เปนกิจการใน
อํานาจหนาที่ คาจางเหมานักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานชวงปดภาค
เรียนและจางเหมาทํากิจกรรมตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล คา
ธรรมเนียม คาลงทะเบียนในการเขารับการประชุมของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา และคาจางอื่นๆที่สามารถเบิกจายไดใน
ประเภทรายจายนี้
          เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 ตั้งตามหลักเกณฑ์และอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาแลซอมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสีย
หายทุกประเภทเพื่อใหทรัพย์สินใชงานไดตามปกติ ไดแก เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องสงโทรสาร เครื่องถายเอกสาร โทรศัพท์ รถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ ทําสีรถยนต์ ยกเวนการซอมใหญ (ยก
เครื่อง) และอื่นๆที่ชํารุดเสียหาย ใหสามารถใชงานไดตามปกติตั้ง
ตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
          เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทัด คลิป
 เปก เข็มหมุด ลวดเย็บกระดาษ กาว นํ้ายาลบคํา
ผิด แฟม ชอล์ก นํ้าดื่ม ซอง ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร สิ่งพิมพ์
ที่ไดจากการซื้อหรือการจางพิมพ์ ธงชาติ แบบพิมพ์ กระดาษ
คาร์บอน สมุดบัญชี ฯลฯ และรายจายอื่นๆที่อยูในประเภทราย
จายนี้
          เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน นํ้ามัน
เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ สายพาน ยางนอก ยางในรถยนต์และ
รถจักยานยนต์ รถยนต์บรรทุกนํ้า ฯลฯ และอื่นๆที่อยูในประเภท
รายจายนี้
          เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถ
จักรยานยนต์ที่ใชปฏิบัติงานของกองคลัง นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ และ
อื่นๆที่เขาขายประเภทนี้
          เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน แผน
โฟม พูกันและสี กระดาษสําหรับพิมพ์รูป สี ฟวเจอร์บอร์ด คาลาง
อัด ขยายรูปภาพ แผนซีดี แผนดีวีดี มวนวีดีโอ แผน
พับ วารสาร ปายผา ปายไวนิล กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ และอื่นๆ
ที่เขาขายรายจายประเภทนี้
          เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ตางๆที่ใชงานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ของสํานักปลัดเทศบาล เชน หมึก ผาหมึก เมาส์ สาย
พวงตอคอมพิวเตอร์ แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล flash drive , compact disc , digital video disc g 
เมาส์เมนบอร์ด สายเคเบิล หนวยความจําภายใน เครื่องอาน
ขอมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคา
หนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ และอื่นๆที่เขาขายรายจาย
ประเภทนี้
          เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 63,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 63,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาไปรษณีย์ คาดวงตราไปรษณีย์ และอื่นๆที่
เขาขายรายจายประเภทนี้ สําหรับใชในกิจการของเทศบาล
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 812,000 บาท

งบบุคลากร รวม 732,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 732,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 250,000 บาท

          เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ป รวมตําแหนงที่วาง ทั้งนี้ใหจายตามคําสั่งการเลื่อน
ระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิไดรับตาม
กฎหมายกําหนด
          เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท

          เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น พ.ศ.2559
          เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 289,000 บาท

          เพื่อจายเปนเงินคาจางใหแกลูกจางประจํา ตามกรอบ
แผนอัตรากําลัง 3 ป ทั้งนี้ใหจายตามคําสั่งการเลื่อนระดับ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิไดรับตามกฎหมาย
กําหนด 
          เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 160,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปของงานปองกันฯ รวมตําแหนงที่วางตามกรอบ
อัตรากําลัง
          เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จาง จํานวน 112,080 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 13,000 บาท

          เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพใหแกพนักงานจางทั่วไป
ของงานปองกัน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป ทั้งนี้ใหจายตาม
คําสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มี
สิทธิไดรับตามกฎหมายกําหนด
          เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของเจาหนาที่ปองกัน พนักงาน
ดับเพลิง ตลอดจน อปพร.ที่มีคําสั่งใหเดินทางไปราชการ อบรม
สัมมนา เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีทักษะความรูใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งมีสิทธิตามระเบียบทางราชการกําหนด ในการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ เปนตน เบิกจายเปนคาเบี้ย
เลี้ยง คาเดินทาง คาที่พัก คาลงทะเบียน (กรณียืมเงินเพื่อจายเปน
เงินสด) ฯลฯ
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1, 2 และ 3)
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)
หนา หนา 66 ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายที่ใชในงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เชน หมวก รองเทา เสื้อ เครื่องแบบ ฯลฯ
 และรายจายอื่นที่เขาขายประเภทนี้ตามความจําเปน
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560 หลัก
เกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาวัสดุเเครื่องดับเพลิง เชน วัสดุเครื่องดับ
เพลิง ฯลฯ และรายจายอื่นที่เขาขายประเภทนี้ตามความจําเปน
          เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาประกอบขึ้นใหม/ดัดแปลง/ตอเติม/ปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ และเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์
ขนาดใหญที่ใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน การ
เปลี่ยนเครื่องยนต์รถดับเพลิง รถนํ้า การตอเติมอาคารปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ และรายจายอื่นๆที่เขาขายรายจาย
ประเภทนี้
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 60,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฝึก
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เชน คาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใชในการฝึกซอม คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหาร
วาง คายานพาหนะในการเดินทาง ฯลฯ และ คาใชจายอื่นๆที่จํา
เปนสําหรับโครงการนี้      
          เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและกระจาย
อํานาจใหแก องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16(29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว
 7367   ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2562
          - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 54 ลําดับที่ 4 
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โครงการฝึกอบรมและซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสูอา
เซียน

จํานวน 10,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฝึก
อบรมและซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสอา
เซียน เชน คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ที่ใชในการฝึกซอม คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวาง ฯลฯ และ คาใชจายอื่นๆที่จํา
เปนสําหรับโครงการนี้
          เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16(29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.3/ว 323 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลง
วันที่ 29 ตุลาคม 2553 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 220 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2554
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 55 ลําดับที่ 5
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โครงการรณรงค์และปองกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ (7 วันอันตราย)

จํานวน 40,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการรณรงค์และ
ปองกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ (7 วัน
อันตราย) เชน คาอาหาร และเครื่องดื่ม คาเชาเต็นท์ คาอุปกรณ์
การแพทย์ ผาเย็น ฯลฯ และคาใชจายที่จําเปนสําหรับดําเนิน
โครงการนี้
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
          เปนไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หนา 56 ลําดับที่ 11

โครงการเสริมสรางศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 20,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสราง
ศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยจายเปนคาวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใชในการฝึกอบรมและทบทวน คาเครื่องแตงกาย คา
วิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม ฯลฯตลอดจนคาใชจายที่จําเปน
สําหรับดําเนินโครงการนี้
          เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและกระจาย
อํานาจใหแก องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16(29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 55 ลําดับที่ 7
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โครงการอบรมใหความรูเรื่องการขับขี่ปลอดภัย จํานวน 10,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมให
ความรูเรื่องการขับขี่ปลอดภัย โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใน
การฝึกอบรมคาวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม ฯลฯ ตลอดจนคา
ใชจายที่จําเปนสําหรับดําเนินโครงการนี้
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561
 ถึง 2565) หนา 56 ลําดับที่ 9

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาแลซอมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสีย
หายทุกประเภทเพื่อใหทรัพย์สินใชงานไดตามปกติ ไดแก รถ
นํ้า รถดับเพลิง ทําสีรถยนต์ ยกเวนการซอมใหญ (ยกเครื่อง) และ
อื่นๆที่ชํารุดเสียหาย ใหสามารถใชงานไดตามปกติตั้งตามหลัก
เกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
          เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 700,000 บาท

งบบุคลากร รวม 620,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 620,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 500,000 บาท

          เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ป รวมตําแหนงที่วาง ทั้งนี้ใหจายตามคําสั่งการเลื่อน
ระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิไดรับตาม
กฎหมายกําหนด
          เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปของงานการศึกษา รวมตําแหนงที่วางตามกรอบ
อัตรากําลัง
          เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

          เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป ทั้งนี้ใหจายตามคําสั่งการเลื่อน
ระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิไดรับตาม
กฎหมายกําหนด
          เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของผูบริหาร พนักงาน สมาชิก
สภาเทศบาล ตลอดจนลูกจางชั่วคราวที่มีคําสั่งใหเกินทางไป
ราชการ อบรมสัมมนา เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมี
ทักษะความรูในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีสิทธิตามระเบียบทางราชการ
กําหนด ในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรูเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ เปนตน เบิกจาย
เปนคาเบี้ยเลี้ยง คาเดินทาง คาที่พัก คาลงทะเบียน (กรณียืมเงิน
เพื่อจายเปนเงินสด) ฯลฯ
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1, 2 และ 3) เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนา 66 ลําดับ
ที่ 2
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทัด คลิป
 เปก เข็มหมุด ลวดเย็บกระดาษ กาว นํ้ายาลบคํา
ผิด แฟม ชอล์ก นํ้าดื่ม ซอง ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร สิ่งพิมพ์
ที่ไดจากการซื้อหรือการจางพิมพ์ ธงชาติ แบบพิมพ์ กระดาษ
คาร์บอน สมุดบัญชี ฯลฯและรายจายอื่นๆที่อยูในประเภทราย
จายนี้
          เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟา เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ์
ไฟฟา ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรคเกอร์ หลอดไฟฟา ฯลฯ ที่ใช
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนํ้าตกไทรโยคนอย และ
รายจายอื่นๆที่เขาขายหมวดรายจายนี้
          เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

          เพื่อจายเปนจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวที่ใชสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนํ้าตกไทรโยคนอย เชน ไมกวาด ผา
ถูพื้น แปรงขัดหองนํ้า นํ้ายาลางหองนํ้า นํ้ายาถูพื้น นํ้ายาเช็ด
กระจก จาน แกว ถวยชาม ฯลฯและอื่นๆที่เขาขายรายจาย
ประเภทนี้
          เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนํ้าตกไทรโยคนอย เชน ไมตางๆ นํ้ามันทา
ไม สี ทินเนอร์ ปูนขาว ทราย ปูน
ซีเมนต์ สังกะสี ตะปู กระเบื้อง จอบ คอน กบไส
ไม สวาน เลื่อย อางลางมือ เหล็กเสน ฯลฯ และอื่นๆที่อยูใน
ประเภทรายจายนี้
          เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

             เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตรที่ใชในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลนํ้าตกไทรโยคนอย เชน สารเคมีปองกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุย พันธุ์สัตว์ปกและสัตว์นํ้า วัสดุ
เพาะชํา ผาใบหรือผาพลาสติก สปริงเกอร์ จอบ ฯลฯและอื่นๆที่
เขาขายรายจายประเภทนี้
          เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ตางๆที่ใชงานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ของศูนน์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนํ้าตกไทรโยค
นอย เชน หมึก ผาหมึก เมาส์ สายพวงตอคอมพิวเตอร์ แผนหรือ
จานบันทึกขอมูล อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล flash drive , compact disc , digital video disc g 
เมาส์เมนบอร์ด สายเคเบิล หนวยความจําภายใน เครื่องอาน
ขอมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคา
หนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ และอื่นๆที่เขาขายรายจาย
ประเภทนี้
          เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559
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วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษา เชน สื่อการเรียนการสอน
ตางๆ หุน แบบจําลองภูมิประเทศ เบาะยืดหยุน เบาะมวย
ปลํ้า เบาะยูโด ฯลฯ และวัสดุที่เขาขายประเภทนี้
          เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,786,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,932,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 577,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการการศึกษานอกสถานที่เพื่อพัฒนาการของเด็กกอนวัยเรียน จํานวน 10,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการการศึกษา
นอกสถานที่เพื่อพัฒนาการของเด็กกอนวัยเรียน เชน คา
วิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปายไวนิล คายาน
พาหนะ ฯลฯ และคาใชจายที่จําเปนสําหรับโครงการนี้
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแก องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 ขอ 16 (15)และ(16 ) ดานสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรใน
การพัฒนาทองถิ่น
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 61 ลําดับ 6
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โครงการแขงขันกีฬาสําหรับเด็กเล็ก (กีฬาสีหนูนอย) จํานวน 10,000 บาท

          เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา
สําหรับเด็กเล็ก (กีฬาสีหนูนอย) เชน คาจัดสถานที่ คาปายประชา
สัมพันธ์ โครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คา
เหรียญรางวัล คาอุปกรณ์กีฬา ตลอดจนคาใชจายอื่นๆใน
โครงการ ฯลฯ
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16(14) สงเสริมกีฬา
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)
หนา 64 ลําดับที่ 4
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 557,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนํ้าตกไทรโยคนอย จํานวน 72
 คน โดยใชขอมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 อัตรามื้อ
ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน และจายเปนคาสนับสนุนคาจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) อัตราคนละ 1,700
 บาท ตอคนตอป และจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยพิจารณาตั้งงบประมาณดังนี้
            1. คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท ตอคนตอป
            2. คาอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท ตอคนตอ
ป
            3. คาเครื่องเเบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท ตอคน
ตอป
            4. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท ตอ
คนตอป
          เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 60 ลําดับที่ 3
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ค่าวัสดุ รวม 1,355,000 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,355,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 72 คน จํานวน 260 วัน และสําหรับ
เด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลไทรโยค จํานวน 594
 คน จํานวน 260 วัน องค์กรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยจัดซื้อ
จัดจางใหแกสถานศึกษาตามภารกิจถายโอนงบประมาณ อัตราจัด
สรรคนละ 7.37 บาท ไมใชราคากลางในการจัดซื้อจัดจางอาหาร
เสริม (นม) เปนเพียงราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ไดทําความ
ตกลงกับสํานักงบประมาณ เทศบาลอุดหนุนเพิ่มคนละ 0.45 รวม
เปนอัตราคนละ 7.82 บาท
          เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)
หนา 60 ลําดับที่ 4

งบลงทุน รวม 478,600 บาท

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563  15:25:52 หนา : 45/89



ค่าครุภัณฑ์ รวม 478,600 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
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โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 478,600 บาท

          เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ประกอบดวย
          1. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1
 (หนาจอไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
          2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คแบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1
 เครื่อง
          3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ ระดับ 3,300 ANSI Lumens แบบ SVGA จํานวน 1 เครื่อง
          4. กระดานอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 ชิ้น
          5. ปากกาอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 ดาม
          6. ไมคฑา จํานวน 1 อัน
          7. ชุดเครื่องเสียงพรอมไมโครโฟนไรสาย จํานวน 1 ชุด
          8. โต๊ะพรอมเกาอี้ครูผูสอน จํานวน 1 ตัว
          9. เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 KVA จํานวน 1 เครื่อง
          10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ VGA จํานวน 1 เครื่อง
          11. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 1 เครื่อง
          12. ชุดสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย จํานวน 1 ชุด
          13. ชุดสื่ออิเล็กทรอนิกส์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 1 ชุด
          14. ชุดสื่อพัฒนาทักษะ 2 ภาษา สําหรับเด็กคณิตศาสตร์
หรรษา จํานวน 1 ชุด
          15. ชุดการ์ตูนเสริมความรูวิทยาศาสตร์สําหรับเด็ก 2
 ภาษา จํานวน 1 ชุด
          16. ชุดโปรแกรมการเรียนการสอนศูนย์นอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 1 ชุด
          17. ระบบไฟฟา สายสัญญาณ พรอมอุปกรณ์ติดตั้ง
ระบบ จํานวน 1 ระบบ
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 60 ลําดับ 2 จัดซื้อตามราคาทองถิ่นเนื่องจากมิไดระบุไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ป 2562 
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,376,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,376,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลไทรโยค จํานวน 2,376,000 บาท

          เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล
ไทรโยค อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 594 คน จํานวน 200
 วัน โดยใชขอมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
          เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ
.2565)
หนา 60 ลําดับที่ 5

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,376,000 บาท

งบบุคลากร รวม 911,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 911,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 191,000 บาท

          เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ป รวมตําแหนงที่วาง ทั้งนี้ใหจายตามคําสั่งการเลื่อน
ระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิไดรับตาม
กฎหมายกําหนด
          เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 648,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปของงานสาธารณสุข รวมตําแหนงที่วางตาม
กรอบอัตรากําลัง
          เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

          เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป ทั้งนี้ใหจายตามคําสั่งการเลื่อน
ระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิไดรับตาม
กฎหมายกําหนด
          เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 2,245,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลภายนอก คาตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจงานจางกอสราง
หรือผูควบคุมงานจาง และเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานเทศบาล และคาป่วย
การสําหรับอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 2 คน อัตราคาตอบ
แทนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
          เปนไปตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนราย
จายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลง
วันที่ 29 กันยายน 2557
          - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2562
          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลง
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
          

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจาง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1546 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550

ค่าใช้สอย รวม 1,410,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,100,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาแรงงาน
กอสราง คาจางเหมาคนงานทั่วไป คาจางเหมากวาดขยะ ค่ํากําจัด
ขยะสิ่งปฏิกูล คาเชาทรัพย์สิน คาใชจายอื่นๆที่เปนกิจการใน
อํานาจหนาที่ ฯลฯ และคาจางอื่นๆที่สามารถเบิกจายไดใน
ประเภทรายจายนี้ 
          คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ (กรณีโอนเขาบัญชี
หนวยงานที่จัดฝึกอบรมโดยตรง)  เชน คาธรรมเนียมหรือคาลง
ทะเบียนในการเขารับการประชุม สัมมนาของพนักงาน
เทศบาล และลูกจาง ฯลฯ
          คาโฆษณาและเผยแพร เชน ปายประชาสัมพันธ์ ปาย
ประกาศตางๆ  ฯลฯ
          คาธรรมเนียมในการบริการกําจัดขยะมูลฝอย กับองค์การ
บริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน
         และเพื่อจายเปนใหแกประชาชนเพื่อเปนคาจางสํารวจ
ขอมูลจํานวนสุนัข/แมว จากการสํารวจขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นที่สงหลักฐานการสํารวจใหกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ตัวละ 6 บาท ตอป โดยประชากรสุนัข จํานวน 787 ตัว และ
แมว จํานวน 570 ตัว ตัว (ตามขอมูลที่สํารวจ) ทั้งที่มีเจาของและ
ไมมีเจาของ โดยใหทําการสํารวจปละ 2 ครั้ง (ครั้งแรกภายใน
เดือนธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน)
          เปนไปตามหนังสือ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม 2541 ตั้งตามหลักเกณฑ์ และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป ในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุด
หนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 51 ลําดับที่ 7
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน อาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่น และผูที่นายกไดมีคําสั่งมอบหมายใหไปอบรม ไป
ราชการ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีทักษะความรูใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งมีสิทธิตามระเบียบทางราชการกําหนด ในการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น เบิกจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาเดิน
ทาง คาที่พัก คาลงทะเบียน (กรณียืมเงินเพื่อจายเปนเงินสด) ฯลฯ
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1, 2 และ 3)
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 66 ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ และยาน
พาหนะ ซึ่งเปนทรัพย์สินของราชการเทศบาลตําบลนํ้าตกไทรโยค
นอย ตั้งตามหลักเกณฑ์ และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําป ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
          เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563  15:25:52 หนา : 52/89



