
















ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ

อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,305,160 1,324,440 7,629,600

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,680,520 1,324,440 5,004,960

งบดําเนินงาน 2,160,724 973,320 3,134,044

    ค่าตอบแทน 422,790 234,820 657,610

    ค่าใช้สอย 1,050,000 500,000 1,550,000

    ค่าวัสดุ 400,000 228,500 628,500

    ค่าสาธารณูปโภค 287,934 10,000 297,934

งบลงทุน 925,200 0 925,200

    ค่าครุภัณฑ์ 925,200 0 925,200

                              รวม 9,391,084 2,297,760 11,688,844

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์

อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 1/7



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย

รวม

งบบุคลากร 881,580 0 881,580

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 881,580 0 881,580

งบดําเนินงาน 279,930 575,000 854,930

    ค่าตอบแทน 89,930 0 89,930

    ค่าใช้สอย 130,000 295,000 425,000

    ค่าวัสดุ 60,000 280,000 340,000

งบลงทุน 0 30,000 30,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 30,000 30,000

                              รวม 1,161,510 605,000 1,766,510

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์

อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 2/7



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา
รวม

งบบุคลากร 655,980 1,087,297 1,743,277

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 655,980 1,087,297 1,743,277

งบดําเนินงาน 319,190 3,251,087 3,570,277

    ค่าตอบแทน 72,690 96,087 168,777

    ค่าใช้สอย 65,000 1,267,140 1,332,140

    ค่าวัสดุ 81,500 1,758,860 1,840,360

    ค่าสาธารณูปโภค 100,000 129,000 229,000

งบลงทุน 0 290,742 290,742

    ค่าครุภัณฑ์ 0 4,300 4,300

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 286,442 286,442

งบเงินอุดหนุน 0 2,876,000 2,876,000

    เงินอุดหนุน 0 2,876,000 2,876,000

                              รวม 975,170 7,505,126 8,480,296

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์

อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 3/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอื่น
รวม

งบบุคลากร 803,280 0 803,280

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 803,280 0 803,280

งบดําเนินงาน 468,980 570,000 1,038,980

    ค่าตอบแทน 375,980 0 375,980

    ค่าใช้สอย 45,000 370,000 415,000

    ค่าวัสดุ 48,000 200,000 248,000

งบลงทุน 15,000 0 15,000

    ค่าครุภัณฑ์ 15,000 0 15,000

งบเงินอุดหนุน 0 160,000 160,000

    เงินอุดหนุน 0 160,000 160,000

                              รวม 1,287,260 730,000 2,017,260

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์

อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 4/7



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

กับเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ

งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 894,840 0 0 1,280,340 2,175,180

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 894,840 0 0 1,280,340 2,175,180

งบดําเนินงาน 671,650 357,000 165,000 498,460 1,692,110

    ค่าตอบแทน 96,320 0 0 98,460 194,780

    ค่าใช้สอย 525,330 45,000 60,000 130,000 760,330

    ค่าวัสดุ 50,000 312,000 105,000 270,000 737,000

งบลงทุน 34,000 2,475,900 0 0 2,509,900

    ค่าครุภัณฑ์ 34,000 40,000 0 0 74,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,435,900 0 0 2,435,900

                              รวม 1,600,490 2,832,900 165,000 1,778,800 6,377,190

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์

อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 5/7



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ

สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน

รวม

งบดําเนินงาน 430,000 430,000

    ค่าใช้สอย 430,000 430,000

                              รวม 430,000 430,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ

นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น
รวม

งบดําเนินงาน 130,000 240,000 370,000

    ค่าใช้สอย 130,000 240,000 370,000

                              รวม 130,000 240,000 370,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์

อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 6/7



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 5,569,900 5,569,900

    งบกลาง 5,569,900 5,569,900

                              รวม 5,569,900 5,569,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์

อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 7/7



รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ

อําเภอ ศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี
 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 537,000.00

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน -9,296.00 -15,961.00 404,610.88 500,000.00 -75.40 % 123,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ -2,661.90 -1,749.90 24,519.50 37,000.00 -79.73 % 7,500.00

     ภาษีป้าย -3,600.00 -4,376.00 173,177.00 110,000.00 0.00 % 110,000.00

รวมหมวดภาษีอากร -15,557.90 -22,086.90 602,307.38 647,000.00 777,500.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 1,697.50 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 2,450.00 4,000.00 -25.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 273,860.00 200,000.00 25.00 % 250,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 0.00 0.00 1,240.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 0.00 0.00 460.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 40.00 5,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 72,350.00 1,900.00 -47.37 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 72,194.42 2,000.00 100.00 % 4,000.00

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ

สุขภาพ
0.00 0.00 44,440.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

วันที่พิมพ : 4/6/2564  09:58:01 หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม

อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
0.00 0.00 19,160.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 39,710.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 0.00 0.00 6,400.00 0.00 100.00 % 4,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 1,720.00 600.00 0.00 % 600.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 0.00 0.00 2,645.00 2,500.00 8.00 % 2,700.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 538,366.92 341,000.00 390,300.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าที่ดิน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00

     ดอกเบี้ย 0.00 0.00 338,567.56 162,000.00 11.11 % 180,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 338,567.56 172,000.00 180,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 55,500.00 40,000.00 25.00 % 50,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 0.00 101,864.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 157,364.00 100,000.00 110,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต 0.00 0.00 476,675.21 350,000.00 0.00 % 350,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 15,158,395.04 12,540,000.00 -6.48 % 11,727,200.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 2,901,342.42 2,450,000.00 0.00 % 2,450,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 181,437.13 165,000.00 0.00 % 165,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 0.00 650,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 2,777,341.07 1,700,000.00 47.06 % 2,500,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 26,239.29 10,000.00 50.00 % 15,000.00

วันที่พิมพ : 4/6/2564  09:58:01 หน้า : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 21,670.19 35,000.00 0.00 % 35,000.00

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายที่ดิน
0.00 0.00 1,624,128.00 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 23,167,228.35 19,900,000.00 19,242,200.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ

ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา
0.00 0.00 15,419,095.00 16,000,000.00 0.00 % 16,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 0.00 15,419,095.00 16,000,000.00 16,000,000.00

รวมทุกหมวด -15,557.90 -22,086.90 40,222,929.21 37,160,000.00 36,700,000.00

วันที่พิมพ : 4/6/2564  09:58:01 หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ

อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 36,700,000   บาท  แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 777,500 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 537,000 บาท

จัดเก็บจากการใช้ประโยชนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขต

เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ โดยประมาณการสูงกวาปงบ

ประมาณที่ผานมา

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 123,000 บาท

จัดเก็บจากการใช้ประโยชนในโรงเรือนภายในเขตเทศบาลตําบล

กรอกสมบูรณ โดยประมาณการต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 7,500 บาท

จัดเก็บจากการใช้ประโยชนในที่ดินภายในเขตเทศบาลตําบล

กรอกสมบูรณ โดยประมาณการต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 110,000 บาท

จัดเก็บจากป้ายที่ติดตั้งเพื่อการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ

ในเขตเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ โดยประมาณการเทากับปงบ

ประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 390,300 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

เป็นรายได้ที่สรรพสามิตจังหวัดเป็นผู้จัดเก็บแล้วสงให้เทศบาล 

โดยประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

จัดเก็บจากคาธรรมเนียมตางๆ ตามพระราชบัญญัติการควบคุม

อาคาร 

โดยประมาณการต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา
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คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 250,000 บาท

จัดเก็บจากคาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยจากอาคารภาย

ในเขตเทศบาล และจากสถานที่ราชการหรือหนวยงานอื่น โดย

ประมาณการสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,000 บาท

จัดเก็บจากการให้บริการเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร โดยประมาณ

การเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

จัดเก็บจากการให้บริการเกี่ยวกับการจดทะเบียนพานิชย โดย

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท

เป็นเงินคาปรับที่สถานีตํารวจภูธรระเบาะไผ จัดเก็บจากผู้กระทํา

ความผิดกฎหมายจราจรในเขตเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณแล้ว

แบงให้ โดยประมาณการต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 4,000 บาท

จัดเก็บจากคาปรับผู้ผิดนัดตางๆ ของเทศบาลตําบลกรอก

สมบูรณ โดยประมาณการสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ

สุขภาพ

จํานวน 50,000 บาท

จัดเก็บจากการอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบการค้าฯ โดย

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม

อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 20,000 บาท

จัดเก็บจากการอนุญาตให้จัดตั้งสถานที่จําหนาย หรือสะสม

อาหารในอาคาร โดยประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 50,000 บาท

จัดเก็บจากการอนุญาตให้จําหนายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ โดยประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 4,000 บาท

จัดเก็บจากการอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน โดยประมาณการ

เทากับปงบประมาณที่ผานมา
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คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 600 บาท

จัดเก็บจากการขออนุญาตสําหรับผู้ที่จะทําการตางๆ ตามพระราช

บัญญัติควบคุมอาคาร โดยประมาณการเทากับปงบประมาณที่

ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 2,700 บาท

จัดเก็บจากการขออนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย

เสียงโดยประมาณการสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 180,000 บาท

ดอกเบี้ย จํานวน 180,000 บาท

เป็นรายได้จากยอดเงินฝากตามอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของ

ธนาคาร

โดยประมาณการสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 110,000 บาท

คาขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท

จัดเก็บจากการขายแบบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล โดย

ประมาณการสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 60,000 บาท

จัดเก็บจากรายได้ที่ไมอาจรับเข้าประเภทหนึ่งประเภทใดได้ โดย

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,242,200 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 350,000 บาท

เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล โดยประมาณ

การเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 11,727,200 บาท

เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล โดยประมาณ

การต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,450,000 บาท

เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล โดยประมาณ

การเทากับปงบประมาณที่ผานมา
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 165,000 บาท

เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล โดยประมาณ

การเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,500,000 บาท

เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล โดยประมาณ

การสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 15,000 บาท

เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล โดยประมาณ

การสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 35,000 บาท

เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล โดยประมาณ

การเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย

ที่ดิน

จํานวน 2,000,000 บาท

เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล โดยประมาณ

การเทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 16,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ

ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 16,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ

ถายโอนเลือกทํา ประมาณการจากยอดเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัด

สรรให้
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520 695,520 695,520 0 % 695,520

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก

เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล
198,720 198,720 198,720 198,720 0 % 198,720

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน

ท้องถิ่น
1,490,400 1,490,400 1,490,400 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,624,640 2,624,640 2,624,640 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,771,248.06 1,864,835 1,857,727 2,501,640 -0.66 % 2,485,020

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 97,080 81,833 84,000 108,000 0 % 108,000

เงินประจําตําแหนง 121,800 115,613 126,000 144,000 0 % 144,000

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ

อําเภอศรีมหาโพธิ    จังหวัดปราจีนบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 793,657 811,680 839,880 872,340 4.02 % 907,440

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 68,968 70,020 61,440 54,000 -33.22 % 36,060

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,852,753.06 2,943,981 2,969,047 3,679,980 3,680,520

รวมงบบุคลากร 5,477,393.06 5,568,621 5,593,687 6,304,620 6,305,160

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก

องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
0 0 0 20,000 1,423.95 % 304,790

คาเบี้ยประชุม 4,062.5 4,062.5 6,500 8,000 0 % 8,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 40,000 0 % 40,000

คาเชาบ้าน 28,000 0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 15,680 15,980 2,300 40,000 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 47,742.5 20,042.5 8,800 108,000 422,790

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 45,429.95 39,100.95 54,241.74 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 95,000 0 % 95,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 552,276.07 7,035 93,186.7 258,970 -3.46 % 250,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาของรางวัล  คาพวงมาลัย ชอดอกไม้  

กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  คาชดเชยคา

เสียหายและคาสินไหมทดแทน

0 0 0 5,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการจัดงานวันเทศบาล 0 0 0 15,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของ

ชาติ
0 0 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการเลือกตั้งของเทศบาล

ตําบลกรอกสมบูรณ
0 0 0 150,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการอบรม  พรบ.ข้อมูลขาว

สารของทางราชการ
0 0 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและ

จริยธรรมสําหรับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

0 0 0 15,000 -100 % 0

คาใช้จายงานวันสําคัญของชาติหรืองานรัฐ

พิธี
0 115,252 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดงานวันเทศบาล 13,320 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 107,850 107,556 147,155 150,000 0 % 150,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมนาและ

ทัศนศึกษาดูงาน
17,087 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาใช้จายสําหรับโครงการป้องกันปราบ

ปรามการทุจริต
0 0 0 15,000 -100 % 0

คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้

และพวงมาลา
0 1,450 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 14,065 14,947 0 0 % 0

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานให้

ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ตามหลักเกณฑการบริหารจัดการบ้านเมือง

ที่ดีของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  

พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 และ  พนักงานจ้างทั่วไป

0 17,064 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานให้

ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ตามหลักเกณฑการบริหารจัดการบ้านเมือง

ที่ดีของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ

และพนักงานจ้างทั่วไป

0 0 115,964 0 0 % 0

โครงการเลือกตั้งของเทศบาลตําบลกรอก

สมบูรณ
0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการวันเทศบาล 0 0 0 0 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม

สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษา

ดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล 

พนังงานจ้างเทศบาล

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ป้องกันปราบปรามการทุจริต
0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราช

บัญญัติข้อมูลขาวสารของราชการ
0 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
0 0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,721.01 183,296.26 421,168.57 180,000 -22.22 % 140,000

รวมค่าใช้สอย 766,684.03 484,819.21 846,663.01 903,970 1,050,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 98,376 81,247 75,350.9 115,000 0 % 115,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,745 0 15,365 45,000 0 % 45,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 64,131.6 40,853.4 14,910 15,000 0 % 15,000

วัสดุกอสร้าง 230,795 1,935 3,560 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 14,980 0 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 65,050 56,400 53,700 80,000 0 % 80,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,260 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 60,720 95,560 88,520 100,000 -20 % 80,000

