
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลนํ้าตกไทรโยคน้อย
อําเภอ ไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,655,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,720,940 บาท

งบบุคลากร รวม 9,491,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลนํ้าตกไทรโยค
น้อย 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

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายกเทศมนตรี ดังนี้ 
1. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน
2. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา เดือน
ละ 3,000 บาท จํานว 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกเทศมนตรี ดังนี้
1. ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 4,000
 บาท จํานวน 12 เดือน
2. ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา เดือน
ละ 3,000 บาท จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ อัตราเดือนละ 9,660 บาท/เดือน และ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 6,900 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 12 อัตรา ประกอบ
ด้วย
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
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,867,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,000,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศาล และงาน
คลัง ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี รวมตําแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ให้จ่ายตามคํา
สั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับ
ตามกฎหมายกําหนด
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 112,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ปลัดเทศบาล และเงิน
เพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานเทศบาล สํานักปลัด และกองคลัง ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น พ.ศ
.2559
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาลขนาดกลาง  หัวหน้า
สํานักปลัดเทศบาล และผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 3 อัตรา 
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 200,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด 
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,219,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปของสํานักปลัดเทศบาล และกองคลัง รวมตําแหน่งที่ว่างตามกรอบ
อัตรากําลัง
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 168,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของสํานัก
ปลัดเทศบาล และกองคลัง ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตาม
คําสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับ
ตามกฎหมายกําหนด
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 3,244,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 567,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 412,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุม
งานจ้าง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภัย เช่น อปพร. หน่วยกู้ชีพกู้ภัย และเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงาน ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างทั่วไปของสํานักปลัดเทศบาล และกอง
คลัง ฯลฯ 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
       เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1546 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2550)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาล
ของสํานักปลัดเทศบาล และกองคลัง ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของ
สํานักปลัดเทศบาล และกองคลัง
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
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ค่าใช้สอย รวม 1,475,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 450,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง และค่าเช่าต่างๆ เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าเล่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
จ้างทําป้าย ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการที่จําเป็น
ต่อการให้บริการประชาชน ค่าจ้างเครื่องขยายเสียงและโฆษณาประชา
สัมพันธ์ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างทําเว็บไซต์ ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าจ้างเหมา
แรงงานต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมายามดูแลสํานักงานและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ค่าจ้างแม่บ้านทําความสะอาด ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่เป็นกิจการในอํานาจ
หน้าที่ ค่าจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมานักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงาน
ช่วงปิดภาคเรียนและจ้างเหมาทํากิจกรรมตามอํานาจหน้าที่ของ
เทศบาล ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการประชุม สัมมนา
ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล และค่าจ้าง
อื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ 
          เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2541 ตั้งตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ค่าเลี้ยงรับรองในการ
จัดประชุมสภาเทศบาล ประชุมระหว่างท้องถิ่นกับท้องถิ่น  หรือท้องถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจและหรือองค์กรเอกชน ประชุมคณะกรรมการต่างๆตามคําสั่ง
เทศบาลตําบลนํ้าตกไทรโยคน้อย และค่าพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ พวง
หรีด ฯลฯ เพื่อใช้ในพิธีสําคัญต่างๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล จํานวน 80,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการต่างๆเพื่อรองรับ
นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด อําเภอ และหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ายาน
พาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4
 ธันวาคม 2560
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หน้าที่ 68 ลําดับที่ 6
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล ตลอด
จนลูกจ้างชั่วคราวที่มีคําสั่งให้เกินทางไปราชการ อบรมสัมมนา เพื่อส่ง
เสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีสิทธิ
ตามระเบียบทางราชการกําหนด ในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความ
รู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) การจัดทําแผน งบประมาณ งานกิจการ
สภา งานบริหารงานบุคคล การจัดซื้อจัดจ้าง การเขียนโครงการ ฯลฯ เป็น
ต้น เบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1, 2 และ 3)
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)
หน้า หน้า 66 ลําดับที่ 2

โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน จํานวน 15,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวัน
เทศบาล ได้แก่ ค่าใบประกาศเกียรติคุณ ค่าของขวัญของรางวัล
แก่ พนักงานดีเด่น
 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์สําหรับทําความสะอาด ฯลฯ และราย
จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (3) กิจกรรมอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของ
ประชาชนให้ท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ซึ่งถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3475 ลงวันที่ 11
 ตุลาคม 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1308
 ลงวันที่ 28 เมษายน 2551
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หน้า 67 ลําดับที่ 4

โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเทศบาล จํานวน 100,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําวารสารประชา
สัมพันธ์การปฏิบัติงานของเทศบาลเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบถึงผล
การดําเนินงานในปีที่ผ่านมาของเทศบาลตําบลนํ้าตกไทรโยคน้อย เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดทําวารสาร และรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับ
โครงการนี้
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2565)
หน้า 67 ลําดับที่ 5
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โครงการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลนํ้าตกไทรโยคน้อย จํานวน 100,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน
ของเทศบาลตําบลนํ้าตกไทรโยคน้อย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณ
ภัย ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการรวมทั้ง
การบํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อให้ประชาชน มี
รายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน การสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ฯลฯ เช่น ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
การก่อสร้าง ค่าวัคซีน ค่าอาหาร ค่านํ้าดื่ม ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ต่างๆข้างต้น
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และหนังสือสั่งการต่างๆ ดังนี้
           - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2545
           - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2559
           - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
           - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
08091.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
           - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
           - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
           - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
           - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
           - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
           - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 757 ลงวั
นที่ 7 เมษายน 2560
           - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
           - หนังสือกระทรวงมหาไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
           - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้า 48
 ลําดับที่ 1

โครงการถนนคนเดิน จํานวน 30,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดถนนคน
เดิน ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าประดับตกแต่งสถานที่ ค่าไฟ
ติดในตลาด ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)
หน้า 43 ลําดับที่ 1
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง

จํานวน 150,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าที่พัก ฯลฯ และรายจ่าย
อื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (3
) กิจกรรมอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนให้ท้องถิ่นตามที่คณะ
กรรมการประกาศกําหนด ซึ่งถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3475 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1308 ลงวันที่ 28 เมษายน 2551
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)
หน้า 66 ลําดับที่ 1

โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก จํานวน 300,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิก เช่น ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งให้
ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
สถานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่จํา
เป็นสําหรับดําเนินโครงการนี้
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)
หน้า 59 ลําดับที่ 5
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โครงการหน้าบ้านน่ามอง จํานวน 30,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหน้าบ้านน่า
มอง เช่น ค่าคณะกรรมการตัดสิน ค่าป้ายโครงการ ค่าเงินรางวัล ค่าใบ
ประกาศ ค่าโล่ห์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
สําหรับโครงการนี้ ซึ่้งโครงการนี้เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา เสริมสร้างความสามัคคี มีความสะอาด ภูมิทัศน์สวยงาม เพื่อเป็น
การส่งเสริมให้ประชนในแต่ละชุมชน มีความสามัคคี โดยการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาบ้านและหมู่บ้านของตนเองให้มีความ
สวยงาม ตลอดจนการดูแลสภาพแวดล้อม โดยการจัดความสะอาดอาคาร
บ้านเรือนให้สะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบ
ครัว มีความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทุกครัว
เรือนเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในชุมมีการร่วมมือร่วม
ใจ พัฒนาภายในชุมชนของตนให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบ
ร้อย เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทุกครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนของตนให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถนนมีความ
ปลอดภัย
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
เเข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (15)และ(16 ) ด้านส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)
หน้า 43 ลําดับ 3

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมากจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการคุ้มครอง ดูแล บํารุง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมการลดมลพิษ เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าพันธุกรรมพืช ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้ 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
เเข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (15)และ(16 ) ด้านส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น และหนังสือต่างๆดังนี้
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)
หน้า 43 ลําดับ 4
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โครงการอบรมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง

จํานวน 20,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมวินัยคุณธรรม
และจริยธรรมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
          เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 ถึง พ
.ศ.2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้า 71
 ลําดับ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาแลซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหายทุก
ประเภทเพื่อให้ทรัพย์สินใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องส่งโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ทําสีรถยนต์ ยกเว้นการซ่อมใหญ่ (ยกเครื่อง) และอื่นๆที่
ชํารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตั้งตามหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
          เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ รวม 640,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด ลวดเย็บกระดาษ กาว นํ้ายาลบคําผิด แฟ้ม ชอล์ก นํ้าดื่ม ซอง ตรา
ยาง ตะแกรงวางเอกสาร สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ธง
ชาติ แบบพิมพ์ กระดาษคาร์บอน สมุดบัญชี ฯลฯและรายจ่ายอื่นๆที่อยู่ใน
ประเภทรายจ่ายนี้
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรคเกอร์ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่เข้าข่าย
หมวดรายจ่ายนี้
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผ้าถู
พื้น แปรงขัดห้องนํ้า นํ้ายาล้างห้องนํ้า นํ้ายาถูพื้น นํ้ายาเช็ด
กระจก จาน แก้ว ถ้วยชาม ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสําหรับสํานักงานเทศบาล เช่น ไม้
ต่างๆ นํ้ามันทาไม้ สี ทินเนอร์ ปูนขาว ทราย ปูน
ซีเมนต์ สังกะสี ตะปู กระเบื้อง จอบ ค้อน กบไสไม้ สว่าน เลื่อย อ่างล่าง
มือ เหล็กเส้น ฯลฯ และอื่นๆที่อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น นํ้ามันเบรก หัว
เทียน แบตเตอรี่ สายพาน ยางนอก ยางในรถยนต์และรถจักยานยนต์ รถ
ยนต์บรรทุกนํ้า ฯลฯ และอื่นๆที่อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับรถยนต์ส่วน
กลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า รถบรรทุกนํ้า รถยนต์ดับ
เพลิง เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ และอื่นๆที่
เข้าข่ายประเภทนี้
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํ้า วัสดุเพาะชํา ผ้าใบหรือ
ผ้าพลาสติก สปริงเกอร์ จอบ ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่น
โฟม พู่กัน กระดาษสําหรับพิมพ์รูป สี ฟิวเจอร์บอร์ด ค่าล้างอัด ขยายรูป
ภาพ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี ม้วนวีดีโอ แผ่นพับ วารสาร ป้ายผ้า ป้ายไว
นิล กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของ
สํานักปลัดเทศบาล เช่น หมึก ผ้าหมึก เมาส์ สายพ่วงต่อคอมพิวเตอร์ แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล flash drive , compact disc , digital video disc g เมาส์เมน
บอร์ด สายเคเบิล หน่วยความจําภายใน เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดี
รอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่
เกิน 20,000 บาท ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 562,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 380,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสํานักงานเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลนํ้าตกไทรโยคน้อย ตั้งตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงาน และโทรศัพท์ส่วนกลางที่ใช้
ติดต่อราชการของเทศบาลตําบลนํ้าตกไทรโยคน้อย

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณีย์ และอื่นๆที่เข้าข่าย
รายจ่ายประเภทนี้ สําหรับใช้ในกิจการของเทศบาล

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าเช่าสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

งบลงทุน รวม 895,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 895,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้หินอ่อน จํานวน 12,500 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้หินอ่อน จํานวน 5 ชุด 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
          - โต๊ะขนาดไม่ตํ่ากว่า 90 x 90 เซ็นติเมตร
          - เก้าอี้ขนาดไม่ตํ่ากว่า 90 x 30 เซ็นติเมตร
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้า 87
 ลําดับ 5 จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากมิได้ระบุไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จํานวน 500,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจนปิด (CCTV) พร้อมค่า
ติดตั้ง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
          - กล้องโทรทัศน์วงจรดปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 7 เครื่อง
          - อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 16 ช่อง จํานวน 1 เครื่อง
          - เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 1KVa
          - จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
          - ตู้สําหรับเก็บอุปกรณ์ภายในอาคารขนาดไม่ตํ่ากว่า 12U พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 ตู้
          - ตู้ใส่อุปกรณ์ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตู้
          -อุปกรณ์บันทึกข้อมูลสถานะอุปกรณ์ภายในตู้แบบอัตโนมัติพร้อม
ระบบ จํานวน 1 เครื่อง
          - อุปกรณ์แสดงสัญญาณแสง ขนาด    จํานวน 1 เครื่อง
          - สายไฟเบอร์ออฟติก ขนาด 6 คอร์ ชนิดป้องกันสัตว์กัดแทะ ยาว
ไม่น้อยกว่า 1,820 เมตร
          - สายสัญญาณ UTP ชนิด  แบบมีสลิง ยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร
          ราคารวมค่าแรงการติดตั้ง
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้า 75
 ลําดับ 8 จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากมิได้ระบุไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561

ปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย จํานวน 290,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย จํานวน 7 จุด โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
          - เครื่องรับวิทยุหอกระจายข่าว Powerlink กําลังขยายเสียงไม่ตํ่า
กว่า 80 w. จํานวน 7 ตัว
          - เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง 3a. จํานวน 7 เครื่อง
          - สายต่อนําสัญญาณ จํานวน 7 สาย
          - สายอากาศ จํานวน 7 สาย
          - มิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมสายไฟฟ้า จํานวน 7 ตัว
          - ลําโพงฮอร์น ไม่ตํ่ากว่า 150w. จํานวน 14 ตัว
          - อุปกรณ์ยึดเครื่องรับและสายอากาศ จํานวน 6 ตัว พร้อมค่าติดตั้ง
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หน้า 75 ลําดับที่ 8 จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากมิได้ระบุไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2561