ค่าวัสดุ รวม 675,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวของงานสาธารณ
สุข เชน แปรง ไมกวาด นํ้ายาถูพื้น นํ้ายาลางจาน ผงซัก
ฟอก สบู จาน ถวย ชาม ชอน ถังรองรับขยะ ฯลฯและอื่นๆ ที่เขา
ขายประเภทรายจายนี้
          เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน นํ้ามัน
เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ สายพาน ยางนอก ยางในรถยนต์รถ
จักรยานยนต์ ฯลฯและอื่นๆที่เขาขายประเภทรายจายนี้
          เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 540,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถ
จักรยานยนต์ เครื่องตัดหญา รถจัดเก็บขยะมูลฝอย เครื่องพน
หมอกควัน นํ้ามันเครื่อง ฯลฯและอื่นๆที่เขาขายประเภทรายจายนี้
          เปนไปตามหลักเกณฑ์ และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําป ในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน ถุง
มือ แอลกอฮอล์ นํ้ายาตางๆ เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ สายยาง ฯลฯ
และเครื่องมือแพทย์ตามความจําเปนเพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัคซีน
และอุปกรณ์ในการฉีด และปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตัว
ละ 30 บาท โดยจัดสรรตามจํานวนประชากรสุนัข จํานวน 787
 ตัว และแมว จํานวน 570 ตัว ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของ จาก
การสํารวจของเทศบาลตําบลนํ้าตกไทรโยคนอยที่สงหลักฐานการ
สํารวจใหกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
          เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธี
การงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561
ถึง พ.ศ.2565) หนา 5 ลําดับที่ 1

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 25,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายของพนักงานเก็บ
ขยะ และงานสาธารณสุข เชน หมวก รองเทา เสื้อ ถุงเทา เครื่อง
แบบ ถุงมือปองกันไฟฟา ถุงมือกวาดขยะ ฯลฯและรายจายอื่นที่
เขาขายประเภทนี้ตามความจําเปน
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560 หลัก
เกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ จํานวน 120,000 บาท

          เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกชุมชน ชุมชนละ 20,000
 บาท จํานวน 6 ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ ใหมีความเหมาะสมกับปญหาและ
บริบทของพื้นที่ เชน คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพดาน
สาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู ความ
สามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับการอบรม การ
ประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพรประชาสัมพันธ์ หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของแตละโครงการ เชน
          - โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค์
          - โครงการสืบสานพระราชปณธานสมเด็จยา ตานภัย
มะเร็งเตานม
          - การความคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
          - การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
          - โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ
เด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
          - โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
          - การควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาสยามบรมราชกุมารี
          - การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
          - โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจาลูก
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เธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
          - โครงการชวยลดการติดเอดส์จากแมสูลูก สภากาชาด
ไทยพระเจา
วรวงศ์เธอ พระองค์เจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
          - โครงการรณรงค์และแกไขปญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมู
บาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
          - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี
          หรือโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุขอื่นๆ
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 51 ลําดับที่ 8

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 144,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 144,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 144,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการควบคุมปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ จํานวน 20,000 บาท
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          เพื่อจายเปนคาใชจายในการควบคุม ปองกันและแกไข
ปญหาโรคติดตอ ในเขตเทศบาล เชน คาน้ํายาฆา
เชื่อ แอลกอฮอล์ สเปรย์ วัคซีน ฯลฯ และรายจายอื่นๆที่จําเปน
สําหรับโครงการนี้
          เปนไปตามรพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 หมวด 2 มาตรา 16(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบ
ครัว และการรักษาพยาบาล และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 มาตรา 50(4) ปองกันและระงับโรคติดตอ พระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2523
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)
หนา 51 ลําดับที่ 9

โครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออกและมาลาเรีย จํานวน 30,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาใชจายในการควบคุมและปองกันการแพร
ระบาดของโรคไขเลือดออกและมาลาเรียภายในเขต
เทศบาล เชน คาใชจายในการจัดซื้อยาเพื่อพนหมอกควัน จัดซื้อ
ทรายกําจัดยุงลาย และยุงกนป่อง วัสดุอุปกรณ์ การเดิน
รณรงค์ ฯลฯ และรายจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับโครงการนี้
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการ
รักษาพยาบาล และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
มาตรา 50(4) ปองกันและระงับโรคติดตอ
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)
หนา 49 ลําดับที่ 3
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โครงการควบคุมและปองกันโรคเอดส์ จํานวน 2,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการควบคุมและปองกันโรค
เอดส์ เชน คาจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดทําสื่อเพื่อเดินรณรงค์ คา
เอกสาร แผนพับ คาปาย คาจัดนิทรรศการ และเครื่องดื่ม ฯลฯ
 และคาใชจายที่จําเปนสําหรับดําเนินโครงการนี้
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการ
รักษาพยาบาล และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 มาตรา 50(4) ปองกันและระงับโรคติดตอ
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ
.2564
หนา 50 ลําดับที่ 4

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจานองนางเธอ เจาฟาหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 42,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการสืควบคุมและปองกันโรค
พิษสุนัขบา เชน คาจัดซื้ออุปกรณ์ คาจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบา กิจกรรมการเดินรณรงค์ คาปาย คานํ้าดื่ม ฯลฯ และคาใช
จายที่จําเปนสําหรับดําเนินโครงการนี้
          เปนไปตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.ศ.ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟาหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(19) การสาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล และพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(4) ปองกันและระงับโรคติดตอ
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 49 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมหลักสุขอนามัยและความสะอาดแกผูประกอบการ
รานคาแผงลอยในเขตเทศบาล

จํานวน 10,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัด
อบรมหลักสุขอนามัยและความสะอาดแกผูประกอบการรานคา
แผงลอยในเขตเทศบาล ไดแก คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คา
อาหารเครื่องดื่ม คายานพาหนะฯลฯ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จํา
เปนสําหรับโครงการนี้
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 หมวด 2 มาตรา 16(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบ
ครัว และการรักษาพยาบาล และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 มาตรา 50(4) ปองกันและระงับโรคติดตอ
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 50 ลําดับที่ 5

โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมการคัดแยกขยะมูล
ฝอย เพื่อใหความรูการคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือนที่ถูกวิ
ธีิ เปนไปตามหลัก 3R เพื่อจายเปน คาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาอาหารเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คายาน
พาหนะ ฯลฯ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับโครงการนี้
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 หมวด 2 มาตรา 16(18) และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 มาตรา 50(3) เทศบาลมีอํานาจหนาที่ในการรักษาความ
สะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 47 ลําดับที่ 2
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โครงการอบรมและพัฒนากลุมเสียงดานยาเสพติดและโรคเอดส์ จํานวน 10,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
อบรมและพัฒนากลุมเสี่ยงดานยาเสพติดและโรค
เอดส์ เชน คา ปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร ฯลฯ และรายจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับโครงการนี้
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 หมวด 2 มาตรา 16(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบ
ครัว และการรักษาพยาบาล และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 มาตรา 50(4) ปองกันและระงับโรคติดตอ และตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726
 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 49 ลําดับที่ 2

โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่น เชน คาวิทยากร คาวัสดุที่ใชในการฝึกอบรม คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คายานพาหนะ ฯลฯ และรายจายอื่นๆที่จําเปน
สําหรับโครงการนี้
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเชารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 หมวด 2 มาตรา 16(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบ
ครัว และการรักษาพยาบาล และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496มาตรา 50(4) ปองกันและระงับโรคติดตอ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)
หนา 51 ลําดับที่ 10
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,619,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,762,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,762,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,000,000 บาท

          เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ป รวมตําแหนงที่วาง ทั้งนี้ใหจายตามคําสั่งการเลื่อน
ระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิไดรับตาม
กฎหมายกําหนด
          เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

          เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกอง
ชาง จํานวน 1 อัตรา
          เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 648,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปของกองชาง รวมตําแหนงที่วางตามกรอบอัตรา
กําลัง
          เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

          เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป ทั้งนี้ใหจายตามคําสั่งการเลื่อน
ระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิไดรับตาม
กฎหมายกําหนด
          เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 697,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 71,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลภายนอก คาตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจงานจางกอสราง
หรือผูควบคุมงานจาง และเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน ลูกจาง
ประจํา และลูกจางทั่วไปของเทศบาล ฯลฯ
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจาง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4/ว 1546 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550)

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

          เพื่อจายเปนเงินคาเชาบาน หรือคาเชาซื้อใหแกพนักงาน
เทศบาล ผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาเชาบานของราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2558 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
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ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาจางตางๆ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือเขาเลม คาโฆษณาและเผยแพร คาจางทําปาย คาเชา
ทรัพย์สิน คาจางเหมาบริการที่จําเปนตอการใหบริการ
ประชาชน คาจางเครื่องขยายเสียงและโฆษณาประชาสัมพันธ์ คา
จางเหมาแรงงานตางๆ เชน คาจางเหมาตัดหญา คาจาง
เหมากวาดถนน คาจางเหมาอื่นๆที่เปนกิจการในอํานาจหนาที่ คา
จางเหมานักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานชวงปดภาคเรียนและจาง
เหมาทํากิจกรรมตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล คาธรรมเนียม คา
ลงทะเบียน (กรณีโอนเขาบัญชีหนวยงานที่จัดฝึกอบรมโดย
ตรง) ในการเขารับการประชุมพนักงานเทศบาล ฯลฯ และคาจาง
อื่นๆที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้
          เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 ตั้งตามหลักเกณฑ์และอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของผูบริหาร พนักงาน สมาชิก
สภาเทศบาล ตลอดจนลูกจางชั่วคราวที่มีคําสั่งใหเกินทางไป
ราชการ อบรมสัมมนา เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมี
ทักษะความรูในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีสิทธิตามระเบียบทางราชการ
กําหนด ในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรูเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ เปนตน เบิกจาย
เปนคาเบี้ยเลี้ยง คาเดินทาง คาที่พัก คาลงทะเบียน (กรณียืมเงิน
เพื่อจายเปนเงินสด) ฯลฯ
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1, 2 และ 3)
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 66 ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาแลซอมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสีย
หายของกองชางทุกประเภทเพื่อใหทรัพย์สินใชงานไดตาม
ปกติ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ทําสีรถยนต์ ยกเวนการซอมใหญ (ยกเครื่อง) และ
อื่นๆที่ชํารุดเสียหาย ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
          ตั้งตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
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ค่าวัสดุ รวม 186,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทัด คลิป
 เปก เข็มหมุด ลวดเย็บกระดาษ กาว นํ้ายาลบคํา
ผิด แฟม ชอล์ก นํ้าดื่ม ซอง ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร สิ่งพิมพ์
ที่ไดจากการซื้อหรือการจางพิมพ์ ธงชาติ แบบพิมพ์ กระดาษ
คาร์บอน สมุดบัญชี ฯลฯและรายจายอื่นๆที่อยูในประเภทราย
จายนี้
          เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟา เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ์
ไฟฟา ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรคเกอร์ หลอดไฟฟา ฯลฯ และ
รายจายอื่นๆที่เขาขายหมวดรายจายนี้
          เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559
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วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางสําหรับสํานักงาน
เทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชน ไมตางๆ นํ้ามันทา
ไม สี ทินเนอร์ ปูนขาว ทราย ปูน
ซีเมนต์ สังกะสี ตะปู กระเบื้อง จอบ คอน กบไส
ไม สวาน เลื่อย อางลางมือ เหล็กเสน ฯลฯ และอื่นๆที่อยูใน
ประเภทรายจายนี้
          เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน นํ้ามัน
เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ สายพาน ยางนอก ยางในรถยนต์และ
รถจักยานยนต์  ฯลฯ และอื่นๆที่อยูในประเภทรายจายนี้
          เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถยนต์
สวนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญา รถบรรทุกนํ้า รถยนต์
ดับเพลิง เครื่องพนหมอกควัน เครื่องตัดหญา นํ้ามันเครื่องฯลฯ
 และอื่นๆที่เขาขายประเภทนี้
          เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีปองกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุย พันธุ์สัตว์ปกและสัตว์นํ้า วัสดุ
เพาะชํา ผาใบหรือผาพลาสติก สปริงเกอร์ จอบ ฯลฯและอื่นๆที่
เขาขายรายจายประเภทนี้
          เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน แผน
โฟม พูกันและสี กระดาษสําหรับพิมพ์รูป ฟวเจอร์บอร์ด คาลาง
อัด ขยายรูปภาพ แผนซีดี แผนดีวีดี มวนวีดีโอ แผน
พับ วารสาร ปายผา ปายไวนิล กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ และอื่นๆ
ที่เขาขายรายจายประเภทนี้
          เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ตางๆที่ใชงานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ของกองชาง เชน หมึก ผาหมึก เมาส์ สายพวงตอ
คอมพิวเตอร์ แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล flash drive , compact disc , digital video disc g 
เมาส์เมนบอร์ด สายเคเบิล หนวยความจําภายใน เครื่องอาน
ขอมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคา
หนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ และอื่นๆที่เขาขายรายจาย
ประเภทนี้
          เปนไปตามหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 160,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาประกอบขึ้นใหม/ดัดแปลง/ตอเติม/ปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ และเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ เชน การเปลี่ยนเครื่องยนต์ การตอเติมอาคาร
ตางๆ ฯลฯ และรายจายอื่นๆที่เขาขายรายจายประเภทนี้
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