วัสดุอื่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 543,057.6 275,995.4 251,405.9 420,000 400,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 148,273.35 161,431.91 195,630.19 256,800 -22.92 % 197,934

คาบริการโทรศัพท 17,323.91 13,466.53 11,162.79 20,000 0 % 20,000

คาบริการไปรษณีย 1,930 1,419 1,705 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 15,575.6 27,743.64 40,512.94 60,000 0 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 183,102.86 204,061.08 249,010.92 346,800 287,934

รวมงบดําเนินงาน 1,540,586.99 984,918.19 1,355,879.83 1,778,770 2,160,724

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ประชุมแบบบุนวม 0 22,000 0 0 0 % 0

เครื่องทําลายเอกสาร  แบบทําลายครั้งละ  

20  แผน
0 31,500 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 120,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เครื่องอานบัตรอเนกประสงค 0 0 0 0 100 % 700

จัดซื้อเครื่องพิมพดีดไฟฟ้า 22,000 0 0 0 0 % 0

ตู้โชว 0 3,000 0 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจก 0 0 0 9,000 -100 % 0

ตู้เหล็ก 0 22,000 0 0 0 % 0

โตะทํางาน ระดับ 3-6 0 4,900 0 0 0 % 0

โตะเอนกประสงค 0 0 20,000 0 0 % 0

โพเดี่ยมไม้สัก ฉลุลาย 0 0 0 0 100 % 7,000

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น 0 0 0 0 100 % 7,500

ผ้ามาน 0 160,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก  (Inkjet  Printer) 0 8,500 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับประมวลผล  

แบบที่  1*  (จอขนาดไมน้อยกวา  19  นิ้ว)
0 0 21,950 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 

19 นิ้ว)

0 0 0 0 100 % 30,000

เครื่องพิมพ  Multifunction  ชนิดเลเซอร  

หรือชนิด  LED ขาวดํา  
0 0 9,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร / ชนิด  LED  ขาว

ดํา
7,300 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 

(30 หน้า/นาที)
0 7,850 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ  ขนาด  800  VA  0 6,300 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA 0 0 0 0 100 % 12,000

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 

(Smart Card Reader) 
0 0 2,100 0 0 % 0

ครุภัณฑอื่น

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 0 0 0 0 100 % 868,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 68,972.5 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 218,272.5 266,050 53,050 9,000 925,200

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการติดตั้งเหล็กดัดรอบอาคารสํานัก

งานชั้นลาง
100,000 0 0 0 0 % 0

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งกอสร้าง
30,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 130,000 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 348,272.5 266,050 53,050 9,000 925,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 50,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 50,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 50,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไป 7,366,252.55 6,819,589.19 7,052,616.83 8,092,390 9,391,084

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 999,990.65 844,143.87 389,460 628,620 65.07 % 1,037,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 12,870 2,110 0 24,000 0 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 32,629.03 0 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 183,920 183,720 189,240 196,920 2.99 % 202,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,238,780.65 1,062,602.9 578,700 909,540 1,324,440

รวมงบบุคลากร 1,238,780.65 1,062,602.9 578,700 909,540 1,324,440

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก

องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
0 3,200 103,200 230,000 -10.95 % 204,820

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาเชาบ้าน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 23,500 12,500 0 80,000 -87.5 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 23,500 15,700 103,200 330,000 234,820

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,193.95 8,233.95 3,298.74 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 90,000 0 % 90,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการปรับปรุงระบบแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
0 0 0 300,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 24,600 8,788 47,800 90,000 -33.33 % 60,000

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน
0 0 0 0 100 % 300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 19,891 15,899 31,804.1 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 47,684.95 32,920.95 82,902.84 530,000 500,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,082 19,570 49,978.05 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 21,480 0 3,000 40,000 -50 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,060 49,240 74,940 78,500 0 % 78,500

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 46,130 21,620 70,020 70,000 0 % 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุอื่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 166,752 90,430 197,938.05 248,500 228,500

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 6,416 6,755 1,704 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 6,416 6,755 1,704 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 244,352.95 145,805.95 385,744.89 1,118,500 973,320

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กแบบ  2  บาน 0 0 0 16,500 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลแบบ

ที่ 2 * (จอภาพขนาดไมน้อยกวา  19 นิ้ว)
0 0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 

(30 หน้า/นาที)
0 7,850 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 7,850 0 46,500 0

รวมงบลงทุน 0 7,850 0 46,500 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,483,133.6 1,216,258.85 964,444.89 2,074,540 2,297,760

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,849,386.15 8,035,848.04 8,017,061.72 10,166,930 11,688,844
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 178,190.32 189,780 100,081.48 277,740 5.85 % 294,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 527,520 531,720 544,529.03 557,832 -2.77 % 542,400

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 74,940 66,540 52,763.23 43,733 3.31 % 45,180

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 780,650.32 788,040 697,373.74 879,305 881,580

รวมงบบุคลากร 780,650.32 788,040 697,373.74 879,305 881,580

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก

องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
0 0 0 15,000 466.2 % 84,930

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 20,000 89,930

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 36,539.56 23,524.56 17,898.71 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 50,000 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 5,000 44,459 0 16,500 21.21 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 19,912 32,060 690 80,000 -25 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 61,451.56 100,043.56 18,588.71 146,500 130,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,947 9,999 7,799 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 410 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 21,140 9,060 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุอื่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 31,087 19,469 7,799 60,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 92,538.56 119,512.56 26,387.71 226,500 279,930

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ (Ink Tang Printer)
0 0 0 4,300 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 6,800 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 6,800 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 873,188.88 907,552.56 723,761.45 1,112,605 1,161,510

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายการจัดโครงการฝึกซ้อมแผน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0 0 0 20,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการจัดงานวัน อปพร. 0 0 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการจัดตั้งจุดตรวจระวังเหตุ

ในชวงเทศกาลปีใหม 0 0 37,237 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการจัดตั้งจุดตรวจระวังเหตุ

ในชวงเทศกาลสงกรานต
0 0 45,717 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา

สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
0 0 0 50,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการมาตรการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน
0 0 0 100,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการลดอุบัตเหตุบนท้องถนน

ชวงเทศกาลปีใหมและสงกรานต
92,014 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

และปรับปรุงคุณภาพชีวิต
3,550 0 0 0 0 % 0
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คาใช้จายในการฝึกซ้อมแผนการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย  ประจําปี  2559
19,087 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมทบทวน  (และ

เพิ่มเติม) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน

49,000 0 0 0 0 % 0

โครงการ Big Cleaning day ชาวกรอก

สมบูรณรวมใจทําความดีถวายเป็นพระราช

กุศลแดในหลวง รัชกาลที่ 10

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดงานวัน อปพร. 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการตั้งจุดตรวจระวังเหตุในชวง

เทศกาลปีใหม
0 42,882 0 0 0 % 0

โครงการตั้งจุดตรวจระวังเหตุในชวง

เทศกาลสงกรานต
0 32,522 0 0 0 % 0

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย
0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมทบทวน (อปพร.) และ

เพิ่มเติม
0 0 79,624 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย
0 0 5,530 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสา

สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา

อุบัติเหตุบนท้องถนนในชวงเทศกาลปีใหม
0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา

อุบัติเหตุบนท้องถนนในชวงเทศกาล

สงกรานต

0 0 0 0 100 % 60,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 25,807 0 28,305 100,000 -30 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 189,458 75,404 196,413 280,000 295,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 21,616.5 2,934 10,015.2 40,000 0 % 40,000

วัสดุกอสร้าง 0 28,208 5,350 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 14,349.2 14,280 4,819 110,000 -9.09 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 68,532.7 65,790 88,520 130,000 -46.15 % 70,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 189,400 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 19,800 14,200 24,290 38,500 -48.05 % 20,000

วัสดุอื่น 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 124,298.4 125,412 322,394.2 368,500 280,000

รวมงบดําเนินงาน 313,756.4 200,816 518,807.2 648,500 575,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกอสร้าง

เสายึดกล้องโทรทัศนวงจรปิดพร้อมอุปกรณ

ติดตั้ง
0 0 0 25,000 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องโทรทัศนวงจรปิด  พร้อมอุปกรณติด

ตั้งครบชุด
0 0 0 471,800 -100 % 0

เครื่องสงวิทยุ  ชนิดมือถือ 72,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องสงวิทยุ ชนิดประจําที่ 28,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

เครื่องค้ํายันไฮดรอลิกแบบมือโยก 0 15,000 0 0 0 % 0

เครื่องดับเพลิง 31,200 0 0 0 0 % 0

เครื่องตัดคอนกรีตมือถือ 0 50,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง  แบบ 3 ชั้น 0 0 31,200 0 0 % 0

สายดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว 0 0 0 0 100 % 30,000

สายสงน้ําดับเพลิง  แบบ  3  ชั้น  0 31,200 0 0 0 % 0

หัวฉีดดับเพลิง 25,000 0 0 0 0 % 0

หัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามปืน 0 25,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 9,500 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมค่าครุภัณฑ์ 165,700 121,200 31,200 496,800 30,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ

สร้าง
10,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,000 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 175,700 121,200 31,200 496,800 30,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 489,456.4 322,016 550,007.2 1,145,300 605,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,362,645.28 1,229,568.56 1,273,768.65 2,257,905 1,766,510

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 179,040 0 120,480 296,720 100.86 % 595,980

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 0 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 539,040 0 120,480 356,720 655,980

รวมงบบุคลากร 539,040 0 120,480 356,720 655,980
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก

องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
0 0 0 0 100 % 50,690

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 62,000 -96.77 % 2,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 15,000 0 % 15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 82,000 72,690

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 2,050 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 59,500 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 35,331 5,300 23,890 40,000 0 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,522 0 10,000 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 99,353 5,300 35,940 65,000 65,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,146 9,431 9,066.1 15,000 0 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,472 0 4,835.4 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,660 6,953 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 12,560 17,509.72 9,950 10,000 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 1,500 0 % 1,500

วัสดุคอมพิวเตอร 3,118 19,619 9,970 20,000 0 % 20,000

วัสดุอื่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 43,956 53,512.72 33,821.5 81,500 81,500

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 173,309.33 192,387.63 21,090.82 350,000 -71.43 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 173,309.33 192,387.63 21,090.82 350,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 316,618.33 251,200.35 90,852.32 578,500 319,190

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 10,800 0 0 0 0 % 0

ตู้ยาสามัญ 650 0 0 0 0 % 0

ตู้ใสเอกสาร 16,000 0 0 0 0 % 0

ตู้เอกสาร  15  ลิ้นชัก 3,800 0 0 0 0 % 0

โตะคอมพิวเตอร 11,200 0 0 0 0 % 0

โตะทํางาน 19,400 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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บอรดกระจกบานเลื่อน 11,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเลน  DVD 14,940 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อโคมไฟ ชนิดโคมไฟฟลัดไลท LED 0 0 0 102,000 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน  แอล  อี  ดี  (LED  TV) 99,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อน - เย็น 4,500 0 0 0 0 % 0

เตียงนอน 3,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร 53,850 0 0 0 0 % 0

คอมพิวเตอรโนตบุ้ค 15,950 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 4,290 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพเลเซอรหรือชนิด  LED  ขาวดํา  

ชนิด  Network  แบบที่  2 (33หน้า/นาที)
0 0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 9,300 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 278,180 0 0 117,000 0

วันที่พิมพ : 4/6/2564  09:59 หน้า : 21/54



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ
100,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 100,000 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 378,180 0 0 117,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,233,838.33 251,200.35 211,332.32 1,052,220 975,170

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 487,980 513,480 547,080 4.62 % 572,377

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 427,002 435,960 449,880 1.12 % 454,920

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 58,524 59,000 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 973,506 1,008,440 1,056,960 1,087,297

รวมงบบุคลากร 0 973,506 1,008,440 1,056,960 1,087,297

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก

องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
0 0 0 0 100 % 76,087
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาเชาบ้าน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 7,500 7,840 27.55 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 7,500 17,840 96,087

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 4,280 32,547 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 220,000 36.36 % 300,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ

บริหารศึกษา
570,960 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ

บริหารสถานศึกษา
0 0 0 1,082,200 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 31,420 23,732 25,000 0 % 25,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร

สถานศึกษา
0 0 843,000 0 100 % 932,140

โครงการสนับสนุนคาใช้จายสนับสนุนสถาน

ศึกษา
0 699,600 0 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างเพิ่มศักยภาพศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ
0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 570,960 735,300 899,279 1,327,200 1,267,140
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ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,604 9,995 12,603 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 856 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 12,250.43 9,662.1 19,998 20,000 0 % 20,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,299,174.22 1,376,911.06 1,340,869.58 1,555,955 3.08 % 1,603,860

วัสดุกอสร้าง 0 25,716 16,614 220,000 -90.91 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 3,060 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุอื่น 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 1,321,028.65 1,425,344.16 1,390,940.58 1,910,955 1,758,860

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 17,177.13 210,704.92 87,000 -8.05 % 80,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาบริการโทรศัพท 0 0 11,218.95 12,000 0 % 12,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 17,000 0 % 17,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 17,177.13 221,923.87 136,000 129,000

รวมงบดําเนินงาน 1,891,988.65 2,177,821.29 2,519,643.45 3,391,995 3,251,087
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ประชุมแบบบุนวม 0 22,000 0 0 0 % 0

ชั้นวางกระเป๋าและที่นอนเด็ก 0 57,600 0 0 0 % 0

ชั้นวางรองเท้า 0 14,800 0 0 0 % 0

โตะทํางาน  (แบบเหล็ก) 9,600 0 0 0 0 % 0

โตะประชุม 0 16,000 0 0 0 % 0

โตะวางคอมพิวเตอร 5,600 0 0 0 0 % 0

โตะหมูบูชา 0 0 8,500 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียง 0 58,636 0 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้ําดิบ 15,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องกรองน้ําดื่ม 8,990 0 0 0 0 % 0

เครื่องทําน้ําเย็นแบบตอทอ  ขนาด  2  กอก 15,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑกีฬา

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 499,000 0 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ
0 0 0 0 100 % 4,300