ป้ายทําเนียบนายกเทศมนตรี จํานวน 40,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าทําเนียบผู้บริหาร จํานวน 1 ป้าย โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
          - ขนาดป้ายกว้างไม่น้อยกว่า 1.14 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.00
 เมตร 
          - ตัวหนังสือพลาสติกหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร 
          - ตราสัญลักษณ์เทศบาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 30
 เซนติเมตร 
          - พื้นป้ายทําด้วยแสตนเลสทองด้าน (แฮร์ไลน์)
          - ยกขอบสูงไม่น้อยกว่า 2 ซม.
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้า 87
 ลําดับที่ 7 จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากมิได้ระบุไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 2,800 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ัออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 700 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
          - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
          - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
          - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
          - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรง
ดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
          ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการต่างๆดังนี้
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561  
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2009
 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้า  87
  ลําดับ 6 จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณ์พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบขึ้นใหม่/ดัดแปลง/ต่อเติม/ปรับปรุง
ครุภัณฑ์ และเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น การเปลี่ยนเครื่องยนต์ การต่อเติมอาคารต่างๆ ฯลฯ และรายจ่าย
อื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 25,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อ
เป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1165 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558
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งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในเขตอําเภอไทรโยค จํานวน 45,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนในเขตอําเภอไทรโยค เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น สาธารณภัยต่างๆ การสงเคราะห์ผู้
ยากไร้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ ภัยจากโรคติดต่อและโรคระบาดที่
เกิดขึ้น
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 โดยมีหนังสือสั่งการ ดังนี้
          1. หนังสือที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสิงห์ ที่ กจ 74801/ว
405 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
          2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0818.2/ว 5836 ลงวันที่ 11
ตุลาคม 2560
          3. หนังสือที่ว่าการอําเภอไทรโยค ด่วนที่สุด ที่ กจ 0023.11/ว
0280 ลงวันที่ 12 เมษายน 2561
          4. หนังสือศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ด่วนที่สุด ที่ กจ
0023.3/ 5703 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561
          5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้า 69
ลําดับที่ 9

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนโครงการตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 20,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการตามภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร ผู้พิการ และผู้สูง
อายุที่ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(9
) ตามหนังสือสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ลช.กจ
.ว135/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้า 69
 ลําดับที่ 10
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน การ
พัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับ
เคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนําไปสู่การจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการจัดทําแผน
พัฒนาของเทศบาล
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
และตามหนังสือต่างๆดังนี้
          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553 
          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว4413 ลง
วันที่ 30 ตุลาคม 2556 
          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลง
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้า 58
 ลําดับที่ 2

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก
อบรม การอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3 ) พ
.ศ.2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
ที่ สุด ที่ 0810.3/ว4797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ร่วมทั้งการส่งเสริม
กระบวนการประชาธิปไตยชุมชน ตั้งแต่ระดับตําบล และสนับสนุนการ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาประชาธิปไตยของชุมชน
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้า 58
ลําดับที่ 1

งานบริหารงานคลัง รวม 598,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 598,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุม
งานจ้าง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภัย เช่น อปพร. หน่วยกู้ชีพกู้ภัย และเงินรางวัลประจําปี
แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างทั่วไปของเทศบาล ฯลฯ 
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง
          เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1546 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2550

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 320,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้า
เล่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างทําป้าย ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้าง
เหมาบริการที่จําเป็นต่อการให้บริการประชาชน ค่าจ้างเครื่องขยาย
เสียง และโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างทําเว็บไซต์ ค่า
หนังสือพิมพ์ ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ เช่น ค่าจ้างต่างๆ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ
ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ ค่าจ้างเหมานักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานช่วง
ปิดภาคเรียนและจ้างเหมาทํากิจกรรมตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการประชุมของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และค่าจ้างอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทราย
จ่ายนี้
          เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2541 ตั้งตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล ตลอด
จนลูกจ้างชั่วคราวที่มีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ อบรมสัมมนา เพื่อส่ง
เสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีสิทธิ
ตามระเบียบทางราชการกําหนด ในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความ
รู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดซื้อ
จัดจ้าง ระเบียบการเงินการคลัง การลงข้อมูลระบบ e-laas ฯลฯ เป็น
ต้น เบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1, 2 และ 3)
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หน้า 63 ลําดับที่ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาแลซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหายทุก
ประเภทเพื่อให้ทรัพย์สินใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องส่งโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ทําสีรถยนต์ ยกเว้นการซ่อมใหญ่ (ยกเครื่อง) และอื่นๆที่
ชํารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตั้งตามหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
          เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
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ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด ลวดเย็บกระดาษ กาว นํ้ายาลบคําผิด แฟ้ม ชอล์ก นํ้าดื่ม ซอง ตรา
ยาง ตะแกรงวางเอกสาร สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ธง
ชาติ แบบพิมพ์ กระดาษคาร์บอน สมุดบัญชี ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่อยู่ใน
ประเภทรายจ่ายนี้
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น นํ้ามันเบรก หัว
เทียน แบตเตอรี่ สายพาน ยางนอก ยางในรถยนต์และรถจักยานยนต์ รถ
ยนต์บรรทุกนํ้า ฯลฯ และอื่นๆที่อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับรถจักรยานยนต์ที่
ใช้ปฏิบัติงานของกองคลัง นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายประเภทนี้
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นโฟม พู่กันและ
สี กระดาษสําหรับพิมพ์รูป สี ฟิวเจอร์บอร์ด ค่าล้างอัด ขยายรูปภาพ แผ่น
ซีดี แผ่นดีวีดี ม้วนวีดีโอ แผ่นพับ วารสาร ป้ายผ้า ป้ายไวนิล กระดาษ
โปสเตอร์ ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของ
สํานักปลัดเทศบาล เช่น หมึก ผ้าหมึก เมาส์ สายพ่วงต่อคอมพิวเตอร์ แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล flash drive , compact disc , digital video disc g เมาส์เมน
บอร์ด สายเคเบิล หน่วยความจําภายใน เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดี
รอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่
เกิน 20,000 บาท ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณีย์ และอื่นๆที่เข้าข่าย
รายจ่ายประเภทนี้ สําหรับใช้ในกิจการของเทศบาล