จํานวน 150,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให
แก เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ๋งสิ่งกอ
สราง เชน คาจางออกแบบอาคาร คาจางออกแบบรางระบาย
นํ้า คาจางออกแบบถนน คาจางออกแบบลานกีฬา ฯลฯ
          เปนไปตามพระราชบัญญัติพัสดุขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560
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งานไฟฟ้าถนน รวม 2,500,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,500,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถกระเชา จํานวน 2,500,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาจัดซื้ิอรถกระเชา จํานวน 1 คัน โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
           ตัวรถยนต์
          1. ตัวรถและโครงสรางตามมาตรฐานของโรงงานผูผลิต
          2. เปนรถยนต์ชนิดไมนอยกวา 6 ลอ ขับเคลื่อนไมนอย
กวา 1 เพลา และมีลออะไหลพรอมกระทะลอ 1 ชุด โดยมี
อุปกรณ์สําคัญตามมาตรฐานผูผลิตครบถวน
          3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามแบบมาตรฐานผูผลิต
          4. ติดตั้งวิทยุ-ซีดี ฟล์มกรองแสง
          เครื่องยนต์
          1. เครื่องยนต์ดีเซลชนิดไมนอยกวา 4 สูบ 4
 จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ํา
          2. มีกําลังสูงสุดไมนอยกวา 150 แรงมา
          3. พรอมติดตั้งเครนไฮดรอลิคพรอมกระเชายกสูงจากพื้น
ดินไดไมนอยกวา 12 เมตร
          เครื่องมือและอุปกรณ์ประจํารถ
          1. เครื่องมือซอมบํารุงประจํารถ จํานวน 1 ชุด
          2. บล็อกถอดลอพรอมดาม จํานวน 1 ชุด
          3. ยางอะไหลพรอมกงลอ จํานวน 1 ชุด
          4. แมแรงไฮดรอลิคพรอมดาม จํานวน 1 ชุด
          5. หนังสือคูมือการใชรถ จํานวน 1 ชุด
          6. ชุดอัดจารบี จํานวน 1 ชุด
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนา 89 ลําดับที่ 12  จัดซื้อตามราคาทองถิ่นเนื่องจากมิไดระบุ
ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 392,600 บาท

งบบุคลากร รวม 382,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 382,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 382,600 บาท

          เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ป รวมตําแหนงที่วาง ทั้งนี้ใหจายตามคําสั่งการเลื่อน
ระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิไดรับตาม
กฎหมายกําหนด
          เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือนักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของผูบริหาร พนักงาน สมาชิก
สภาเทศบาล ตลอดจนลูกจางชั่วคราวที่มีคําสั่งใหเดินทางไป
ราชการ อบรมสัมมนา เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมี
ทักษะความรูในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีสิทธิตามระเบียบทางราชการ
กําหนด ในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรูเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ เปนตน เบิกจาย
เปนคาเบี้ยเลี้ยง คาเดินทาง คาที่พัก คาลงทะเบียน (กรณียืมเงิน
เพื่อจายเปนเงินสด) ฯลฯ
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1, 2 และ 3
) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หนา 66 ลําดับที่ 2
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 85,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเทศบาลหวงใยใสใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเทศบาล
หวงใยใสใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เชน คาจัดสถาน
ที่ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาเครื่องเสียง คาไฟฟา คาเชา
เต็นท์ คาของที่ระลึก คาวิทยากร คายานพาหนะคาที่พัก ฯลฯ
 และรายจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับโครงการนี้
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 52 ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563  15:25:52 หนา : 73/89



โครงการเผยแพรความรูดานการคุมครองสตรี เด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว

จํานวน 5,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการเผย
แพรความรูดานการคุมครองสตรี เด็ก เยาวชนและครอบ
ครัว เชน คาวิทยากร คาปายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรม คายานพาหนะ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใช
จายที่จําเปนสําหรับดําเนินโครงการนี้
          เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 มาตรา 50(7)สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผูสูงอายุ
ปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือตางๆดังนี้
          - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 0044 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 
          - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 177 ลงวันที่ 28 มกราคม 2553 
          - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 52 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563  15:25:52 หนา : 74/89



โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน จํานวน 20,000 บาท

          เพื่อจายเปนการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชนจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน และนํามาประยุกต์ใชกับชุมชน
ของตนเองได เชน คาวิทยาการ คาปายประชาสัมพันธ์
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ์ที่ใชในการฝึกอบรม คายานพาหนะ คา
ของที่ระลึก คาอาหารและเครื่องดื่ม
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น 
พ.ศ.2557 
          เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 มาตรา 50(6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม และมาตรา 50(7
)สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผูสูงอายุโดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 59 ลําดับที่ 4

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563  15:25:52 หนา : 75/89



โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพใหแกประชาชน จํานวน 20,000 บาท

          เพื่อจายเปนการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพใหแกประชาชนโดยจัดฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน เพื่อสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน และนํามาประยุกต์ใชกับ
ชุมชนของตนเองและครอบครัวได เชน คาวิทยาการ คาปาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ คาวัสดุอุปกรณ์ที่ใชในการฝึกอบรม คา
ยานพาหนะ คาของที่ระลึก คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯและคา
ใชจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับโครงการนี้
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 และพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(6) ใหราษฎรไดรับการศึกษา
อบรม และมาตรา 50(7) สงเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน และผูสูงอายุ
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 44 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท

           เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานอบรมและศึกษา
ดูงานตามโครงการสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ เชน คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คายานพาหนะ คา
อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับ
โครงการนี้
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และตามราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 มาตรา 50(6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม และมาตรา 50(7
) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผูสูงอายุ และถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 0044 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 177 ลงวัน
ที่ 28 มกราคม 2553
          เปนตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หนา 44 ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563  15:25:52 หนา : 76/89



โครงการอบรมใหความรูแกสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

           เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมใหความรูแกสภาเด็ก
และเยาวชนเชน คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คายานพาหนะ คา
อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับ
โครงการนี้
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และตามราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 มาตรา 50(6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม และมาตรา 50(7
) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผูสูงอายุ และพระราช
บัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550
 และที่แกไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.5/ว 4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
          เปนตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หนา 65 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563  15:25:52 หนา : 77/89



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอบรมเด็กและเยาวชนสัมพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดลอม จํานวน 10,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมเด็กและเยาวชน
สัมพันธ์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามแนวทาง
การแกไขปญหาความเดือดรอนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต เพื่อสง
เสริม ปรับปรุง แกไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพ รวมทั้งสนับ
สนุนการปองกันภาวะโลกรอน การคุมครอง ดูแลรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติ เชน คาวิทยากร การจัดซื้ออุปกรณ์ คาอาหาร คาเครื่อง
ดื่ม คาที่พัก ฯลฯ และคาใชจายที่จําเปนสําหรับดําเนินโครงการนี้
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 หมวด 2 มาตรา 16(24) การจัดการ การบํารุง และการใช
ประโยชน์จากป่าไม ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม ตามหนังสือสั่งการตางๆดังนี้
          - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
          - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.6
/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
          - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 46 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563  15:25:52 หนา : 78/89



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานราชพิธีและงานรัฐพิธีตางๆ จํานวน 10,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานราชพิธีและงาน
รัฐพิธีตางๆ เชน คาวิทยากร การจัดซื้ออุปกรณ์ คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาที่พัก ฯลฯ และคาใชจายที่จําเปนสําหรับดําเนิน
โครงการนี้
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16(11) การบํารุงรัษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 70 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563  15:25:52 หนา : 79/89



โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยู
หัว

จํานวน 10,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว เชน คาจัดเตรียมสถาน
ที่ คาวัสดุอุปกรณ์ คาจัดนิทรรศกาล คาจัดกิจกรรมตางๆเพื่อเปน
การเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯและคาใชจายที่จําเปนสําหรับดําเนิน
โครงการนี้
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16(11) การบํารุงรัษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 70 ลําดับที่ 3

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดาพัชรสุธาพิมล
ลักษณ์ พระบรมราชินี

จํานวน 10,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรม
ราชินี เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ์ คาจัดนิทร
รศกาล คาจัดกิจกรรมตางๆเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯและ
คาใชจายที่จําเปนสําหรับดําเนินโครงการนี้
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16(11) การบํารุงรัษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 70 ลําดับที่ 4
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โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง เชน คาจัดซื้ออุปกรณ์ คาตกแตงสถานที่ ฯลฯ และคาใช
จายที่จําเปนสําหรับดําเนิน
โครงการนี้
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16(11) การบํารุงรัษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 63 ลําดับที่ 1

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
และวันผูสูงอายุ เชน คาจัดซื้ออุปกรณ์ คาตกแตงสถานที่ คาของ
รางวัล คาวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ และคาใชจายที่
จําเปนสําหรับดําเนินโครงการนี้
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16(11) การบํารุงรัษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(8) บํารุง
ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 63 ลําดับที่ 2
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โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 20,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการสืบสานประเพณีแหเทียน
เขาพรรษา เชน คาจัดซื้ออุปกรณ์ คาตกแตงสถานที่ คาของ
รางวัล คาเครื่องดื่ม ฯลฯ และคาใชจายที่จําเปนสําหรับดําเนิน
โครงการนี้
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16(11) การบํารุงรัษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(8) บํารุง
ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 63 ลําดับที่ 3

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 500,000 บาท

งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ จํานวน 500,000 บาท

          เพื่อจายเปนคากอสรางหองน้ําสาธารณะบริเวณตลาดสด
เทศบาล จํานวน 1 แหง มีขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 11
 เมตร หลังคาเหล็กรีดลอน โดยแบงเปนสุขาชาย จํานวน 2
 หอง และสุขาหญิง จํานวน 3 หอง หองน้ําสําหรับผูสูงอายุและผู
พิการ จํานวน 1 หอง และมีอางลางมือพรอมกระจก จํานวน 2
 ฝ่งๆละ 3 อาง หองผูสูงอายุและผูพิการ จํานวน 1 อาง รวมทั้ง
หมด 7 อาง รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลกําหนด
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนา 85 ลําดับ 10
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,929,160 บาท

งบกลาง รวม 7,929,160 บาท
งบกลาง รวม 7,929,160 บาท
คาชําระหนี้เงินตน จํานวน 1,400,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยใหกับธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขานํ้าตก
ไทรโยคนอย ตามสัญญาเงินกูเงินเพื่อคาลงทุนในการกอสราง
อาคารอเนกประสงค์ เปนการผอนชําระ 20 ป ในปงบประมาณ พ
.ศ.2564 เปนการผอนชําระงวดที่ 10 เปนเงิน 1,302,273
 บาท (หนึ่งลานสามแสนสองพันสองรอยเจ็ดสิบสามบาทถวน) 
          เปนไปตามสัญญาเงินกุิิ สช.301.02.07 ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2554

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 400,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาชําระหนี้ดอกเบี้ยใหกับธนาคารเพื่อการ
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขานํ้าตกไทรโยค
นอย เปนการผอนชําระ 20 ป ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 เปน
การผอนชําระงวดที่ 10 
          เปนไปตามสัญญาเงินกู สช. 301.02.07 ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2554
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 130,000 บาท

          เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรารอย
ละหา พรอมกับหักคาตอบแทนของพนักงานจางสงเปนเงินสมทบ
ในอัตราเดียวกันดวย
          เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 (พ.ศ.2542) หมวด 5 ขอ 33 ให
พนักงานจางรับสิทธิประโยชน์และมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม เวนแตวาเมื่อประกันสังคมให
เทศบาลเปนผูชําระแทนพนักงานจาง และหนังสือสั่งการตางๆ ดัง
นี้
          - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. แลัก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
          - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. แลัก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,000 บาท

          เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเปนรายป ให
กับสํานักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี โดยคํานวณจากยอด
คาตอบแทนลูกจางตลอดทั้งป คิดเปนรอยละ 0.2
          เปนไปตามหนังสือสํานักงานงานประกันสังคมจังหวัด
กาญจนบุรี ที่ กจ 0030.1/ว 25710 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา จํานวน 500,000 บาท