จอภาพแบบ  LED  หรือดีกวา  ขนาดไม

น้อยกวา  19  นิ้ว
0 0 0 2,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 553,190 169,036 8,500 2,800 4,300

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ซึ่งเป็นการติดตั้ง

ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการ

กอสร้างหรือภายหลังการกอสร้าง

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ 0 0 0 0 100 % 286,442

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงซอมแซมพื้น  คสล.บริเวณอาคาร

ห้องสมุดเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ
34,000 0 0 0 0 % 0

ปรับปรุงซอมแซมห้องสุขาสาธารณะ 67,000 0 0 0 0 % 0

ปรับปรุงซอมแซมอาคารห้องสมุดเทศบาล

ตําบลกรอกสมบูรณ
85,000 0 0 0 0 % 0

ปรับปรุงตอเติมดัดแปลงอาคารโรงเก็บพัสดุ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกรอก

สมบูรณ

97,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 283,000 0 0 0 286,442

รวมงบลงทุน 836,190 169,036 8,500 2,800 290,742
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,271,000 2,454,000 2,508,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 0 0 100 % 2,876,000

คาอาหารกลางวัน 0 0 0 2,741,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 2,271,000 2,454,000 2,508,000 2,741,000 2,876,000

รวมงบเงินอุดหนุน 2,271,000 2,454,000 2,508,000 2,741,000 2,876,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,999,178.65 5,774,363.29 6,044,583.45 7,192,755 7,505,126

รวมแผนงานการศึกษา 6,233,016.98 6,025,563.64 6,255,915.77 8,244,975 8,480,296

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 620,116.13 279,590.61 203,280 222,460 180.18 % 623,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 3,900 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 8,693.54 0 10,000 500 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 35,100 207.69 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 3,900 207.69 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 662,116.13 288,284.15 203,280 275,360 803,280

รวมงบบุคลากร 662,116.13 288,284.15 203,280 275,360 803,280
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก

องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
0 0 0 0 100 % 205,980

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 46,800 54,000 52,200 139,000 7.91 % 150,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 15,000 0 % 15,000

เงินชวยเหลือบุตร 0 0 0 15,000 -66.67 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 46,800 54,000 52,200 169,000 375,980

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,770.9 8,771.3 5,873.98 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 20,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 8,239 15,360 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 19,009.9 24,131.3 5,873.98 45,000 45,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 3,075 4,247 4,385 5,000 0 % 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 720 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 820 0 3,000 0 % 3,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุคอมพิวเตอร 17,900 28,260 20,350 10,000 200 % 30,000

วัสดุอื่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 20,975 33,327 25,455 28,000 48,000

รวมงบดําเนินงาน 86,784.9 111,458.3 83,528.98 242,000 468,980

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก 0 5,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 20,900 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ 

LED สี
0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 20,900 5,500 0 0 15,000

รวมงบลงทุน 20,900 5,500 0 0 15,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 769,801.03 405,242.45 286,808.98 517,360 1,287,260
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 3,900 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 3,900 0

รวมงบบุคลากร 0 0 0 3,900 0

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 1,191 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการรณรงคป้องกันควบคุม

โรคพิษสุนัขบ้า
25,000 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการป้องกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออก
95,600 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการการป้องกันและ 

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ตาม  

โครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ

ปณิธานของศาสตราจารย  ดร.สมเด็จพระ

เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร

ราชกุมารี

0 0 0 43,000 -100 % 0

โครงการเทศบาลกรอกสมบูรณเมืองนาอยู 0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณเมือง

นาอยู
0 38,573.4 39,912 0 100 % 40,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด

ออก
0 95,135 93,350 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ 0 23,500 0 0 0 % 0

โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไข้

เลือดออก
0 0 0 0 100 % 100,000
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โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคพิษ

สุนัขบ้า ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ

ปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือ

เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริม รณรงค และป้องกันควบ

คุมโรคไข้เลือดออก 
0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการดําเนินงานและบริหาร

จัดการระบบการแพทยฉุกเฉินของเทศบาล

ตําบลกรอกสมบูรณ

0 0 0 27,000 11.11 % 30,000

โครงการสงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 

โดยใช้หลัก 3Rs

และการดําเนินงานจังหวัด

สะอาด

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการคัดแยกขยะ และการ

ดําเนินงานจังหวัดสะอาด

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสุขาภิบาลอาหาร 0 11,660 8,989 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการอนุรักษสิ่งแวดล้อม 0 0 9,895 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 11,613.71 21,944.42 93,379.42 110,000 -27.27 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 132,213.71 190,812.82 246,716.42 390,000 370,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 14,766 13,910 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 65,550 81,800 104,490 120,000 -16.67 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 78,581 60,000 0 % 60,000

วัสดุอื่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 80,316 95,710 183,071 220,000 200,000

รวมงบดําเนินงาน 212,529.71 286,522.82 429,787.42 610,000 570,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 57,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

ชุดเตียงรถเข็นพยาบาลแบบพับได้ 53,500 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 120,196.04 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 231,196.04 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 231,196.04 0 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 60,000 0 160,000 0 0 % 0

โครงการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชดําริด้านสาธารณสุขแกชุมชน
0 0 0 0 100 % 160,000

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน  ตามพระราชดําริของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราช

กุมารี  

0 0 0 68,000 -100 % 0

โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

To be number (ศูนยเพื่อใจวัยรุนใน

ชุมชน/หมูบ้าน)  ทูลกระหมอมหญิงอุบล

รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  

0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบ้านตามพระราช

ดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช  

0 0 0 32,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 60,000 0 160,000 160,000 160,000

รวมงบเงินอุดหนุน 60,000 0 160,000 160,000 160,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 503,725.75 286,522.82 589,787.42 773,900 730,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,273,526.78 691,765.27 876,596.4 1,291,260 2,017,260
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 176,477.42 183,480 23,056 8,960 5,831.03 % 531,420

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 4,000 500 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 28,537 110.25 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 238,600 229,440 174,540 195,840 28.43 % 251,520

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 35,000 24,000 36,000 -22.5 % 27,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 451,077.42 447,920 221,596 273,337 894,840

รวมงบบุคลากร 451,077.42 447,920 221,596 273,337 894,840

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก

องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4,000 0 0 0 100 % 66,320

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 9,280 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 15,000 0 % 15,000

เงินชวยเหลือบุตร 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 4,000 9,280 0 40,000 96,320
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ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 6,946.44 6,946.44 6,218.32 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการจัดทําผังเมือง 0 0 0 100,330 -100 % 0

คาใช้จายในการจัดทําผังเมือง 0 0 0 0 100 % 475,330

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 18,568 3,100 8,500 20,000 50 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,870 6,570 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 27,384.44 16,616.44 14,718.32 150,330 525,330

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 84,749 67,039 5,577 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 14,700 0 0 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 410 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 18,950 0 28,770 20,000 0 % 20,000

วัสดุอื่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 118,399 67,449 34,347 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 37,244.21 0 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 37,244.21 0 0 0 0
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รวมงบดําเนินงาน 187,027.65 93,345.44 49,065.32 240,330 671,650

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก 0 11,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน

ประมวลผล *
0 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี 

แบบ Network 
0 0 11,950 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA 0 0 0 0 100 % 12,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 11,000 11,950 0 34,000

รวมงบลงทุน 0 11,000 11,950 0 34,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 638,105.07 552,265.44 282,611.32 513,667 1,600,490

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 9,250 1,140 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 140,000 -89.29 % 15,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,970 10,328 38,360.7 80,000 -62.5 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 9,970 19,578 39,500.7 220,000 45,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 37,687.5 49,182.8 168,348.4 380,000 -81.58 % 70,000

วัสดุกอสร้าง 88,220 107,800 79,900 230,000 -47.83 % 120,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 2,869 3,660 20,000 150 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 48,650 40,290 23,020 45,000 -6.67 % 42,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุอื่น 0 0 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 174,557.5 200,141.8 274,928.4 690,000 312,000

รวมงบดําเนินงาน 184,527.5 219,719.8 314,429.1 910,000 357,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกอสร้าง

เครื่องตัดคอนกรีต 0 0 0 0 100 % 40,000

เครื่องอัดอากาศ  (ปั๊มลม) 0 0 0 24,820 -100 % 0

สวาน (แบบไร้สาย) 0 0 0 7,860 -100 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องเชื่อมโลหะ 6,944.3 0 0 0 0 % 0
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สวานไฟฟ้า 15,943 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑสํารวจ

เทปวัดระยะ 4,000 0 0 0 0 % 0

เทปวัดระยะ  (แบบมีปลายแหลมสามารถ

จรดพื้นได้)
3,500 0 0 0 0 % 0

โพลขาว แดง 0 0 0 3,000 -100 % 0

ล้อวัดระยะทาง 0 0 0 18,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 367,960 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 398,347.3 0 0 53,680 40,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะบริเวณ  

3079  ด้านหน้าสํานักงานเทศบาลตําบล

กรอกสมบูรณ  

0 0 0 495,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนน  คสล.ซอยเทศบาล  11  ตอ

จากเดิมบรรจบซอยเทศบาล 7/3
0 0 0 1,839,000 -100 % 0

กอสร้างถนน  คสล.ซอยเทศบาล 10/1 

เชื่อมซอยเทศบาล  12
0 0 354,000 0 0 % 0
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กอสร้างถนน  คสล.ซอยเทศบาล 6/1  ตอ

จากโครงการเดิมบรรจบกับซอยเทศบาล 

10

0 388,000 0 0 0 % 0

กอสร้างลาน  คสล.  บริเวณหน้าอาคาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกรอก

สมบูรณ

645,000 0 0 0 0 % 0

กอสร้างวางทอระบายน้ํา  คสล.  ในบริเวณ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกรอก

สมบูรณ

214,000 0 0 0 0 % 0

กอสร้างวางทอระบายน้ํา  คสล.ถนนดิน

เชื่อมตอจากซอยเทศบาล  18,ซอยเทศบาล 

20,ซอยเทศบาล  3,และซอยเทศบาล  7

0 333,000 0 0 0 % 0

กอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล.และบอพัก 

คสล.ซอยเทศบาล 11
0 0 278,000 0 0 % 0

กอสร้างวางทอระบายน้ําและบอพัก  คสล. 

ซอยเทศบาล  6/1 (บริเวณบ้านชางธร)
0 65,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน  คสล.  บ้านนาย

อํานาจ  คนรักษ
0 212,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน  คสล.ซอย  6/1 0 367,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน  คสล.ซอย  ส.ดวงดี 0 486,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน  คสล.ซอยข้างบ้าน

นายอนงค  ที่พึ่ง
0 82,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนน  คสล.ซอยบ้านนาง

ทองย้อย  โตแกน
0 283,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยด้านหลัง

เทศบาล
0 0 0 0 100 % 345,000

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 

12 ตอจากเดิม
0 0 0 0 100 % 1,042,000

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. แยกซอย

เทศบาล 3 บ้านนางสมรัตน ใจเอื้อ
0 0 0 0 100 % 318,900

โครงการกอสร้างรั้วสระน้ํา 0 0 0 0 100 % 500,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 19,000 0 0 0 % 0

ตอเติมหลังคาโค้ง (โดม)  ภายในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ
100,000 0 0 0 0 % 0

ปรับปรุงสนามเด็กเลนพร้อมอุปกรณเด็ก

เลน
74,000 0 0 0 0 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 

นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ

สร้าง

คาจ้างออกแบบ 0 0 0 470,000 -57.45 % 200,000

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K) 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,033,000 2,235,000 632,000 2,834,000 2,435,900

รวมงบลงทุน 1,431,347.3 2,235,000 632,000 2,887,680 2,475,900
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 0 0 0 31,463 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 31,463 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 31,463 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 1,615,874.8 2,454,719.8 946,429.1 3,829,143 2,832,900

งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 29,590 31,250 110,000 -45.45 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0 29,590 31,250 110,000 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 17,310 9,605 62,000 -35.48 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 16,260 34,730 45,000 -11.11 % 40,000

วัสดุการเกษตร 15,054.6 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุอื่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 15,054.6 33,570 44,335 132,000 105,000

รวมงบดําเนินงาน 15,054.6 63,160 75,585 242,000 165,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องขุดหลุมพร้อมอุปกรณ 0 0 0 28,000 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม้ 16,906 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,906 0 0 28,000 0

รวมงบลงทุน 16,906 0 0 28,000 0

รวมงานสวนสาธารณะ 31,960.6 63,160 75,585 270,000 165,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,141,280 1,133,700 1,128,247.73 1,109,060 6.53 % 1,181,520

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 140,826.67 130,140 118,334.2 104,400 -5.34 % 98,820

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,282,106.67 1,263,840 1,246,581.93 1,213,460 1,280,340

รวมงบบุคลากร 1,282,106.67 1,263,840 1,246,581.93 1,213,460 1,280,340
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก

องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
0 0 0 0 100 % 98,460

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 98,460

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 18,500 18,500 44,400 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 20,000 50 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,476 95,090 47,525 90,000 11.11 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 22,976 113,590 91,925 110,000 130,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 90,211 97,650 99,961 200,000 -50 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 0 950 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 1,910 50,652.2 32,860 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 88,270 93,832 128,060 145,000 -17.24 % 120,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 11,427.6 4,868.5 8,220 10,000 0 % 10,000

วัสดุอื่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 191,818.6 247,952.7 269,101 395,000 270,000

รวมงบดําเนินงาน 214,794.6 361,542.7 361,026 505,000 498,460
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกอสร้าง

จัดซื้อรถเข็นสามล้อเอนกประสงค 0 5,600 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องอัดฉีดน้ําแรงดันสูง 29,997.45 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 29,997.45 5,600 0 0 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างรั้วคอนกรีตบอขยะ

เทศบาล
0 0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 500,000 0

รวมงบลงทุน 29,997.45 5,600 0 500,000 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,526,898.72 1,630,982.7 1,607,607.93 2,218,460 1,778,800

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,812,839.19 4,701,127.94 2,912,233.35 6,831,270 6,377,190