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 850,500 บาท

งบบุคลากร รวม 715,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 715,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 250,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี รวมตําแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งการเลื่อนระดับ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น พ.ศ.2559
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 276,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด 
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 156,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปของงานป้องกันฯ รวมตําแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากําลัง
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินเพิ่มต่าง ๆ
ของพนักงานจ้าง จํานวน 112,080 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 13,500 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของงาน
ป้องกัน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งการเลื่อน
ระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
กําหนด
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่ป้องกัน พนักงานดับเพลิง ตลอด
จน อปพร.ที่มีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ อบรมสัมมนา เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีสิทธิตาม
ระเบียบทางราชการกําหนด ในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เป็นต้น เบิก
จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1, 2 และ 3)
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)
หน้า หน้า 66 ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 85,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เช่น หมวก รองเท้า เสื้อ เครื่องแบบ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่เข้า
ข่ายประเภทนี้ตามความจําเป็น
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเเครื่องดับเพลิง เช่น วัสดุเครื่องดับเพลิง ฯลฯ
และรายจ่ายอื่นที่เข้าข่ายประเภทนี้ตามความจําเป็น
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบขึ้นใหม่/ดัดแปลง/ต่อเติม/ปรับปรุง
ครุภัณฑ์ และเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่
ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การเปลี่ยนเครื่องยนต์รถ
ดับเพลิง รถนํ้า การต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ
และรายจ่ายอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 390,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสู่อาเซียน จํานวน 50,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมและ
ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่อาเซียน เช่น ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
ว่าง ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(29) การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 323 ลงวันที่ 15
 มีนาคม 2547 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 220 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 ลงวัน
ที่ 10 ตุลาคม 2554
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้า 55
 ลําดับที่ 5

โครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ 
(7 วันอันตราย)

จํานวน 70,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการรณรงค์และป้องกันการลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ (7 วันอันตราย) เช่น ค่า
อาหาร และเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ผ้าเย็น ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นสําหรับดําเนินโครงการนี้
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1634
 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
          เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้า 56
ลําดับที่ 11

โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 150,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ฝึกอบรมและทบทวน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่อง
ดื่ม ฯลฯตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จําเป็นสําหรับดําเนินโครงการนี้
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและกระจายอํานาจให้
แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(29) การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้า 55
 ลําดับที่ 7
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โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย จํานวน 20,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
การขับขี่ปลอดภัย โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จําเป็นสําหรับ
ดําเนินโครงการนี้
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้า 56 ลําดับ
ที่ 9

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาแลซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหายทุก
ประเภทเพื่อให้ทรัพย์สินใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ รถนํ้า รถดับเพลิง ทําสี
รถยนต์ ยกเว้นการซ่อมใหญ่ (ยกเครื่อง) และอื่นๆที่ชํารุดเสียหาย ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติตั้งตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค
          เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 882,000 บาท

งบบุคลากร รวม 720,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 720,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 600,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี รวมตําแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งการเลื่อนระดับ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปของงานการศึกษา รวมตําแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากําลัง
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อน
ขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล ตลอด
จนลูกจ้างชั่วคราวที่มีคําสั่งให้เกินทางไปราชการ อบรมสัมมนา เพื่อส่ง
เสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีสิทธิ
ตามระเบียบทางราชการกําหนด ในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความ
รู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เป็นต้น เบิก
จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1, 2 และ 3) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้า 66 ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด ลวดเย็บกระดาษ กาว นํ้ายาลบคําผิด แฟ้ม ชอล์ก นํ้าดื่ม ซอง ตรา
ยาง ตะแกรงวางเอกสาร สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ธง
ชาติ แบบพิมพ์ กระดาษคาร์บอน สมุดบัญชี ฯลฯและรายจ่ายอื่นๆที่อยู่ใน
ประเภทรายจ่ายนี้
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรคเกอร์ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ที่ใช้สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลนํ้าตกไทรโยคน้อย และรายจ่ายอื่นๆที่เข้าข่ายหมวดราย
จ่ายนี้
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลนํ้าตกไทรโยคน้อย เช่น ไม้กวาด ผ้าถูพื้น แปรงขัดห้อง
นํ้า นํ้ายาล้างห้องนํ้า นํ้ายาถูพื้น นํ้ายาเช็ดกระจก จาน แก้ว ถ้วยชาม ฯลฯ
และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบล
นํ้าตกไทรโยคน้อย เช่น ไม้ต่างๆ นํ้ามันทาไม้ สี ทินเนอร์ ปูน
ขาว ทราย ปูนซีเมนต์ สังกะสี ตะปู กระเบื้อง จอบ ค้อน กบไส
ไม้ สว่าน เลื่อย อ่างล่างมือ เหล็กเส้น ฯลฯ และอื่นๆที่อยู่ในประเภทราย
จ่ายนี้
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับเครื่องตัดหญ้า นํ้า
มันเครื่องฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายประเภทนี้
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท
             เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนํ้าตกไทรโยคน้อย เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํ้า วัสดุเพาะชํา ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก สปริงเกอร์ จอบ ฯลฯและอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของ
ศูนน์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนํ้าตกไทรโยคน้อย เช่น หมึก ผ้า
หมึก เมาส์ สายพ่วงต่อคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล flash drive , compact disc , digital video disc g 
เมาส์เมนบอร์ด สายเคเบิล หน่วยความจําภายใน เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดี
รอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่
เกิน 20,000 บาท ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอน
ต่างๆ หุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ เบาะยืดหยุ่น เบาะมวยปลํ้า เบาะ
ยูโด ฯลฯ และวัสดุที่เข้าข่ายประเภทนี้
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
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งบลงทุน รวม 42,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 BTU จํานวน 20,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติด
ผนัง ขนาด 12,000 บีทียู
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
        1) ขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า 12,000 บีทียู
แบบแยกส่วน 
        2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั ง
        3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
        4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส้าเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
        5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) 
เป็นต้น
        สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถท้าความ
สะอาดได้
        - ชนิดติดผนัง เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ
        6) มีความหน่วงเวลาการท้างานของคอมเพรสเซอร์
        7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็น
ไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้ง
ที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือ
จากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
        - ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจ้านวนวัตต์ที่น้อย
กว่า
        - ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ (บี
ทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับ
อากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
        8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
            (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี สวิตช์ 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
ราคารวมค่าติดตั้ง 
         เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้า 87
 ลําดับที่ 3  จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากมิได้ระบุไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2561
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
        - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
        - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB
        - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
            1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
            2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วย
ความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
            3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
        - มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
        - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
        - มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
        - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
        - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
        - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
        - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
          เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้า 87
 ลําดับที่ 4
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,313,240 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,825,240 บาท

ค่าใช้สอย รวม 415,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการการศึกษานอกสถานที่เพื่อพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน จํานวน 30,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการศึกษานอกสถานที่
เพื่อพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นสําหรับ
โครงการนี้
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (15)และ(16 ) ด้าน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หน้า 61 ลําดับ 6

โครงการแข่งขันกีฬาสําหรับเด็กเล็ก (กีฬาสีหนูน้อย) จํานวน 15,000 บาท
          เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาสําหรับเด็ก
เล็ก (กีฬาสีหนูน้อย) เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ โครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเหรียญ
รางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆในโครงการ ฯลฯ
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(14) ส่งเสริมกีฬา
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)
หน้า 64 ลําดับที่ 4