          เพื่อจายเปนเงินชวยเหลืองบเฉพาะกิจการประปา เพื่อใช
ในการบริหารกิจการการประปาซึ่งมียอดเงินรายจายสูงกวายอด
เงินรายรับทําใหตองตั้งงบประมาณชวยเหลือเพื่อใหกิจการประปา
สามารถบริหารกิจการไดอยางตอเนื่อง
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 3,675,000 บาท

          เพื่อจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุภายในเขตเทศบาลตําบลนํ้าตก
ไทรโยคนอย ที่มีคุณสมบัติครบถวน และไดขึ้นทะเบียนขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพไวกับเทศบาลตําบลนํ้าตกไทรโยคนอยแลวโดยจาย
อัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุ โดยผูสูง
อายุ 60-69 ป จะไดรับ 600 บาท อายุ 70-79 ป จะไดรับ 700
 บาท อายุ 80-89 ป จะไดรับ 800 บาท และอายุ 90 ปขึ้นไป จะ
ไดรับ 1,000 บาท
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลัก
เกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2552 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือ
ที่เกี่ยวของ ตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหง พ.ร.บ.กําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561 
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 53 ลําดับที่ 5

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 972,000 บาท

          เพื่อจายเบี้ยยังชีพคนพิการภายในเขตเทศบาลตําบลนํ้า
ตกไทรโยคนอย ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดที่ไดแสดงความ
จํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นแลว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ย
ความพิการคนละ 800 บาทตอเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน
ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557) 
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลัก
เกณฑ์การจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2553 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562 รวมถึงหนังสือที่เกี่ยวของ และตามภารกิจถายโอน
มาตรา 16 แหง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ.2542 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)
หนา 53 ลําดับที่ 5
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 6,000 บาท

          เพื่อจายการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ ใหแกผูป่วย
เอดส์ที่แพทย์ไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และมีความเปนอยู
ที่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผูป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพผู
ป่วยเอดส์ อัตราคนละ 500 บาทตอเดือน ครบทั้ง 12 เดือน
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจาย
เงินสงเคราะห์เพื่อการยังขีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561ตามภารกิจถาย
โอน มาตรา 16 แหง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ.2542
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565
) หนา 53 ลําดับที่ 5

สํารองจาย จํานวน 253,040 บาท

          เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการเผชิญเหตุกรณีฉุก
เฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือกรณีการปองกันและยับยั้งกอน
เกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือ กรณีฉุกเฉิน
เพื่อบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวมเทา
นั้น เชน การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและ
หมอกควัน และโรคติดตอตางๆ เชน คาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการกอ
สรางบานเรือน คาวัคซีน คาอาหาร คานํ้าดื่ม คาถุงยังชีพ ฯลฯ
 เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยตางๆขางตน
          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคา
ใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 แกไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
 และหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว
 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559
          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
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          - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 08091.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
          - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
          - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
          - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
          - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
          - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
          - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
          - หนังสือกระทรวงมหาไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว
 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
          - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2560
          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563

รายจายตามขอผูกพัน

คาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทย จํานวน 36,120 บาท
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          เพื่อจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปที่ผานมาของสมาชิก ยก
เวนเงินกู เงินจายขาดและเงินอุดหนุนทุกประเภทแตจะตองไม
นอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนหกของงบประมาณรายรับดัง
กลาว ทั้งนี้ไมเกินเจ็ดแสนหาหมื่นบาท ในปงบประมาณ 2562
 เทศบาลมีรายรับจริงของงบประมาณทั่วไปทั้ง
สิ้น 37,187,262.94 บาท หักเงินจายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุน
ทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 15,568,543 บาท คงเหลือราย
รับที่จะนําไปคํานวณเปนเงิน 21,618,719.94 บาท เมื่อคํานวณ
รอยละ 1/6 (0.00167) แลวเทศบาลตองจายเปนคาบํารุง ส.ท.ท
. จํานวน 36,103.27 บาท
          เปนไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 89,000 บาท

          เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อสรางโอกาสทางสุขภาพใหแก
ประชาชนในพื้นที่อยางทั่วถึงและครอบคลุม สนับสนุนและสง
เสริมการจัดบริการสาธารณสุข โดยเนนเรื่องการสรางเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค แลชะการฟื้นฟูสมรรถภาพ สนับสนุนคา
ใชจายใหแกหนวยบริการหรือสถานบริการอื่นหรือสถานบริการ
ทางเลือกเพื่อกลุมแมและเด็ก กลุมผูสูงอายุ กุลมผูิพิการ กลุมผู
ประกอบอาชีพ ที่มีความเสี่ยงและกลุมผูป่วยเรื้อรัง โดยคํานวณ
จากการที่กองทุนหลักประกันสุขภาพจัดสรรใหเทศบาล 45 บาท
ตอประชาชนในพื้นที่ 1 คน แลวเทศบาลสมทบเงินเขากองทุนไม
นอยกวาอัตรารอยละ 50
          เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514
 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 และประกาศคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน
ใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น หรือพื้นที่ พ.ศ.2557
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เงินชวยพิเศษ จํานวน 60,000 บาท

          เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษ สําหรับผูมีสิทธิ์หรือทายาทเพื่อ
ชวยเหลือในการทําศพของขาราชการหรือผูรับบํานาญที่เสีย
ชีวิต เพื่อจัดงานศพ โดยใหจายเงินชวยพิเศษจํานวน 3 เทาของ
เงินเดือนเต็มเดือนที่ขาราชการหรือผูผูรับบํานาญที่เสียชีวิตรายดัง
กลาวมีสิทธิไดรับ หากขาราชการรายดังกลาวมีสิทธิไดรับเงินชวย
พิเศษ
          เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จบํานาญ และเงินตามอื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
. 2535 หมวด 4 มาตรา 23

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 400,000 บาท

          เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่น ใหเทศบาลหักเงินจากประมาณการรายรับและมิใหนํา
รายรับประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีอุทิศใหหรือเงินอุดหนุนมา
รวมคํานวณดวย โดยเทศบาลใหคํานวณในอัตรารอยละ 2 โดยคิด
ทศนิยม 2 ตําแหนง มิตองปดเศษสตางค์ทิ้ง 
วิธีคิด    ประมาณการรายรับประจําป 2564 - รายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู เงินที่มีอุทิศใหหรือเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ
ดวย คูณ 2 หาร 100
            = 36,000,000 - 16,000,000 = 20,000,000
            = 20,000,000 x 2/100
            = 400,000
          เปนไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม 2560 และตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 30
 กรกฎาคม 2560
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