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายการดําเนินการจัดเวทีประชาคม 6,500 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการ / กิจกรรมด้านการ

พัฒนาสตรีและครอบครัว 7,945 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการจัดทําเวทีประชาคมท้อง

ถิ่นระดับชุมชนและระดับตําบล
0 0 0 30,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการจัดอบรมหรือกิจกรรม

ตางๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการในเขตเทศบาล
0 0 0 15,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการจัดอบรมหรือกิจกรรม

ตางๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
0 0 0 40,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการเทศบาลพบประชาชน 17,094 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการผู้สูงอายุจิตใจแจมใส  

รางกายแข็งแรง
0 0 0 21,700 -100 % 0

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพ 23,970 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมอาชีพและ

พัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน
0 0 0 40,000 -100 % 0
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คาใช้จายโครงการพัฒนาคุณภาพจิตใจ

สร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุ
0 0 27,335 30,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ

ศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนและผู้

นําชุมชน

0 0 95,639 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมการเรียนรู้ตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง
0 0 0 20,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมชวยเหลือผู้ยาก

จน ผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส

และคนไร้ที่พึ่ง

0 0 0 20,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการสภาเด็กและเยาวชน 0 0 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการสุขาภิบาลอาหาร 8,235 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการอนุรักษสิ่งแวดล้อม 9,570 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

และศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ผู้

นําชุมชนและประชาชน
0 0 0 20,320 -100 % 0

คาใช้จายโครงการอบรมสงเสริมและสนับ

สนุนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
0 0 14,909 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการอบรมสงเสริมอาชีพ 0 0 11,379 40,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการอบรมให้ความรุ้เกี่ยวกับ

ยาเสพติด
0 0 29,909 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาใช้จายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

ยาเสพติด
0 0 0 30,000 -100 % 0

คาใช้จายในการจัดทําโครงการเทศบาล

ตําบลกรอกสมบูรณเมืองนาอยู
38,573.4 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด
12,295 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับ

ชุมชนและระดับตําบล
0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการจัดเวทีประชาคมเมือง 0 8,070 0 0 0 % 0

โครงการจัดอบรมหรือกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยว

ข้องกับผู้พิการในเขตเทศบาล
0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดอบรมหรือกิจกรรมตางๆที่เกี่ยว

ข้องกับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการจัดอบรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับสตรีในเขตเทศบาล
0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดอบรมหรือกิจกรรมที่สงเสริม

ชวยเหลือผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อย

โอกาสและคนไร้ที่พึ่ง

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดอบรมหรือกิจกรรมที่เสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของครอบครัวในชุมชนในเขต

เทศบาล

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพ 0 39,870 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้

กับประชาชนในชุมชน
0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนากลุมสตรี 0 23,610 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพจิตใจ  สร้างรอยยิ้ม

ให้กับผู้สูงอายุ
0 19,825 0 0 0 % 0

โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ 0 9,900 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการเรียนรู้ตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง
0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทํา

แผนชุมชน
0 1,272 0 0 100 % 5,000

โครงการสภาเด็กและเยาวชน 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษา

ดูงานของคณะกรรมการชุมชน ผู้นําชุมชน

และประชาชน

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 0 24,775 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 124,182.4 127,322 179,171 317,020 430,000

รวมงบดําเนินงาน 124,182.4 127,322 179,171 317,020 430,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 124,182.4 127,322 179,171 317,020 430,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 124,182.4 127,322 179,171 317,020 430,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการจัดการแขงขันกีฬาเชื่อม

ความสัมพันธระหวางชุมชน
0 0 118,659 130,000 -100 % 0

คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬา 99,647 0 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ

ระหวางชุมชน
0 0 0 0 100 % 130,000

โครงการแขงขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 0 116,891 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 99,647 116,891 118,659 130,000 130,000

รวมงบดําเนินงาน 99,647 116,891 118,659 130,000 130,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 99,647 116,891 118,659 130,000 130,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 202,845 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการจัดงานประเพณีลอย

กระทง
0 0 80,800 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการจัดงานประเพณีแหเทียน

พรรษา
0 0 6,955 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมกิจกรรมประเพณี

ถวายเทียนพรรษา
0 0 0 15,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมกิจกรรมประเพณี

ลอยกระทง
0 0 0 100,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมกิจกรรมประเพณี

สงกรานต
0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการเข้าคายคุณธรรมจริยธรรม 0 9,820 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 0 30,770 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา 0 6,100 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็ก 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมประเพณีถวาย

เทียนพรรษา
0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมประเพณีลอย

กระทง
0 0 0 0 100 % 130,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการสงเสริมกิจกรรมประเพณี

สงกรานต
0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 202,845 46,690 87,755 125,000 240,000

รวมงบดําเนินงาน 202,845 46,690 87,755 125,000 240,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 30,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 232,845 46,690 87,755 125,000 240,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 332,492 163,581 206,414 255,000 370,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

คาชําระหนี้เงินต้น 2,190,642.52 2,248,235.29 2,307,555.84 2,368,660 -100 % 0

คาชําระดอกเบี้ย 240,946.64 183,353.87 124,033.32 62,935 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 177,943 180,928 177,425 188,825 0.68 % 190,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 10,000 100 % 20,000

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ

ประปา
500,000 400,000 200,000 200,000 0 % 200,000

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ

โครงการอื่น
100,000 0 0 0 0 % 0

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 2,844,700 2,915,700 3,115,500 13.55 % 3,537,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 480,000 532,000 845,000 -11.38 % 748,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 42,000 42,000 42,000 140,000 -48.57 % 72,000

สํารองจาย 92,000 36,000 0 120,000 -16.67 % 100,000

รายจายตามข้อผูกพัน 109,357.12 112,406.48 165,406.38 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 0 100,000 -30 % 70,000

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 0 0 0 41,520 -9.92 % 37,400

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 0 80,000 0 % 80,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน

ท้องถิ่น (กบท.)
390,000 390,000 390,000 423,200 -2.17 % 414,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ 0 12,500 25,000 80,000 0 % 80,000

รวมงบกลาง 3,842,889.28 6,930,123.64 6,879,120.54 7,795,640 5,569,900

รวมงบกลาง 3,842,889.28 6,930,123.64 6,879,120.54 7,795,640 5,569,900

รวมงบกลาง 3,842,889.28 6,930,123.64 6,879,120.54 7,795,640 5,569,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมแผนงานงบกลาง 3,842,889.28 6,930,123.64 6,879,120.54 7,795,640 5,569,900

รวมทุกแผนงาน 25,830,978.06 27,904,900.09 26,600,281.43 37,160,000 36,700,000

วันที่พิมพ : 4/6/2564  09:59 หน้า : 54/54



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ

อําเภอ ศรีมหาโพธิ   จังหวัดปราจีนบุรี
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,700,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด

เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป รวม 9,391,084 บาท

งบบุคลากร รวม 6,305,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกเทศมนตรีและรอง

นายกเทศมนตรี  โดยแยกรายละเอียดดังนี้

1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี  จํานวน  1  อัตรา ๆ ละ  27,600

.-บาท

จํานวน  12  เดือน   เป็นเงิน  331,200.-บาท

2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2  อัตรา ๆ ละ 15,180

.-บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  364,320.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดให้เงิน

ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องคกปกครองส่วนท้องถิ่น

อาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559

2. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว

 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ

คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประจําตําแหน่งนายก

เทศมนตรี 

และรองนายกเทศมนตรี  โดยแยกรายละเอียดดังนี้

1)  เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี  จํานวน 1

  อัตราๆ

ละ  4,000.-บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  48,000.-บาท

2)  เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี  จํานวน

2  อัตรา ๆ ละ  3,000.-บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น

เงิน  72,000.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดให้เงิน

ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องคกปกครองส่วนท้องถิ่น

อาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559

2. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว

 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ

คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนตําแหน่งนายก

เทศมนตรี  

และรองนายกเทศมนตรี  โดยแยกรายละเอียด  ดังนี้

1)  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  จํานวน  1  อัตรา ๆ

 ละ 4,000.-บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  48,000.-บาท

2)  เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2

  อัตรา ๆ ละ 3,000.-บาท  จํานวน  12  เดือน   เป็น

เงิน  72,000.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดให้เงิน

ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องคกปกครองส่วนท้องถิ่น

อาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559

2. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว

 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ

คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ

บริหารส่วนตําบล
จํานวน 198,720 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี

และ    

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  โดยแยกรายละเอียด  ดังนี้

1)  เงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน  1  อัตรา ๆ ละ  

9,660.-บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  115,920.-บาท

2)  เงินเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จํานวน  1  อัตรา ๆ ละ  

6,900.-บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  82,800.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดให้เงิน

ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องคกปกครองส่วนท้องถิ่น

อาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559

2. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว

 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ

คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา

เทศบาล ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล  

โดยแยกรายละเอียด  ดังนี้

1)  เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน 10

 อัตรา ๆ

ละ  9,660.-บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  1,159,200.-บาท

2)  เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล  จํานวน 1

 อัตรา ๆ

ละ  15,180.-บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  182,160.-บาท

3)  เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาล

จํานวน  1  อัตรา ๆ ละ  12,420.-บาท  จํานวน  12  เดือน   

เป็นเงิน  149,040.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดให้เงิน

ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องคกปกครองส่วนท้องถิ่น

อาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559

2. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว

 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ

คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,680,520 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,485,020 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และเงินปรับปรุงเงิน

เดือนของพนักงานเทศบาล  จํานวน  8  อัตรา  (จ่ายจากเงินราย

ได้) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 108,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มต่าง ๆ และ

เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงาน

เทศบาล  จํานวน  2  อัตรา (จ่ายจากเงินรายได้)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 144,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล

จํานวน  3  อัตรา  (จ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 907,440 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล  และเงิน

ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล  จํานวน  5  อัตรา  

(จ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,060 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เทศบาล

จํานวน  3  อัตรา  (จ่ายจากเงินรายได้)

วันที่พิมพ : 4/6/2564  10:00:22 หน้า : 7/168



งบดําเนินงาน รวม 2,160,724 บาท

ค่าตอบแทน รวม 422,790 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น
จํานวน 304,790 บาท

    1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน , ค่าสมนาคุณสําหรับคณะ

กรรมการคัดเลือก,สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่ง

ในระดับที่สูงขึ้น 

 จํานวน 20,000 บาท (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการ

คัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ

. 2555 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

    2. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน

รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น, ลูกจ้าง

ประจํา, พนักงานจ้างตามภารกิจ, และพนักงานจ้างทั่วไปของ

เทศบาล จํานวน 284,790 บาท 

(จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนด

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน

รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ

องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 8,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลอันเกี่ยว

เนื่องกับกิจการของสภาเทศบาล (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงิน

ค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายก

เทศมนตรี  

รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งประธาน

สภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งรองประธาน

สภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่

ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

สภาเทศบาล  

(ฉบับที่  2) พ.ศ. 2557  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้

กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล  ที่ได้รับอนุมัติให้

ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ ฯลฯ

  (จ่ายจากเงินรายได้)  

    -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น  พ.ศ.2559

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท  0808.4/ว4562 ลงวันที่

15 พฤษภาคม 2550  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ

งานนอกเวลาราชการของ องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.4/ว 5597 ลงวัน

ที่  18

มิถุนายน 2553  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการของ องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  

วันที่พิมพ : 4/6/2564  10:00:22 หน้า : 9/168



ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้

รับ  

(จ่ายจากเงินรายได้) 

    -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่ม เติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ

. 2559

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12

 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย

เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679  ลงวัน

ที่  6

กุมภาพันธ  2561 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดข้า

ราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรี

และพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้รับ (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาและระเบียบ  ดังนี้ 

1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ

. 2533

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2548

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3/ว4188  ลงวันที่

9  ธันวาคม  2548 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงิน

ของผู้บริหารท้องถิ่น

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ

ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่ม

เติมถึง  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3/ว4522  ลงวัน

ที่  9

สิงหาคม  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ

ค่าเล่าเรียน

5. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 1,050,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 95,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดังนี้  ค่า

ถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่า

กําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพยสิน (ยกเว้น  ค่า

เช่าบ้าน) 

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา

และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ

หรือสิ่งพิมพต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้

จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่า

จ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้ง

ไฟฟ้า  ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท ค่าติดตั้งเครื่องรับ

สัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ  

(จ่ายจากเงินรายได้)  

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดัง

นี้

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้

แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท

 0808.2/   ว 1657 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ

และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย

ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน

ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 250,000 บาท

    ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

    -เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ

บุคคล  โดยให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ  1 %  ของรายได้จริง
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ของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะ

กิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ ให้เบิกจ่าย

ได้ในภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไว้ตามอัตราที่

กําหนดและตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  โดยคํานึงถึงความจําเป็น

และประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่าย

ที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว

ข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย เป็นจํานวน

เงิน 25,000 บาท (จ่ายจากเงินรายได้) 

    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว

 2381 

ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององคกรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

    ค่าเลี้ยงรับรอง

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  ที่ได้รับแต่งตั้งตาม

กฎหมาย ฯลฯ  เป็นจํานวนเงิน 25,000 บาท (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว

 2381 

ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององคกรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  

  

    ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราช

พิธี  หรือวันสําคัญต่างของชาติ ค่าจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ

  ตามนโยบายหรือคําสั่งของอําเภอ จังหวัด  กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจ

อํานาจหน้าที่  เป็นจํานวนเงิน 200,000 บาท (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้

แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช

อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่า

พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่า

ผ่านทางด่วนพิเศษ

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ที่จําเป็น

ในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา

เทศบาล  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  หรือบุคคล  คณะ

บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ

ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนาดูงานหรือไปติดต่อ

ราชการ ฯลฯ  (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท
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    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการปกป้องสถาบัน

สําคัญของชาติ  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ฝึก

อบรม  ค่าอาหาร  

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการ ฯลฯ (จ่ายจากเงินราย

ได้)         