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 370,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลนํ้าตกไทรโยคน้อย จํานวน 59 คน โดยใช้ข้อมูลนัก
เรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 245
 วัน และจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท ต่อคนต่อปี และจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยพิจารณาตั้งงบ
ประมาณดังนี้
            1. ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท ต่อคนต่อปี
            2. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท ต่อคนต่อปี
            3. ค่าเครื่องเเบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท ต่อคนต่อปี
            4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท ต่อคนต่อปี
          เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2
/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หน้า 60 ลําดับที่ 3
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ค่าวัสดุ รวม 1,410,240 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,410,240 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 56 คน จํานวน 260 วัน และสําหรับเด็กปฐมวัยใน
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค จํานวน 622 คน จํานวน 260 วัน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยจัดซื้อจัดจ้างให้แก่สถานศึกษาตามภารกิจ
ถ่ายโอนงบประมาณ อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท ไม่ใช่ราคากลางใน
การจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) เป็นเพียงราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่
ได้ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
          เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2
/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)
หน้า 60 ลําดับที่ 4

งบเงินอุดหนุน รวม 2,488,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,488,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลไทรโยค จํานวน 2,488,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล
ไทรโยค อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 622 คน จํานวน 200 วัน โดยใช้
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
          เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)
หน้า 60 ลําดับที่ 5

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 5,634,000 บาท

งบบุคลากร รวม 720,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 720,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 648,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปของงานสาธารณสุข รวมตําแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากําลัง
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อน
ขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 2,176,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 80,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุม
งานจ้าง และเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานเทศบาล และค่าป่วยการสําหรับอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น 
          เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
1546 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550

ค่าใช้สอย รวม 1,340,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 990,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อ
สร้าง ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ค่าจ้างเหมากวาดขยะ คํ่ากําจัดขยะสิ่ง
ปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ ฯลฯ
 และค่าจ้างอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ 
          ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าลง
ทะเบียนในการเข้ารับการประชุม สัมมนาของพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้าง ฯลฯ
          ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศ
ต่างๆ  ฯลฯ
          ค่าธรรมเนียมในการบริการกําจัดขยะมูลฝอย กับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแก่งเสี้ยน
         และเพื่อจ่ายเป็นให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นค่าจ้างสํารวจข้อมูลจํานวน
สุนัข/แมว จากการสํารวจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งหลักฐาน
การสํารวจให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตัวละ 6 บาท ต่อปี โดย
ประชากรสุนัข จํานวน 787 ตัว และแมว จํานวน 570 ตัว ตัว (ตามข้อมูล
ที่สํารวจ) ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยให้ทําการสํารวจปีละ 2
 ครั้ง (ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน)
          เป็นไปตามหนังสือ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม 2541 ตั้งตามหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้า 51
 ลําดับที่ 7
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 350,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง ยานพาหนะ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของราชการเทศบาลตําบลนํ้าตก
ไทรโยคน้อย ตั้งตามหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
          เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ รวม 736,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของงานสาธารณ
สุข เช่น แปรง ไม้กวาด นํ้ายาถูพื้น นํ้ายาล้างจาน ผงซัก
ฟอก สบู่ จาน ถ้วย ชาม ช้อน ถังรองรับขยะ ฯลฯและอื่นๆ ที่เข้าข่าย
ประเภทรายจ่ายนี้
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น นํ้ามันเบรก หัว
เทียน แบตเตอรี่ สายพาน ยางนอก ยางในรถยนต์รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
และอื่นๆที่เข้าข่ายประเภทรายจ่ายนี้
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 480,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับรถ
จักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า รถจัดเก็บขยะมูลฝอย เครื่องพ่นหมอก
ควัน นํ้ามันเครื่อง ฯลฯและอื่นๆที่เข้าข่ายประเภทรายจ่ายนี้
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 51,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถุง
มือ แอลกอฮอล์ นํ้ายาต่างๆ เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ สายยาง ฯลฯและเครื่อง
มือแพทย์ตามความจําเป็นเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการ
ฉีด และป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท โดยจัดสรรตาม
จํานวนประชากรสุนัข จํานวน 787 ตัว และแมว จํานวน 570 ตัว ทั้งที่มี
เจ้าของและไม่มีเจ้าของ จากการสํารวจของเทศบาลตําบลนํ้าตกไทรโยค
น้อยที่ส่งหลักฐานการสํารวจให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
ถึง พ.ศ.2565) หน้า 5 ลําดับที่ 1
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 25,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของพนักงานเก็บขยะ และงาน
สาธารณสุข เช่น หมวก รองเท้า เสื้อ ถุงเท้า เครื่องแบบ ถุงมือป้องกัน
ไฟฟ้า ถุงมือกวาดขยะ ฯลฯและรายจ่ายอื่นที่เข้าข่ายประเภทนี้ตามความจํา
เป็น
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 2,618,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,618,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน แบบอัดท้าย จํานวน 2,400,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน แบบอัด
ท้าย จํานวน 1 คัน
โดยมีคุณสมบัติดังนี้
          รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่า
กว่า 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 170 กิโลวัตต์ 
แบบอัดท้าย
          (1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์
เมตร และสามารถรับน้าหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม
          (2) ตัวถังท้าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื นหนา
ไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร
          (3) น้าหนักของรถรวมน้าหนักบรรทุก
ไม่ต่้ากว่า 12,000 กิโลกรัม
          (4) ชุดอัดท้ายท้างานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิต
แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ ว
          (5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง
          จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2561 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้า 88
 ลําดับที่ 11

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 118,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 2 เครื่อง เครื่อง
ละ 59,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
          1) ปริมาณการฉีดพ่นนํ้ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง
          2) ถังบรรจุนํ้ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
          3) ก้าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
          หมายเหตุ : ใช้ส้าหรับการกําจัดแมลงและศัตรูพืชทางการ
เกษตร การฆ่าเชื้ อโรคหรือ การป้องกัน กําจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะนํา
โรค เช่น ยุง แมลง เป็นต้น
          เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2561 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 88 ลําดับที่ 10

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบขึ้นใหม่/ดัดแปลง/ต่อเติม/ปรับปรุง
ครุภัณฑ์ และเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น การเปลี่ยนเครื่องยนต์ การต่อเติมอาคารต่างๆ ฯลฯ และรายจ่าย
อื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้
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งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ จํานวน 120,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชน ชุมชนละ 20,000
 บาท จํานวน 6 ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของ
พื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน
ในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่าย
สําหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละ
โครงการ เช่น
          - โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
          - โครงการสืบสานพระราชปณธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
          - การความคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาสยามบรมราชกุมารี
          - การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
          - โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
          - โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาสยามบรมราชกุมารี
          - การควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี
          - การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
          - โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
          - โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทยพระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
          - โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
          - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัคราชกุมารี
          หรือโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้า 51
 ลําดับที่ 8
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย จํานวน 30,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออกและมาลาเรียภายในเขตเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อยาเพื่อพ่นหมอกควัน จัดซื้อทรายกําจัดยุงลาย และยุงก้น
ป่อง วัสดุอุปกรณ์ การเดินรณรงค์ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับ
โครงการนี้
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(19) การสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัว และการรักษาพยาบาล และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
มาตรา 50(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)
หน้า 49 ลําดับที่ 3

โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 5,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรค
เอดส์ เช่น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดทําสื่อเพื่อเดินรณรงค์ ค่า
เอกสาร แผ่นพับ ค่าป้าย ค่าจัดนิทรรศการ และเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายที่จําเป็นสําหรับดําเนินโครงการนี้
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(19) การสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัว และการรักษาพยาบาล และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 มาตรา 50(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
หน้า 49 ลําดับที่ 4

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

จํานวน 30,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการสืควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า เช่น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรม
การเดินรณรงค์ ค่าป้าย ค่านํ้าดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นสําหรับ
ดําเนินโครงการนี้
          เป็นไปตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษา
พยาบาล และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(4) ป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หน้า 49 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมหลักสุขอนามัยและความสะอาดแก่ผู้ประกอบการร้านค้า
แผงลอยในเขตเทศบาล

จํานวน 40,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดอบรมหลัก
สุขอนามัยและความสะอาดแก่ผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยในเขต
เทศบาล ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่ายาน
พาหนะฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(19) การ
สาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล และพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หน้า 50 ลําดับที่ 5

โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย จํานวน 20,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อ
ให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือนที่ถูกวิธีั เป็นไปตาม
หลัก 3R เพื่อจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นสําหรับโครงการนี้
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(18) และ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(3) เทศบาลมีอํานาจ
หน้าที่ในการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวม
ทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หน้า 47 ลําดับที่ 2

โครงการอบรมและพัฒนากลุ่มเสียงด้านยาเสพติดและโรคเอดส์ จํานวน 25,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรมและ
พัฒนากลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติดและโรคเอดส์ เช่น ค่า ป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(19) การ
สาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล และพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(4) ป้องกันและระงับโรค
ติดต่อ และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
หน้า 49 ลําดับที่ 2
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,983,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,962,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,962,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,200,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี รวมตําแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งการเลื่อนระดับ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1
 อัตรา
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 648,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปของกองช่าง รวมตําแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากําลัง
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อน
ขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 861,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 191,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุม
งานจ้าง ค่าอบแทนการปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภัย เช่น อปพร. หน่วยกู้ชีพกู้ภัย และเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงาน ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างทั่วไปของเทศบาล ฯลฯ
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1546 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2550)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้
มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 424,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 374,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้า
เล่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างทําป้าย ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้าง
เหมาบริการที่จําเป็นต่อการให้บริการประชาชน ค่าจ้างเครื่องขยายเสียง
และโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาตัด
หญ้า ค่าจ้างเหมากวาดถนน ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่เป็นกิจการในอํานาจ
หน้าที่ ค่าจ้างเหมานักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนและจ้าง
เหมาทํากิจกรรมตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ค่าธรรมเนียม ค่าลง
ทะเบียนในการเข้ารับการประชุมพนักงานเทศบาล ฯลฯ และค่าจ้างอื่นๆที่
สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้
          เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2541 ตั้งตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล ตลอด
จนลูกจ้างชั่วคราวที่มีคําสั่งให้เกินทางไปราชการ อบรมสัมมนา เพื่อส่ง
เสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีสิทธิ
ตามระเบียบทางราชการกําหนด ในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความ
รู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เป็นต้น เบิก
จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1, 2 และ 3)
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หน้า 66 ลําดับที่ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาแลซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหายของ
กองช่างทุกประเภทเพื่อให้ทรัพย์สินใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่อง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทําสีรถยนต์ ยกเว้นการซ่อม
ใหญ่ (ยกเครื่อง) และอื่นๆที่ชํารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
          ตั้งตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
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ค่าวัสดุ รวม 246,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด ลวดเย็บกระดาษ กาว นํ้ายาลบคําผิด แฟ้ม ชอล์ก นํ้าดื่ม ซอง ตรา
ยาง ตะแกรงวางเอกสาร สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ธง
ชาติ แบบพิมพ์ กระดาษคาร์บอน สมุดบัญชี ฯลฯและรายจ่ายอื่นๆที่อยู่ใน
ประเภทรายจ่ายนี้
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรคเกอร์ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่เข้าข่าย
หมวดรายจ่ายนี้
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสําหรับสํานักงานเทศบาล และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ไม้ต่างๆ นํ้ามันทาไม้ สี ทินเนอร์ ปูนขาว ทราย ปูน
ซีเมนต์ สังกะสี ตะปู กระเบื้อง จอบ ค้อน กบไสไม้ สว่าน เลื่อย อ่างล่าง
มือ เหล็กเส้น ฯลฯ และอื่นๆที่อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น นํ้ามันเบรก หัว
เทียน แบตเตอรี่ สายพาน ยางนอก ยางในรถยนต์และรถจักยานยนต์  ฯลฯ
 และอื่นๆที่อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับรถยนต์ส่วน
กลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า รถบรรทุกนํ้า รถยนต์ดับ
เพลิง เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า นํ้ามันเครื่องฯลฯ และอื่นๆที่เข้า
ข่ายประเภทนี้
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํ้า วัสดุเพาะชํา ผ้าใบหรือ
ผ้าพลาสติก สปริงเกอร์ จอบ ฯลฯและอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นโฟม พู่กันและ
สี กระดาษสําหรับพิมพ์รูป ฟิวเจอร์บอร์ด ค่าล้างอัด ขยายรูปภาพ แผ่นซี
ดี แผ่นดีวีดี ม้วนวีดีโอ แผ่นพับ วารสาร ป้ายผ้า ป้ายไวนิล กระดาษ
โปสเตอร์ ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของ
กองช่าง เช่น หมึก ผ้าหมึก เมาส์ สายพ่วงต่อคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล flash drive , compact disc , digital video disc g เมาส์เมน
บอร์ด สายเคเบิล หน่วยความจําภายใน เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดี
รอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่
เกิน 20,000 บาท ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

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

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบขึ้นใหม่/ดัดแปลง/ต่อเติม/ปรับปรุง
ครุภัณฑ์ และเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น การเปลี่ยนเครื่องยนต์ การต่อเติมอาคารต่างๆ ฯลฯ และรายจ่าย
อื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 150,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้
แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ๋งสิ่งก่อ
สร้าง เช่น ค่าจ้างออกแบบอาคาร ค่าจ้างออกแบบรางระบายนํ้า ค่า
จ้างออกแบบถนน ค่าจ้างออกแบบลานกีฬา ฯลฯ
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2560
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งานสวนสาธารณะ รวม 77,000 บาท
งบลงทุน รวม 77,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 77,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 57,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 6 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 9,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
แบบข้อแข็ง
          1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
          2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
          3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
          4) พร้อมใบมีด
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้า 88
 ลําดับที่ 12 จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2561 

ครุภัณฑ์อื่น
เลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 20,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าเลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 30,000
 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
          - ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 5.3 แรงม้า  
          - ขนาดบาร์โซ่ไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้า 88
 ลําดับที่  13 จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากมิได้ระบุไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2561

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 373,000 บาท

งบบุคลากร รวม 363,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 363,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 363,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี รวมตําแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งการเลื่อนระดับ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือนักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล ตลอด
จนลูกจ้างชั่วคราวที่มีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ อบรมสัมมนา เพื่อส่ง
เสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีสิทธิ
ตามระเบียบทางราชการกําหนด ในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความ
รู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เป็นต้น เบิก
จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1, 2 และ 3) เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้า 66 ลําดับที่ 2

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 760,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 760,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 760,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 30,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลพบ
ประชาชน พัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและบริการ
ประชาชน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อน
ที่ เครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าเต็นท์ ฯลฯ ที่ตอบสนอง
ความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างจริงจัง มิให้ตั้ง
ฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็น
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (3) กิจกรรมอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของ
ประชาชนให้ท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ซึ่งถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3475 ลงวันที่ 11
 ตุลาคม 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1308
 ลงวันที่ 28 เมษายน 2551
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หน้า 58 ลําดับที่ 3

โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 160,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าเต็นท์ ค่าของที่ระลึก ค่าวิทยากร ค่า
ยานพาหนะ◌้ค่าที่พัก ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้า 52
 ลําดับที่ 3
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โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองสตรี เด็ก เยาวชน และครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการเผยแพร่
ความรู้ด้านการคุ้มครองสตรี เด็ก เยาวชนและครอบครัว เช่น ค่า
วิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่ายาน
พาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นสําหรับดําเนิน
โครงการนี้
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(7)ส่ง
เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
ต่างๆดังนี้
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 0044 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 177 ลงวันที่ 28 มกราคม 2553 
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หน้า 52 ลําดับที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน จํานวน 180,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการชุมชนจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะ
กรรมการชุมชน และนํามาประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนเองได้ เช่น ค่า
วิทยาการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก
อบรม ค่ายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(6) ให้
ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม และมาตรา 50(7)ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้า 59
 ลําดับที่ 4

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน จํานวน 270,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพให้แก่ประชาชนโดยจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน และนํามาประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนเองและครอบครัว
ได้ เช่น ค่าวิทยาการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการฝึกอบรม ค่ายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯและค่าใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2553 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 มาตรา 50(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม และมาตรา 50(7) ส่ง
เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หน้า 44 ลําดับที่ 1
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โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จํานวน 100,000 บาท
           เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอบรมและศึกษาดูงานตาม
โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช
ดําริ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และตามราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(6) ให้ราษฎรได้รับ
การศึกษาอบรม และมาตรา 50(7) ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0044 ลงวันที่ 8
 มกราคม 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 177 ลงวันที่ 28 มกราคม 2553
          เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้า 44
 ลําดับที่ 3

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 310,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "นํ้าตกเกมส์" จํานวน 200,000 บาท
          เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด "นํ้าตกเกมส์" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชุมชน สร้างความสามัคคีเช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
กรรมการตัดสินกีฬาประเภทต่างๆ ค่าอุปกรณ์กีฬา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ในโครงการ ฯลฯ
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16(14) ส่งเสริมกีฬา และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 มาตรา 50(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และหนังสือสั่งการ
ต่างๆดังนี้
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5
/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หน้า 64 ลําดับที่ 3
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โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท
          เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ และโครงการแข่งขันกีฬาต่างๆ รวมถึงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ และรู้
รักสามัคคี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬาของผู้แข่งขันและผู้เข้าร่วม
แข่งขัน ตลอดจนค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงในการฝึกซ้อม ค่า
ตกแต่งขบวนพาเรท ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอด
จนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(14) ส่งเสริมกีฬา และพระ
ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(1) รักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน และหนังสือสั่งการต่างๆดังนี้
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5
/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
หน้า 64 ลําดับที่ 2

โครงการอบรมเด็กและเยาวชนสัมพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จํานวน 60,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเด็กและเยาวชนสัมพันธ์
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต เพื่อส่งเสริม ปรับ
ปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่อง
เที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพ รวมทั้งสนับสนุนการป้องกันภาวะโลก
ร้อน การคุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ค่าวิทยากร การจัด
ซื้ออุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่จําเป็น
สําหรับดําเนินโครงการนี้
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(24) การ
จัดการ การบํารุง และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือสั่งการต่างๆดังนี้
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.6/ว
 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.6
/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หน้า 46 ลําดับที่ 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานราชพิธีและงานรัฐพิธีต่างๆ จํานวน 80,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานราชพิธีและงานรัฐพิธี
ต่างๆ เช่น ค่าวิทยากร การจัดซื้ออุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าที่
พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นสําหรับดําเนินโครงการนี้
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบํารุงรัษาศิล
ปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หน้า 71 ลําดับที่ 1

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จํานวน 100,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
จัดนิทรรศกาล ค่าจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯและ
ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นสําหรับดําเนินโครงการนี้
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบํารุงรัษาศิล
ปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หน้า 76 ลําดับที่ 3

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ 
พระบรมราชินี

จํานวน 80,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เช่น ค่าจัดเตรียม
สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดนิทรรศกาล ค่าจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติ ฯลฯและค่าใช้จ่ายที่จําเป็นสําหรับดําเนินโครงการนี้
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบํารุงรัษาศิล
ปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หน้า 71 ลําดับที่ 4
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โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 40,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่า
จัดซื้ออุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นสําหรับดําเนิน
โครงการนี้
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบํารุงรัษาศิล
ปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หน้า 63 ลําดับที่ 1

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จํานวน 80,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้
สูงอายุ เช่น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของรางวัล ค่า
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นสําหรับดําเนิน
โครงการนี้
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบํารุงรัษาศิล
ปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(8) บํารุง
ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หน้า 63 ลําดับที่ 2

โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา เช่น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของรางวัล ค่าเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นสําหรับดําเนินโครงการนี้
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบํารุงรัษาศิล
ปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(8) บํารุง
ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หน้า 63 ลําดับที่ 3
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 180,000 บาท

งบลงทุน รวม 180,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 180,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

ปรับปรุงสํานักงานเทศบาลตําบลนํ้าตกไทรโยคน้อยหลังเก่า พร้อมรั้ว คสล. จํานวน 180,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสํานักงานเทศบาลตําบลนํ้าตกไทรโยคน้อย
หลังเก่า พร้อมปรับปรุงรั้ว คสล. รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล
กําหนด
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หน้า 74 ลําดับที่ 1

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,993,320 บาท

งบกลาง รวม 7,993,320 บาท
งบกลาง รวม 7,993,320 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 1,239,600 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้กับธนาคารเพื่อการ
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขานํ้าตกไทรโยคน้อย ตาม
สัญญาเงินกู้เงินเพื่อค่าลงทุนในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เป็นการ
ผ่อนชําระ 20 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นการผ่อนชําระงวดที่ 10
 เป็นเงิน 1,239,522 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบ
สองบาทถ้วน) 
          เป็นไปตามสัญญาเงินกุู้ สช.301.02.07 ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2554

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 600,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้ดอกเบี้ยให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขานํ้าตกไทรโยคน้อย เป็นการผ่อน
ชําระ 20 ปี ในปีงบประมาณ พงศ.2562 เป็นการผ่อนชําระงวดที่ 10 ค่า
ชําระดอกเบี้ย จํานวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)
          เป็นไปตามสัญญาเงินกู้ สช. 301.02.07 ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2554

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 130,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ
ห้า พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตรา
เดียวกันด้วย
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 (พ.ศ.2542) หมวด 5 ข้อ 33 ให้พนักงาน
จ้างรับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม เว้นแต่ว่าเมื่อประกันสังคมให้เทศบาลเป็นผู้ชําระแทน
พนักงานจ้าง และหนังสือสั่งการต่างๆ ดังนี้
          - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. แลัก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5
/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
          - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. แลัก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5
/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

วันที่พิมพ์ : 8/8/2562  17:38:10 หน้า : 45/49



เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ให้กับสํานัก
งานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี โดยคํานวณจากยอดค่าตอบแทน
ลูกจ้างตลอดทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 0.2
          เป็นไปตามหนังสือสํานักงานงานประกันสังคมจังหวัด
กาญจนบุรี ที่ กจ 0030.1/ว 25710 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 500,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบเฉพาะกิจการประปา เพื่อใช้ในการ
บริหารกิจการการประปาซึ่งมียอดเงินรายจ่ายสูงกว่ายอดเงินรายรับทําให้
ต้องตั้งงบประมาณช่วยเหลือเพื่อให้กิจการประปาสามารถบริหารกิจการ
ได้อย่างต่อเนื่อง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,560,000 บาท
          เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลตําบลนํ้าตกไทรโยค
น้อย ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับ
เทศบาลตําบลนํ้าตกไทรโยคน้อยแล้วโดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือน
แบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600
 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800
 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือที่เกี่ยวข้อง ตามภารกิจถ่าย
โอนมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ.2542 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.256
) หน้า 53 ลําดับที่ 5

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 800,000 บาท
          เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการภายในเขตเทศบาลตําบลนํ้าตกไทรโยค
น้อย ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อ
เดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557)
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2553 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 รวมถึงหนังสือที่เกี่ยว
ข้อง และตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)
หน้า 53 ลําดับที่ 5
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 6,000 บาท
          เพื่อจ่ายการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่
แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ที่ยากจน หรือ
ถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อัตราคนละ 500
 บาทต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังขีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หน้า 53 ลําดับที่ 5

สํารองจ่าย จํานวน 105,820 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ตลอดปี และจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อต่างๆ เช่น ค่า
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านเรือน ค่าวัคซีน ค่าอาหาร ค่านํ้าดื่ม ค่า
ถุงยังชีพ ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆข้างต้น
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และหนังสือสั่งการต่างๆ ดังนี้
          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2545
          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2559
          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
08091.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว 608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
          - หนังสือกระทรวงมหาไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2560
          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิายน 2560
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 30,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดย
ตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้าย
จราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร แผงพลาสติกใส่นํ้า เสาล้มลุกจราจร ยางชะลอความเร็ว จัดทําป้าย
สัญญาณไฟจราจร ฯลฯ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจรหรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจรและอื่นๆที่เป็นสัญลักษณ์ดังกล่าว
          เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3892 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562

ค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย จํานวน 35,800 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดย
พิจารณาจากรายรับจริงประจําปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่าย
ขาดและเงินอุดหนุนทุกประเภทแต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วน
หกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ในปี
งบประมาณ 2561 เทศบาลมีรายรับจริงของงบประมาณทั่วไปทั้ง
สิ้น 36,305,812.31 บาท หักเงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทั่ว
ไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 14,896,261 บาท คงเหลือรายรับที่จะนํา
ไปคํานวณเป็นเงิน 21,409,551.31 บาท เมื่อคํานวณร้อย
ละ 1/6 (0.00167) แล้วเทศบาลต้องจ่ายเป็นค่าบํารุง ส.ท.ท
. จํานวน 35,753.95 บาท
          เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 55,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ เพื่อสร้างโอกาสทางสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง
และครอบคลุม สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข โดยเน้น
เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค แลชะการฟื้นฟู
สมรรถภาพ สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยบริการหรือสถานบริการอื่น
หรือสถานบริการทางเลือกเพื่อกลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กุล่มผู็
พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ ที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง โดย
คํานวณจากการที่กองทุนหลักประกันสุขภาพจัดสรรให้เทศบาล 45 บาท
ต่อประชาชนในพื้นที่ 1 คน แล้วเทศบาลสมทบเงินเข้ากองทุนไม่น้อยกว่า
อัตราร้อยละ 50
          เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26
 กรกฎาคม 2554 และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่น หรือพื้นที่ พ.ศ.2557
          

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 60,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ สําหรับผู้มีสิทธิ์หรือทายาทเพื่อช่วยเหลือ
ในการทําศพของข้าราชการหรือผู้รับบํานาญที่เสียชีวิต เพื่อจัดงาน
ศพ โดยให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจํานวน 3 เท่าของเงินเดือนเต็มเดือนที่ข้า
ราชการหรือผู้ผู้รับบํานาญที่เสียชีวิตรายดังกล่าวมีสิทธิได้รับ หากข้า
ราชการรายดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ
          เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จบํานาญ และเงินตามอื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 หมวด 4 มาตรา 23
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 413,100 บาท
          เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้
เทศบาลหักเงินจากประมาณการรายรับและมิให้นํารายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีอุทิศให้หรือเงินอุดหนุนมารวมคํานวณด้วย โดย
เทศบาลให้คํานวณในอัตราร้อยละ 2 โดยคิดทศนิยม 2 ตําแหน่ง มิต้องปัด
เศษสตางค์ทิ้ง 
วิธีคิด    ประมาณการรายรับประจําปี 2563 - รายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีอุทิศให้หรือเงินอุดหนุนมารวมคํานวณด้วย คูณ 2
 หาร 100
            = 39,655,000 - 19,000,000 = 20,655,000
            = 20,655,000 x 2/100
            = 413,100
          เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และตาม
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2560

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 450,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจําให้แก่ ลูกจ้างประจําที่จะลา
ออก จํานวน 1 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน หมวด 2 ข้อ 6 สามารถได้รับบําเหน็จปกติได้
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
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