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก

กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ

. 2559 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่ 101 ลําดับที่ 7

โครงการเลือกตั้งของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ จํานวน 150,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการเลือกตั้งของเทศบาล

ตําบลกรอกสมบูรณ  เช่น  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  ค่า

วัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  ค่าพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   

ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้)  

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้

แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว

 3028       

ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ

ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675  ลงวัน

ที่  6

กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ

ประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น   
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โครงการวันเทศบาล จํานวน 15,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการวันเทศบาล  เช่น ป้าย

โครงการ  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าใช้จ่ายพิธีทาง

ศาสนาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นสําหรับโครงการ ฯลฯ  (จ่าย

จากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก

กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ

. 2559 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่ 99 ลําดับที่  3

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและ

จริยธรรมสําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาลและพนักงานจ้าง

จํานวน 15,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและ

พนักงานจ้างเทศบาล  เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ฝึก

อบรม  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า

วัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับ

โครงการ ฯลฯ  (จ่ายจากเงินรายได้)     

    - เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง

ถิ่น พ.ศ. 2557 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่ 102 ลําดับที่ 8
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โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล พนังงานจ้าง

เทศบาล

จํานวน 200,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล พนักงานจ้าง

เทศบาล  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่า

วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น

สําหรับโครงการ ฯลฯ  (จ่ายจากเงินอุดหนนุทั่วไป)         

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ

.ศ. 2557

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่ 99 ลําดับที่ 4

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริต จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริต เช่น  ค่าใช้จ่ายในการ

ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

 ที่จําเป็นสําหรับโครงการ ฯลฯ(จ่ายจากเงินรายได้)         

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ

.ศ. 2557

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่ 100 ลําดับที่ 6
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ

จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยว

กับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น  ค่าใช้จ่ายใน

การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม  

ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น

สําหรับโครงการ ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้)         

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ

.ศ. 2557

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่ 100 ลําดับที่ 5
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ

จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล  ในการจัดงานหรือ

กิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้า

ดอกไม้และพวงมาลา  ตามความจําเป็น  หรือค่าชดใช้ค่าเสีย

หาย หรือค่า            สินไหมทดแทน   ฯลฯ  (จ่ายจากเงินราย

ได้)                                                                          

                                             

    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดัง

นี้                                                             1. ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด

งาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององคกร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ

. 2559                                                                   2

. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10

  พฤศจิกายน  2530  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้

บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา  และพานประดับพุ่มดอกไม้  สรุปมีนัย

สําคัญ  ดังนี้

1) เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ

วัสดุ

2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สําหรับมอบให้ผู้มี

เกียรติ    ชาวต่างประเทศและคู่สมรสที่เดินทางเข้ามาหรือออก

จากประเทศไทยคนละไม่เกิน 300 บาท

3) ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ สําหรับวาง ณ อนุ

เสาวรีย ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท

4) ค่าพวงมาลาสําหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400

 บาท                                3. หนังสือกระทรวงการ

คลัง ที่ กค 0514/36272  ลงวันที่  11  สิงหาคม  2530

 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวง

มาลา และพานประดับพุ่ม

ดอกไม้                                                          4

. ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง หลักเกณฑการชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก  ลง

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 140,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง

งาน  

ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

ผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดัง

นี้                           

         (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจาก

ค่าใช้สอย

         (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่าย

จาก ค่าวัสดุ  (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้

แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท

 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ

การจําแนก

ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ

องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752

ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ

และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก  ที่  มท

0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง

หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย

ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน

ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 115,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  ตรายาง

เครื่องคํานวณเลข  ลวดเย็บกระดาษ  แฟ้มเอกสาร  แบบ

พิมพ ซอง ฯลฯ    

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/ 

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/ 

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 45,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส เทปพันสาย

ไฟ

สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า

เบรกเกอร  ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้)         

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แก้วน้ํา จาน

รอง ถ้วยชาม  ผงซักฟอก  น้ํายาดับกลิ่น  ไม้กวาด ฯลฯ  (จ่าย

จากเงินรายได้)      

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น  ไม้ต่าง ๆ

  ค้อน  สว่าน  จอบ

เสียม เลื่อย ตลับเมตร โถส้วม  อ่างล้างมือ  เหล็กเส้น  ท่อน้ําและ

อุปกรณประปา ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขน

ส่ง  เช่น  ไขควง  ประแจ 

แม่แรง คีมล็อค  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  น้ํามันเบรก  นอต

และ

สกรู  ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้)     

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  แกสหุง

ต้ม น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันจารบี  น้ํามัน

เครื่อง ฯลฯ   

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523

                ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและ

อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย

ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  ปุ๋ย  ยาป้องกันและ

กําจัดศัตรูพืชและสัตว  พันธุสัตวปีก  และสัตวน้ํา  วัสดุเพาะ

ชํา  อุปกรณในการขยายพันธพืช  เช่น  ใบมีด  เชือก  ผ้าใบหรือ

ผ้าพลาสติก  หน้ากากป้องกันแกสพิษ ฯลฯ  (จ่ายจากเงินราย

ได้)         

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน

โปสเตอร พู่กันและสี ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึก

เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่

ได้จากการล้าง  อัด  ขยาย  ภาพถ่ายดาวเทียม  ขาตั้งกล้อง ขาตั้ง

เขียนภาพ

เลนสซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  (จ่ายจากเงินรายได้)     

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น  อุปกรณบันทึกข้อมูล

หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  เมนบอรด

เมมโมรี่ชิป  เมาส  ฮารดดิสต  ซีดีรอม ฯลฯ (จ่ายจากเงินราย

ได้)     

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใด

ประเภทหนึ่ง เช่น มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า ตะแกรงกรองสวะ ฯลฯ

 (จ่ายจากเงินรายได้)     

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 287,934 บาท

ค่าไฟฟ้า จํานวน 197,934 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะหรืออาคาร

สถานที่ ๆ  อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล ฯลฯ  (จ่าย

จากเงินรายได้ จํานวน 146,121 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว

ไป 51,813 บาท)

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทพื้นฐาน  ค่าโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ

  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว

และค่าใช้จ่าย

ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าหมาย

เลขโทรศัพท  ค่าบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้)     

ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย  ค่าธนาณัติ  

ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย  ค่าธรรมเนียมการ

โอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  ฯลฯ 

(จ่ายจากเงินรายได้)     

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่า

โทรภาพ

(โทรสาร)  ค่าเทเลกซ  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อ

สารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต

รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและค่าสื่อสารอื่น ๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ล

ทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมายความ

รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

เกี่ยวกับการใช้บริการ  ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้) 
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งบลงทุน รวม 925,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 925,200 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค จํานวน 700 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณอ่านบัตรแบบอเนกประสงค 

(Smart Card Reader) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ

อเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ 

2. มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 

3. สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้

4. สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใช้แรง

ดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่าง

น้อย

    - เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15

 มีนาคม 2562

(จ่ายจากเงินรายได้)

โพเดี่ยมไม้สัก ฉลุลาย จํานวน 7,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโพเดี่ยม ไม้สัก ฉลุ

ลาย ขนาด 40x60x120 ซม. 

    - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบ

ประมาณ

(จ่ายจากเงินรายได้)
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น จํานวน 7,500 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น 

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

1. รูปทรงแข็งแรง สีสวยคลาสสิก รูปลักษณโค้งมนทันสมัย 

2. ถังน้ําเย็นปมขึ้นรูป ปลอดภัยไร้สารตะกั่ว 

3. มีระบบต้มน้ําร้อนและน้ําเย็นในเครื่องเดียวกัน 

4. ให้น้ําร้อนอุณหภูมิ 85 - 95 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นระดับที่

เหมาะกับเครื่องดื่มทุกประเภท และสามารถจ่ายน้ําร้อนต่อเนื่อง

ได้มากเกือบ 2 ลิตร 

5. ระบบคอมเพรสเซอรทําความเย็นรวดเร็ว และใช้สารทําความ

เย็นที่ไม่มีส่วนผสมของสาร CFC 

6. ตัวตู้ด้านหน้าทําจากพลาสติกคุณภาพดี ปลอดภัยระหว่างใช้

งาน

7. ขนาด กว้าง 305 มม. สูง 1,080 มม. ลึก 380 มม.

    - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบ

ประมาณ

(จ่ายจากเงินรายได้)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล

ผล

แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก

(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย

กว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่

ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา

แบบ  Cache Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่

น้อยกว่า 12 MB
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- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด

อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย

ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย

ประมวลผล

กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ

จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้

หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่

น้อยกว่า 8 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย

กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย

กว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 

แบบ 10/100/

1000  Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย

กว่า 3 ช่อง 

- มีแป้นพิมพและเมาส 

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย

(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  

    - เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15

 มีนาคม 2562

(จ่ายจากเงินรายได้)

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 12,000 บาท
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    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA 

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA (1,200 Watts)

2. มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/+20%

3. มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/+10%

4. สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

    - เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15

 มีนาคม 2562

(จ่ายจากเงินรายได้)

ครุภัณฑอื่น

ครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 868,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1

 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่อง

ยนตสูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดัล

เบิ้ลแค็บ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

1. เป็นกระบะสําเร็จรูป

2. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู

3. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

4. ราคารวมภาษีสรรพสามิต

    - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ

ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561

(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,297,760 บาท

งบบุคลากร รวม 1,324,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,324,440 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,037,640 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และเงินปรับปรุงเงิน

เดือนพนักงานเทศบาล จํานวน  5  อัตรา  (จ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล  จํานวน 1

 อัตรา   (จ่ายจากเงินรายได้)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงาน

เทศบาล  จํานวน 2 อัตรา  (จ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 202,800 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล  และเงิน

ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน  1  อัตรา  (จ่ายจาก

เงินรายได้)

งบดําเนินงาน รวม 973,320 บาท

ค่าตอบแทน รวม 234,820 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น
จํานวน 204,820 บาท

    1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทํา

หน้าที่เป็นกรรมการดําเนินการซื้อหรือการจ้าง  คณะกรรมการ

ตรวจการจ้าง และผู้คุมงานก่อสร้างตามอัตราที่กระทรวง

มหาดไทยกําหนด ฯลฯ จํานวน 100,000 บาท (จ่ายจากเงินราย

ได้) 

    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด  ที่  กค

  0402.5/ว156  ลงวันที่  19  กันยายน  2560  เรื่อง  หลัก

เกณฑการจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

    2. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน

รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น, ลูกจ้าง

ประจํา, พนักงานจ้างตามภารกิจ, และพนักงานจ้างทั่วไปของ

เทศบาล จํานวน 104,820 บาท 

(จ่ายจากเงินรายได้)

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน

ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององคกร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้

กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล  ที่ได้รับอนุมัติให้

ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ ฯลฯ

  (จ่ายจากเงินรายได้) 

    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น พ.ศ. 2559

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท  0808.4/ว 4562 

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ องคกรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น  

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.4/ว 5597 

ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้

รับ 

(จ่ายจากเงินรายได้) 

    - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้

    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า

ราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ

ที่  3) พ.ศ. 2559

    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 

ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ

การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

    3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวัน

ที่ 6  กุมภาพันธ  2561 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัด

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององคกรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน

เทศบาลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ฯลฯ  (จ่ายจากเงินรายได้ )

    - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบและหนังสือสั่ง

การ  ดังนี้ 

1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ

. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2548

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ

ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่ม

เติมถึง  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท  0809.3/ว 4522 

ลงวันที่  9  สิงหาคม  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุง

การศึกษาและค่าเล่าเรียน

4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดังนี้  ค่า

ถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่า

กําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพยสิน (ยกเว้น  ค่า

เช่าบ้าน

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา

และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ

หรือสิ่งพิมพต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้

จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่า

จ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้ง

ไฟฟ้า 

ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ

ต่าง ๆ ฯลฯ  (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดัง

นี้ 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้

แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  ที่  มท

0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ

การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย

ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน

ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช

อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่า

พาหนะ 

ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทาง

ด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียน

ต่าง ๆ 

ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานเทศบาลและ

พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้

เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนาดูงาน

หรือไปติดต่อราชการ  ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 300,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการปรับปรุงระบบแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เช่น  ค่าวัสดุและอุปกรณ  ค่าถ่าย

เอกสาร  

ค่าคัดสําเนา  ค่าจ้างสํารวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูล ฯลฯ

(จ่ายจากเงินรายได้) 

    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่  9

 มกราคม 2555

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.3/ 

ว 462 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551

4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ ว

 483 

ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง

งาน

ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

ผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดัง

นี้                           

         (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่า

ใช้สอย

         (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่าย

จากค่าวัสดุ (จ่ายจากเงินรายได้) 

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้

แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่มท

0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752

ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  

5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก 

ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
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ค่าวัสดุ รวม 228,500 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  ตรายาง 

เครื่องคํานวณเลข  ลวดเย็บกระดาษ  แฟ้มเอกสาร  แบบ

พิมพ  ซอง ฯลฯ

(จ่ายจากเงินรายได้)    

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท

0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง

หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท

0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ

พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขน

ส่ง  เช่น  ไขควง  ประแจ

แม่แรง คีมล็อค  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  น้ํามันเบรก  

นอตและสกรู  ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้) 

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก 

ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับ

ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  

ที่  มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว

ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 78,500 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  แกสหุง

ต้ม น้ํามันดีเซล  น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันจารบี  น้ํามัน

เครื่อง ฯลฯ

(จ่ายจากเงินรายได้)    

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท

0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง

หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย

ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน

ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน

โปสเตอร พู่กันและสี ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด  แถบบันทึก

เสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่

ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง ขาตั้ง

เขียนภาพ  เลนสซูม  กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ (จ่ายจากเงิน

รายได้)

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท

0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง

หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น  อุปกรณบันทึกข้อมูล

หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  เมนบอรด

เมมโมรี่ชิป  เมาส  ฮารดดิสต  ซีดีรอม ฯลฯ  (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท

0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ

พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใด

ประเภทหนึ่ง  เช่น  มิเตอรน้ํา  มิเตอรไฟฟ้า  ตะแกรงกรอง

สวะ ฯลฯ 

(จ่ายจากเงินรายได้) 

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  

ที่  มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับ

ปรุง

หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  

ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง  แนว

ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา

ไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

(จ่ายจากเงินรายได้) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,161,510 บาท

งบบุคลากร รวม 881,580 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 881,580 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 294,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และเงินปรับปรุงเงิน

เดือนพนักงานเทศบาล  จํานวน  1  อัตรา  (จ่ายจากเงินรายได้)  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 542,400 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล  และเงิน

ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เทศบาล จํานวน  4  อัตรา (จ่ายจากเงินรายได้)    

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 45,180 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เทศบาล

จํานวน  4  อัตรา (จ่ายจากเงินรายได้)    

งบดําเนินงาน รวม 279,930 บาท

ค่าตอบแทน รวม 89,930 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น
จํานวน 84,930 บาท

    1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่  อปพร. ที่ปฏิบัติราชการอัน

เป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวน 15,000

 บาท 

(จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้

จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2560

    2. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน

รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น, ลูกจ้าง

ประจํา, พนักงานจ้างตามภารกิจ, และพนักงานจ้างทั่วไปของ

เทศบาล จํานวน 69,930 บาท 

(จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนด

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน

รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ

องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้

กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล  ที่ได้รับอนุมัติให้

ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ ฯลฯ

  (จ่ายจากเงินรายได้)  

    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น  พ.ศ. 2559

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท  0808.4/ว4562 ลงวัน

ที่  15

พฤษภาคม 2550  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการของ องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.4/ว 5597 ลงวัน

ที่  18

มิถุนายน 2553  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดังนี้  ค่า

ถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่า

กําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพยสิน (ยกเว้น  ค่า

เช่าบ้าน)  

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา

และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ

หรือสิ่งพิมพต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้

จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่า

จ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้ง

ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท ค่าติดตั้งเครื่องรับ

สัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ  (จ่ายจากเงินรายได้)  

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดัง

นี้ 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้

แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท

 0808.2/

ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี

ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย

ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน

ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช

อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่า

พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่า

ผ่านทางด่วนพิเศษ  

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ที่จําเป็น

ในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

หรือบุคคล  คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป

ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรมสัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ

ราชการ ฯลฯ  (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง

งานให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดัง

นี้                           

         (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่า

ใช้สอย

         (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่าย

จากค่าวัสดุ

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติสภาเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้

แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท

 0808.2/

ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี

ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752

         ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ

รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณราย

จ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน

มาก  ที่  มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ

ประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523

        ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่า

ใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี

ในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

(จ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  ตรายาง

เครื่องคํานวณเลข  ลวดเย็บกระดาษ  แฟ้มเอกสาร  แบบ

พิมพ  ซอง ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้)     

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน

โปสเตอร พู่กันและสี ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึก

เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่

ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง ขาตั้ง

เขียนภาพ เลนสซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ   (จ่ายจากเงิน

รายได้)

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ : 4/6/2564  10:00:23 หน้า : 50/168



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น  อุปกรณบันทึกข้อมูล

หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  เมนบอรด

เมมโมรี่ชิป  เมาส  ฮารดดิสต  ซีดีรอม ฯลฯ  (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใด

ประเภทหนึ่ง เช่น มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า ตะแกรงกรองสวะ ฯลฯ

  

(จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ : 4/6/2564  10:00:23 หน้า : 51/168



งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 605,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 575,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 295,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ

โครงการ Big Cleaning day ชาวกรอกสมบูรณร่วมใจทําความดี

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 10

จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการ Big Cleaning day 

ชาวกรอกสมบูรณร่วมใจทําความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่

ในหลวงรัชกาลที่ 10 เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ฝึก

อบรม  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า

วัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการ  ฯลฯ 

(จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ

.ศ. 2557 

  

โครงการจัดงานวัน อปพร. จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดงานวัน  อป

พร. เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่า

วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุเครื่อง

เขียนและอุปกรณ  ค่าป้ายโครงการ

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการ  ฯลฯ (จ่ายจากเงิน

รายได้)

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ

.ศ. 2557 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่  89  ลําดับที่  6
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โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ฝึก

อบรม 

ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ

เครื่องเขียนและอุปกรณ  ค่าป้ายโครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่

จําเป็นสําหรับโครงการ ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ

.ศ. 2557

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่  89  ลําดับที่  4

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป

พร.)

จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา

สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) เช่น ค่าใช้จ่ายในการ

ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม

ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ ค่าป้ายโครงการ  และค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการ  ฯลฯ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

     - เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก

อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ

. 2557 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่  89  ลําดับที่  3
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

(อปพร.)

จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าใช้จ่ายในการ

ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม

ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ ค่าป้ายโครงการ  และค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการ  ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก

อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ

. 2557 

โครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขปญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนใน

ช่วงเทศกาลปีใหม่

จํานวน 60,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามมาตรการป้องกันและ

แก้ไขปญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น

ค่าน้ําดื่ม  ค่าจัดสถานที่  ค่าป้ายโครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ที่จําเป็นสําหรับโครงการ  ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก

กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ

. 2559

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่  88  ลําดับที่  1
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โครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขปญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนใน

ช่วงเทศกาลสงกรานต

จํานวน 60,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามมาตรการป้องกันและ

แก้ไขปญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต เช่น

ค่าน้ําดื่ม  ค่าจัดสถานที่  ค่าป้ายโครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ที่จําเป็นสําหรับโครงการ  ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก

กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ

. 2559

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่  88  ลําดับที่  1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง

งานให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดัง

นี้                           

         (1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่า

ใช้สอย

         (2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่าย

จากค่าวัสดุ

(จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้

แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท

 0808.2/

ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี

ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2

/ว1752    
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ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ

และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท

 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง

หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2/ว

 3523   

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย

ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน

ลักษณะ 

ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส เทปพันสาย

ไฟ

สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า

เบรกเกอร  ฯลฯ  (จ่ายจากเงินรายได้)    

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
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    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น  ไม้ต่าง ๆ

  ค้อน  สว่าน  จอบ 

เสียม  เลื่อย  ตลับเมตร  โถส้วม  อ่างล้างมือ  เหล็กเส้น  ท่อน้ํา

และอุปกรณประปา ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขน

ส่ง  เช่น  ไขควง  ประแจ

แม่แรง คีมล็อค  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  น้ํามันเบรก  นอต

และ  สกรู ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 50,000 บาท และ

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท)

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ : 4/6/2564  10:00:23 หน้า : 57/168



วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 70,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  แกสหุง

ต้ม น้ํามันดีเซล  น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันจารบี  น้ํามัน

เครื่อง ฯลฯ

(จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย

ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน

ลักษณะ

ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  เครื่อง

แบบ  เสื้อ รองเท้า  ถุงมือ  หมวก  ฯลฯ  (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง  เช่น  ถังน้ํายาเคมีดับ

เพลิง

น้ํายาเคมีดับเพลิงชนิดต่าง ๆ  วัสดุเกี่ยวกับดับเพลิง  ฯลฯ  (จ่าย

จากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใด

ประเภทหนึ่ง เช่น มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า ตะแกรงกรองสวะ ฯลฯ

  (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 30,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

สายดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ําดับเพลิง  แบบ  3

  ชั้น  ขนาด  1.5  นิ้ว x 20  เมตร  จํานวน  2  เส้น  ทอด้วยเส้น

ใยสังเคราะหไฟเบอร (FIBER) ตลอดทั้งเส้น  ทั้งแนวตั้งและแนว

นอน  ภายในเคลือบด้วยยางสังเคราะห  ทนสาร

เคมี กรด  ด่าง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

    - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบ

ประมาณ
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แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 975,170 บาท

งบบุคลากร รวม 655,980 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 655,980 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 595,980 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และเงินปรับปรุงเงิน

เดือนพนักงานเทศบาล  จํานวน  3  อัตรา  (จ่ายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล

จํานวน  2  อัตรา  (จ่ายจากเงินรายได้)  

งบดําเนินงาน รวม 319,190 บาท

ค่าตอบแทน รวม 72,690 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น
จํานวน 50,690 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน

รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น, ลูกจ้าง

ประจํา, พนักงานจ้างตามภารกิจ, และพนักงานจ้างทั่วไปของ

เทศบาล จํานวน 50,690 บาท 

(จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนด

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน

รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ

องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้

กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล  ที่ได้รับอนุมัติให้

ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ ฯลฯ

  (จ่ายจากเงินรายได้)      

    -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น

พ.ศ.2559

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.4/ว4562  ลงวัน

ที่ 15

พฤษภาคม 2550  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.4/ว5597  ลงวัน

ที่ 18

มิถุนายน  2553  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 15,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ์ที่จะได้

รับ  (จ่ายจากเงินรายได้)  

    -  เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่ม เติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ

. 2559

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12

 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย

เงิน   ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0679  ลงวันที่  6

 กุมภาพันธ  2561 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดข้า

ราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน

เทศบาลตามสิทธิ์ที่จะได้รับ(จ่ายจากเงินรายได้)  

    - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบและหนังสือสั่ง

การ  ดังนี้ 

1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ

. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2548

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ

ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่ม

เติมถึง 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3/ว4522  ลงวัน

ที่  9

สิงหาคม  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ

ค่าเล่าเรียน

4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดังนี้  ค่า

ถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่า

กําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพยสิน (ยกเว้น  ค่า

เช่าบ้าน)        ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง

เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจาย

เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียม

ต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา

พิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เข้า

ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งประปา ฯ ค่า

ติดตั้งโทรศัพท ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ 

(จ่ายจากเงินรายได้)   

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดัง

นี้ 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้

แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท

 0808.2/

ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี

ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523

       ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้

จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน

ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช

อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่า

พาหนะ

ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทาง

ด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียน

ต่าง ๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานเทศบาล

และพนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ

ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู

งาน  หรือไปติดต่อราชการ ฯลฯ  

(จ่ายจากเงินรายได้)  

    - เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
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    - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง

งานให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดัง

นี้                           

         (1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจาก

ค่าใช้สอย

         (2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่าย

จากค่าวัสดุ

(จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 5,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป จํานวน 5,000 บาท)  

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้

แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท

 0808.2/

ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี

ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752

ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ

และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง

หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย

ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน

ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ : 4/6/2564  10:00:23 หน้า : 66/168



ค่าวัสดุ รวม 81,500 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  ตรายาง

เครื่องคํานวณเลข  ลวดเย็บกระดาษ  แฟ้มเอกสาร  แบบ

พิมพ  ซอง  

ฯลฯ  (จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 10,000 บาท และจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป จํานวน 5,000 บาท)     

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส  เทปพันสาย

ไฟฟ้าสายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ  เข็มขัดรัดสาย

ไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร  ฯลฯ (จ่ายจากเงินราย

ได้ จํานวน 5,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว

ไป จํานวน 5,000 บาท)       

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แก้วน้ํา จาน

รอง ถ้วยชาม  ผงซักฟอก  น้ํายาดับกลิ่น  ไม้กวาด ฯลฯ  (จ่าย

จากเงินรายได้)   

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ

  ค้อน  สว่าน  จอบ

เสียม เลื่อย ตลับเมตร  โถส้วม  อ่างล้างมือ  เหล็กเส้น  ท่อน้ํา

และอุปกรณประปา ฯลฯ  (จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 5,000

 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 5,000 บาท)  

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  ปุ๋ย  ยาป้องกันและ

กําจัดศัตรูพืชและสัตว  พันธุสัตวปีก และสัตวน้ํา วัสดุเพาะ

ชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เช่น ใบมีด  เชือก  ผ้าใบหรือผ้า

พลาสติก  หน้ากากป้องกันแกสพิษฯลฯ  (จ่ายจากเงินราย

ได้)      

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,500 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน

โปสเตอร พู่กันและสี ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึก

เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่

ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง ขาตั้ง

เขียนภาพ เลนสซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ (จ่ายจากเงิน

รายได้)  

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น  อุปกรณบันทึกข้อมูล

หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  เมนบอรด

เมมโมรี่ชิป  เมาส  ฮารดดิสต  ซีดีรอม ฯลฯ  (จ่ายจากเงินราย

ได้ จํานวน 10,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว

ไป จํานวน 10,000 บาท)  

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใด

ประเภทหนึ่ง เช่น มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า ตะแกรงกรองสวะ ฯลฯ

  (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารห้องสมุด  ลานกีฬาเอนก

ประสงค  ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ  (จ่ายจากเงินรายได้)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,505,126 บาท

งบบุคลากร รวม 1,087,297 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,087,297 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 572,377 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  และเงินปรับปรุง

เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  จํานวน  2  อัตรา  (จ่ายจากเงินอุด

หนุนทั่วไป)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 454,920 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล  และเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานจ้างเทศบาล  จํานวน  4  อัตรา  (จ่าย

จากเงินรายได้

324,000 บาท  และ  จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  130,920 บาท) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างเทศบาล

จํานวน  4  อัตรา  (จ่ายจากเงินรายได้  36,000.-บาท  และ  จ่าย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป  24,000.-บาท)
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งบดําเนินงาน รวม 3,251,087 บาท

ค่าตอบแทน รวม 96,087 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น
จํานวน 76,087 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน

รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น, ลูกจ้าง

ประจํา, พนักงานจ้างตามภารกิจ, และพนักงานจ้างทั่วไปของ

เทศบาล จํานวน 76,087 บาท 

(จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนด

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน

รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ

องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้

รับ

(จ่ายจากเงินรายได้) 

    -  เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ

. 2559

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12

ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน

ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679  ลงวัน

ที่  6

กุมภาพันธ  2561 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดข้า

ราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน

เทศบาลตามสิทธิที่จะได้รับ (จ่ายจากเงินรายได้)     

    - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบและหนังสือสั่ง

การ  ดังนี้ 

1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ

. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2548

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ

ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่ม

เติมถึง

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3/ว 4522  ลงวัน

ที่  9

สิงหาคม  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ

ค่าเล่าเรียน

4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 1,267,140 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดังนี้  ค่า

ถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่า

กําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพยสิน (ยกเว้น  ค่า

เช่าบ้าน)

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา

และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ

หรือสิ่งพิมพต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้

จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่า

จ้างเหมาบริการอื่น ๆที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้ง

ไฟฟ้า  ค่าติดตั้งประปา ฯ  ค่าติดตั้งโทรศัพท ค่าติดตั้งเครื่องรับ

สัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ  

(จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 216,000 บาท และจ่ายจากเงินอุด

หนุนทั่วไป จํานวน 84,000 บาท) 

    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดัง

นี้ 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้

แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท

 0808.2/

ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี

ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย

ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน

ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่า

ที่พัก

ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ที่จําเป็น

ในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป

ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ

ราชการ ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 932,140 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารศึกษา  โดยแยกรายละเอียด  ดังนี้

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตํา บลกรอกสมบูรณ  จํานวน 118 คน ๆ ละ 20

.-บาท/วัน จํานวน 245 วัน  เป็นจํานวนเงิน  578,200.-บาท

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  จํานวน  118   คน ๆ

 ละ 1,700.-บาท /ปี  เป็นจํานวนเงิน  200,600.-บาท

3. เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้แก่เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เทศบาลตําบลกรอก

สมบูรณ จํานวน  118  คน ๆ ละ 200/ปี เป็นจํานวนเงิน  23,600

.-บาท

4. เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณการเรียน จํานวน 118  คนๆ ละ 200

/ปี เป็นจํานวนเงิน  23,600.-บาท

5. เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 118  คน ๆ

 ละ 300/ปี เป็นจํานวนเงิน  35,4000.-บาท

6. เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 118

  คนๆ ละ 430/ปี

เป็นจํานวนเงิน  50,740.-บาท

7. เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ที่สงกัด ศพด

. ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2 คนๆละ 10,000

 บาท เป็นจํานวนเงิน 20,000.- บาท

(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท

0816.2/ว3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซ้อม

แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป

ด้านการศึกษาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบ

ประมาณ  2562

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล

ตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่ 78  ลําดับที่  2
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โครงการเสริมสร้างเพิ่มศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

กรอกสมบูรณ

จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเสริมสร้างเพิ่ม

ศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ เช่น  ค่า

ใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  ค่า

อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  และค่า

ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการ ฯลฯ (จ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป)         

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ

.ศ. 2557

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่  78 ลําดับที่  3

ค่าวัสดุ รวม 1,758,860 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  ตรายาง

เครื่องคํานวณเลข  ลวดเย็บกระดาษ  แฟ้มเอกสาร  แบบพิมพ

ซอง  ฯลฯ  (จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 10,000 บาท และจ่าย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 10,000 บาท)     

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส เทปพันสาย

ไฟฟ้า

สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า

เบรกเกอร  ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 10,000 บาท และ

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 20,000 บาท)          

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แก้วน้ํา จาน

รอง ถ้วยชาม  ผงซักฟอก  น้ํายาดับกลิ่น  ไม้กวาด ฯลฯ (จ่ายจาก

เงินรายได้ จํานวน 10,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว

ไป จํานวน 10,000 บาท)  

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,603,860 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  จํานวน 118 คน ๆ ละ 7.37

 บาท

จํานวน 260 วัน เป็นจํานวนเงิน  226,112 .-บาท  และนักเรียน

โรงเรียนวัดราษฎรเจริญศรัทธาธรรม  จํานวน 719 คน ๆ

 ละ 7.37 บาท

จํานวน 260 วัน  เป็นจํานวนเงิน 1,377,748 .-บาท  

(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท

 0816.2/

ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ

จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนนุทั่วไปด้านการศึกษา

ขององคกรปกคราองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ  2562

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ

  ค้อน  สว่าน  จอบ

เสียม  เลื่อย ตลับเมตร  โถส้วม  อ่างล้างมือ  เหล็กเส้น  ท่อน้ํา

และอุปกรณประปา ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 10,000

 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 10,000 บาท)  

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น  ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัด

ศัตรูพืชและสัตว พันธุสัตวปีก และสัตวน้ํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณ

ในการขยายพันธพืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้า

พลาสติก หน้ากากป้องกันแกสพิษ ฯลฯ (จ่ายจากเงินราย

ได้ จํานวน 10,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว

ไป จํานวน 10,000 บาท)           

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน

โปรสเตอร พู่กันและสี ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึก

เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่

ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง ขาตั้ง

เขียนภาพ เลนสซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ (จ่ายจากเงิน

รายได้)     

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น  อุปกรณบันทึกข้อมูล

หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร เมนบอรด

เมมโมรี่ชิป  เมาส  ฮารดดิสต  ซีดีรอม ฯลฯ (จ่ายจากเงินราย

ได้)     

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใด

ประเภทหนึ่ง เช่น มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า ตะแกรงกรองสวะ ฯลฯ

 (จ่ายจากเงินรายได้)     

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 129,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกรอก

สมบูรณ ฯลฯ    (จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 45,040 บาท และ

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 34,960 บาท) 

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลกรอกสมบูรณ  และอาคารต่าง ๆ ซึ่งเป็นทรัพยสิน ของ

เทศบาล  ฯลฯ

(จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 10,000 บาท และจ่ายจากเงินอุด

หนุนทั่วไป จํานวน 10,000 บาท)    

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 12,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทพื้นฐาน  ค่าโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ

  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว

และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่า

เครื่อง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท  ค่าบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ (จ่าย

จากเงินรายได้ จํานวน 6,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว

ไป จํานวน 6,000 บาท)  

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 17,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่า

โทรภาพ

(โทรสาร)  ค่าเทเลกซ  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อ

สารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต

รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและค่าสื่อสารอื่น ๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ล

ทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมายความ

รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

เกี่ยวกับการใช้บริการ  ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 10,000

 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 7,000 บาท) 
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งบลงทุน รวม 290,742 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 4,300 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง

หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ  (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 

2. มีความละเอียดในการพิมพไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

3. มีความเร็วในการพิมพร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่

น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที  (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)

4. มีความเร็วในการพิมพร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย

กว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm) 

5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

6. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 

7. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

    - เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15

 มีนาคม 2562

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 286,442 บาท

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร

หรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ จํานวน 286,442 บาท

        - เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า อุปกรณ และชุดหม้อ

แปลงไฟฟ้าขนาด 100 เควีเอ 3 เฟส บนเสาคอนกรีต สูง  12

 เมตร พร้อมอุปกรณป้องกันครบชุด (จ่ายจากเงินรายได้) 

 - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,876,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 2,876,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,876,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน

โรงเรียนวัดราษฎรเจริญศรัทธาธรรม  จํานวน 719 คน ๆ ละ 20

 บาท/วัน

จํานวน 200 วัน  เป็นจํานวนเงิน 2,876,000 บาท 

(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ

ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนนุทั่วไปด้านการศึกษาของ

องคกรปกคราองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ  2562

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,287,260 บาท

งบบุคลากร รวม 803,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 803,280 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 623,280 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และเงินปรับปรุงเงิน

เดือนพนักงานเทศบาล  จํานวน  3  อัตรา  (จ่ายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล

จํานวน  2  อัตรา  (จ่ายจากเงินรายได้)    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างเทศบาล  และเงินปรับปรุง

เงินเดือนพนักงานจ้างเทศบาล  จํานวน  1 อัตรา  (จ่ายจากเงิน

รายได้)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เทศบาล จํานวน 1 อัตรา (จ่ายจากเงินรายได้)

งบดําเนินงาน รวม 468,980 บาท

ค่าตอบแทน รวม 375,980 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น
จํานวน 205,980 บาท

    1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน

รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น, ลูกจ้าง

ประจํา, พนักงานจ้างตามภารกิจ, และพนักงานจ้างทั่วไปของ

เทศบาล จํานวน  61,980 บาท 

(จ่ายจากเงินรายได้)

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน

ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององคกร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

    2. เพื่อสนับสนุนค่าป่วยการสําหรับนักบริบาลท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง

พิง จํานวน 2 คน คนละ 6,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น

จํานวน เงิน 144,000 บาท 

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัคร

บริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้

จ่าย พ.ศ. 2562
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้

กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล  ที่ได้รับอนุมัติให้

ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ ฯลฯ

  (จ่ายจากเงินรายได้จํานวน 75,000 บาท และจ่ายจากเงินอุด

หนุนทั่วไป จํานวน 75,000 บาท)

    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น  พ.ศ.2559

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท  0808.4/ว 4562 ลงวัน

ที่ 15

พฤษภาคม 2550  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการของ องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.4/ว 5597 ลงวัน

ที่ 18

มิถุนายน 2553  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการของ องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 15,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้

รับ

(จ่ายจากเงินรายได้)  

    - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่ม เติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ

. 2559

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12

 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย

เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679  ลงวัน

ที่  6  กุมภาพันธ  2561 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัด

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององคกรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
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เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน

เทศบาลตามสิทธิที่จะได้รับ  (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบและหนังสือสั่ง

การ  ดังนี้ 

1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  พ.ศ

. 2523

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2548

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ

ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่ม

เติมถึง  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3/ว4522  ลงวัน

ที่  9

สิงหาคม  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ

ค่าเล่าเรียน

4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดังนี้  ค่า

ถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่า

กําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพยสิน (ยกเว้น  ค่า

เช่าบ้าน)

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา

และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ

หรือสิ่งพิมพต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้

จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่า

จ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้ง

ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท ค่าติดตั้งเครื่องรับ

สัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้)  

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดัง

นี้ 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้

แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท

 0808.2/

ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี

ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย

ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน

ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช

อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่า

พาหนะ  ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่าน

ทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียน

ต่าง ๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานเทศบาล

และพนักงานจ้างหรือบุคคล  คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ

อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก

อบรม  อบรม  สัมมนาดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ฯลฯ  (จ่าย

จากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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ค่าวัสดุ รวม 48,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  ตรา

ยาง  เครื่องคํานวณเลข  ลวดเย็บกระดาษ  แฟ้มเอกสาร  แบบ

พิมพ  ซอง  ฯลฯ

(จ่ายจากเงินรายได้)     

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ : 4/6/2564  10:00:23 หน้า : 93/168



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส เทปพันสาย

ไฟฟ้า

สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า

เบรกเกอร  ฯลฯ  (จ่ายจากเงินรายได้)       

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน

โปสเตอร พู่กันและสี ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึก

เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่

ได้จาก การล้าง  อัด  ขยาย  ภาพถ่ายดาวเทียม  ขาตั้งกล้อง  ขา

ตั้งเขียนภาพ เลนสซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  (จ่ายจากเงิน

รายได้)     

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น  อุปกรณบันทึกข้อมูล

หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร เมนบอรด

เมมโมรี่ชิป เมาส ฮารดดิสต ซีดีรอม ฯลฯ  (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใด

ประเภทหนึ่ง เช่น มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า ตะแกรงกรองสวะ ฯลฯ

  

(จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 15,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร

หรือ LED สี โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 

และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 

2. มีความละเอียดในการพิมพไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 

3. มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย

กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 

4. มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18

 หน้าต่อนาที (ppm) 

5. มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 

6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้

7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย

กว่า 1,200x1,200 dpi

8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

9. สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 

10. สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 

11. สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอรเซ็นต

12. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

13. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1

 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-

Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 

14. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 

15. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

 - เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15

 มีนาคม 2562

(จ่ายจากเงินรายได้)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 730,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 570,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ

โครงการเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณเมืองน่าอยู่ จํานวน 40,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการเทศบาล

ตําบลกรอกสมบูรณเมืองน่าอยู่  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ  ค่า

อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าป้ายโครงการ  ค่าจัด/เช่า

สถานที่  ค่าวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จําเป็น  ฯลฯ(จ่าย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป)

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่ง

การ  ดังนี้

1. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ

ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2560

2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา  เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท

 0891.4/ว 407ลงวันที่  26  กุมภาพันธ  2559  เรื่อง  โครงการ

ท้องถิ่นใส่ใจความสะอาดคนในชาติมีความสุข

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่  90  ลําดับที่ 1
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โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการรณรงคและ

ป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออก  เช่น  ค่าน้ํายากําจัดยุง  ค่า

ทรายอะเบท  ค่าเอกสาร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง

ดื่ม  และค่าวัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่จําเป็น  ฯลฯ  (จ่ายจากเงินอุด

หนุนทั่วไป)

    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก

อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ

. 2557

2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0891.3/ว

 3362  

ลงวันที่ 19  สิงหาคม  2556  เรื่องการดําเนินงานป้องกันและ

ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล

ตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่  95  ลําดับที่  1 

โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ

สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช

กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการรณรงคและ

ป้องกันควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า  ตามโครงการสัตวปลอดโรค  คน

ปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย  พลเอกหญิง  พลเรือเอกหญิง  พลอากาศเอกหญิง

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราช

กุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี  ดังนี้ 

(1)  สําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว  

(2)  สําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย  จาก

โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง  พล

เรือเอกหญิง  พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้า
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ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง

ควัฒน  วรขัตติยราชนารี  เช่น  ค่าจัดซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณใน

การฉีดเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ค่ายาเวชภัณฑ  เครื่องมือ

แพทย  และ  

ค่าวัสดุอุปกรณอื่นๆ  ที่จําเป็น  ฯลฯ  (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

    - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัส

ดิภาพสัตวขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0810.5/ว

 0120  ลงวันที1่2  มกราคม  2560

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท

 0810.5/ว 1042 ลงวันที่  10  เมษายน  2561

4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท

 0810.5/1175ลงวันที่  25  เมษายน  2561

4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0810.5/ว

 2072  ลงวันที่ 5  กรกฎาคม  2561

5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0810.5/ว

 4052  ลงวันที่ 14  ธันวาคม  2561

6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท

 0808.2/ว 827ลงวันที่  1  มีนาคม  2562

7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท

 0819.3/ว 1049 ลงวันที่  15  มีนาคม  2562

8. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท

 0819.3/ว 1795 ลงวันที่  7  พฤษภาคม  2562

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล

ตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่  95  ลําดับที่  2  

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย

ฉุกเฉินของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ

จํานวน 30,000 บาท
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    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการ

ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินของเทศบาล

ตําบลกรอกสมบูรณ เช่น  ค่าศึกษาดูงาน  ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

สําหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการบริการประชาชนการแพทยฉุก

เฉิน  ค่าวัสดุการแพทยที่จําเป็นและเวชภัณฑสําหรับบริการ

ประชาชน  และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอื่นๆ  ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0891.3/ว 2826 ลงวัน

ที่ 17  กันยายน  2553 

2. ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินฯ  ลงวันที่  16

  ตุลาคม  2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่  96  ลําดับที่  4

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ และ

การดําเนินงานจังหวัดสะอาด

จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ  และการดําเนินงานจังหวัด

สะอาด  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่อง

ดื่ม  ค่าป้ายโครงการ ค่าจัด/เช่าสถานที่  ค่าวิทยากร  และค่าใช้

จ่ายอื่นๆ  ที่จําเป็น  ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่ง

การ  ดังนี้

1. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ

ร้อยของ

บ้านเมือง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2560

2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย พ.ศ

. 2560  ลงวันที่ 18  ตุลาคม  2560

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท

 0810.5/ว 627 ลงวันที่  7  มีนาคม  2561  เรื่อง  การขับเคลื่อน

นโยบายการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย  (Clusters)  ของ

องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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โครงการสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการสุขาภิบาล

อาหาร  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่อง

ดื่ม  ค่าป้ายโครงการ  ค่าจัด/เช่าสถานที่  ค่าวิทยากร  และค่าใช้

จ่ายอื่นๆ  ที่จําเป็น  ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้

1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก

อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ

. 2557

2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่  97  ลําดับที่  7

โครงการอนุรักษสิ่งแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอนุรักษสิ่ง

แวดล้อม  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม  ค่าป้ายโครงการ  ค่าจัด/เช่าสถานที่  ค่าวิทยากร  และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จําเป็น  ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา  เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท

 0891.2/

ว 1060ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2559  เรื่องโครงการ  "รัก

น้ํา  รักป่า  รักษาแผ่นดิน"

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่  90 ลําดับที่  2  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
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    - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง

งานให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดัง

นี้               

         (1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่าย

จาก        ค่าใช้สอย

         (2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้

จ่าย   จากค่าวัสดุ

(จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 40,000 บาท และจ่ายจากเงินอุด

หนุนทั่วไป จํานวน 40,000 บาท)

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้

แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท

 0808.2/

ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี

ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752

        ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูป

แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง

หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว

 3523      

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย

ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน

ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ

  ค้อน  สว่าน  จอบ

เสียม เลื่อย ตลับเมตร  โถส้วม  อ่างล้างมือ  เหล็กเส้น  ท่อน้ํา

และอุปกรณประปา ฯลฯ  (จ่ายจากเงินรายได้)  

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขน

ส่ง  เช่น  ไขควง  ประแจ

แม่แรง  คีมล็อค  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  น้ํามันเบรก  นอต

และ

สกรู  ฯลฯ  (จ่ายจากเงินรายได้)   

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  แกสหุง

ต้ม น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันจารบี  น้ํามัน

เครื่อง ฯลฯ  (จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 20,000 บาท และจ่าย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 80,000  บาท)

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523

 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย

ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน

ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ : 4/6/2564  10:00:24 หน้า : 106/168



วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 60,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย  เช่น  ถังเก็บ

เชื้อเพลิงน้ํายาต่าง ๆ เวชภัณฑ  เคมีภัณฑ  (รวม

กํามะถัน  กรด  ด่าง)

ออกซิเจน  ถุงมือ ฯลฯ  (จ่ายจากเงินรายได้)       

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใด

ประเภทหนึ่ง เช่น มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า ตะแกรงกรองสวะ ฯลฯ

  

(จ่ายจากเงินรายได้)       

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ

สุขแก่ชุมชน

จํานวน 160,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชดําริด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน  จํานวน  8  ชุมชนๆ

ละ  20,000  บาท  เพื่อดําเนินโครงการ  ดังนี้

1)  โครงการรณรงคและแก้ไขปญหายาเสพ

ติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่

บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ

วดี ชุมชนละ 7,500 บาท เป็นจํานวนเงิน 60,000 บาท

2)  โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ

ชุมชน  ตามพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรม

ราชกุมารี ชุมชนละ 8,500 บาท เป็นจํานวนเงิน 68,000 บาท

3)  โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน  ตามพระราชดําริของพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร ชุมชนละ 4,000 บาท เป็นจํานวนเงิน 32,000 บาท

(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

 -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559  

      - รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ

. 2563 

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท

 0808.2/ว 3886  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  เรื่อง  ซักซ้อม

แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ

. 2563  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล

ตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่  112  ลําดับที่  1 
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,600,490 บาท

งบบุคลากร รวม 894,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 894,840 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 531,420 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และเงินปรับปรุงเงิน

เดือนพนักงานเทศบาล  จํานวน  3  อัตรา  (จ่ายจากเงินรายได้)  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

จํานวน  1  อัตรา  (จ่ายจากเงินรายได้)    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล  จํานวน  2

  อัตรา  

(จ่ายจากเงินรายได้)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 251,520 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล  และเงินปรับ

ปรุงเงินเดือนพนักงานจ้างเทศบาล  จํานวน  2  อัตรา  (จ่ายจาก

เงินรายได้)  

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 27,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เทศบาล

จํานวน  2  อัตรา (จ่ายจากเงินรายได้)  
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งบดําเนินงาน รวม 671,650 บาท

ค่าตอบแทน รวม 96,320 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น
จํานวน 66,320 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน

รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น, ลูกจ้าง

ประจํา, พนักงานจ้างตามภารกิจ, และพนักงานจ้างทั่วไปของ

เทศบาล จํานวน 66,320 บาท 

(จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนด

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน

รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ

องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้

กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล  ที่ได้รับอนุมัติให้

ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ ฯลฯ

  (จ่ายจากเงินรายได้)  

    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น  พ.ศ. 2559

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท  0808.4/ว 4562 ลงวัน

ที่ 15

พฤษภาคม 2550  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการของ องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.4/ว 5597 ลงวัน

ที่ 18

มิถุนายน 2553  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการของ องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 15,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้

รับ

(จ่ายจากเงินรายได้)  

    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่ม เติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ

. 2559

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12

ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน

ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่  6

กุมภาพันธ  2561 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดข้า

ราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น
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เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน

เทศบาลตามสิทธิที่จะได้รับ (จ่ายจากเงินรายได้) 

    - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีการะเบียบและหนังสือสั่งการ  ดัง

นี้ 

1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ

. 2523

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2548

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ

ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่ม

เติมถึง  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3/ว 4522 ลงวัน

ที่  9

สิงหาคม 2559  เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า

เล่าเรียน

4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 525,330 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดังนี้  ค่า

ถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่า

กําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพยสิน (ยกเว้น  ค่า

เช่าบ้าน)

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา

และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ

หรือสิ่งพิมพต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้

จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  หรือ

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติด

ตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท  ค่าติดตั้งเครื่องรับ

สัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ

(จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดัง

นี้ 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้

แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท

 0808.2/

ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี

ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย

ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน

ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําผังเมือง จํานวน 475,330 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําผัง

เมือง / ชุมชนและการวางแผนชุมชน  การพัฒนาบุคลากรของ

องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ในการจัดทําผังเมืองรวม

ชุมชน  งานอาคาร

งานพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศนเป็นไปตามาตรฐานการผัง

เมืองและองคความรู้ด้านการวางผังเมืองและด้านช่างเพื่อให้

องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถร่วมมือกับชุมชนในการจัดทํา

วางผังเมืองรวมชุมชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ฯลฯ  (จ่าย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

    - เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

(คสช.) และกระทรวงมหาดไทย

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่ 105 ลําดับที่  1

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช

อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่า

พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่า

ผ่านทางด่วนพิเศษ

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ที่จําเป็น

ในการเดินทางไปราชการ  ของ พนักงานเทศบาลและพนักงาน

จ้างหรือ

บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ

เพื่อประชุม  ฝึกอบรม  สัมมนาดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ ฯลฯ

(จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามระเบียบดังนี้ 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง

งาน  

ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

ผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดัง

นี้                           

         (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจาก

ค่าใช้สอย

         (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่าย

จาก ค่าวัสดุ  (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้

แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท

 0808.2/

ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนก

ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ

องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752

ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ

และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก  ที่  มท

0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง

หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย

ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน

ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  ตรา

ยาง  เครื่องคํานวณเลข  ลวดเย็บกระดาษ  แฟ้มเอกสาร  แบบ

พิมพ  ซอง ฯลฯ

(จ่ายจากเงินรายได้)    

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน

โปสเตอร พู่กันและสี ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึก

เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่

ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง ขาตั้ง

เขียนภาพ เลนสซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ (จ่ายจากเงิน

รายได้)

     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น  อุปกรณบันทึกข้อมูล

หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร เมนบอรด

เมมโมรี่ชิป เมาส ฮารดดิสต ซีดีรอม ฯลฯ  (จ่ายจากเงินราย

ได้)    

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใด

ประเภทหนึ่ง  เช่น  มิเตอรน้ํา  มิเตอรไฟฟ้า ตะแกรงกรอง

สวะ ฯลฯ 

(จ่ายจากเงินรายได้)    

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559  เรื่อง  แนวทางการ

พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 34,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,000 บาท
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล * จํานวน 22,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน

ประมวลผล  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน

หลัก (4 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่าง

หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

1. ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วย

ประมวลผล ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย

กว่า 10 แกน หรือ 

2. ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี

เพิ่ม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ

ประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่

น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่

น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่

น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย

กว่า 3 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1

 ช่อง

 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 

และ Bluetooth

    - เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15

 มีนาคม 2562
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 12,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA (1,200 Watts)

2. มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/+20%

3. มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/+10%

4. สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

    - เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15

 มีนาคม 2562
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งานไฟฟ้าถนน รวม 2,832,900 บาท

งบดําเนินงาน รวม 357,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดังนี้  ค่า

ถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่า

กําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพยสิน (ยกเว้น  ค่า

เช่าบ้าน)

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา

และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ

หรือสิ่งพิมพต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้

จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่า

จ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้ง

ไฟฟ้า  ค่าติดตั้งประปา ฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท ค่าติดตั้งเครื่องรับ

สัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ  (จ่ายจากเงินรายได้)    

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดัง

นี้ 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้

แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท

 0808.2/   ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2556  เรื่อง  รูปแบบ

และการจําแนก

ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ

องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย

ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน

ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง

งานให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดัง

นี้                           

         (1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่า

ใช้สอย

         (2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่าย

จากค่าวัสดุ (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้

แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท

 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ

การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752

ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ

และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558  เรื่อง การปรับปรุง

หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523

 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย

ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน

ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 312,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส  เทปพันสาย

ไฟฟ้า

สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก

ไฟฟ้า

เบรกเกอร  ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 20,000 บาท และ

จ่ายจากเงินอุหนุนทั่วไป จํานวน 50,000 บาท)    

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 120,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ

  ค้อน  สว่าน  จอบ

เสียม เลื่อย ตลับเมตร  โถส้วม  อ่างล้างมือ  เหล็กเส้น  ท่อน้ํา

และอุปกรณประปา ฯลฯ  (จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 70,000

 บาท และจ่ายจากเงินอุหนุนทั่วไป จํานวน 50,000 บาท)    

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขน

ส่ง  เช่น  ไขควง  ประแจ

แม่แรง  คีมล็อค  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  น้ํามันเบรก  นอต

และ

สกรู  ฯลฯ  (จ่ายจากเงินรายได้)     

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 42,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  แกสหุง

ต้ม น้ํามันดีเซล  น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันจารบี  น้ํามัน

เครื่อง ฯลฯ 

(จ่ายจากเงินรายได้)     

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย

ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน

ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุสํารวจ จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุสํารวจ  เช่น  บันไดอลูมิ

เนียม  เครื่องแกะสลัก  เครื่องดึงสายโทรศัพท ฯลฯ  (จ่ายจากเงิน

รายได้)

    -เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใด

ประเภทหนึ่ง เช่น มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า ตะแกรงกรองสวะ ฯลฯ

  

(จ่ายจากเงินรายได้)    

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 2,475,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท

ครุภัณฑก่อสร้าง

เครื่องตัดคอนกรีต จํานวน 40,000 บาท

        -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต  โดยมี

คุณลักษณะ  ดังนี้

1. ขนาดของใบตัดคอนกรีต  10” – 18”

2. ความลึกที่ตัดได้  110 – 150  mm

3. ความเร็วของการตัด  3200 rpm

4. ถังบรรจุน้ํา  29  ลิตร

5. ประเภทเครื่องยนตเบนซิน 4 จังหวะ 1 ลูกสูบ  วาลว

แบบ OHV,ระบายความร้อนด้วยอากาศ

6. กําลังแรงม้าสูงสุด 11.8 HP

7. ถังน้ํามันเบนซิน 6.1  ลิตร

8. ถังบรรจุน้ํามันเครื่อง  1.0  ลิตร

9. ระบบสตารท แบบเชือกดึงสตารท

10. น้ําหนัก  140  กิโลกรัม

(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

     - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบ

ประมาณ
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,435,900 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยด้านหลังเทศบาล จํานวน 345,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยด้าน

หลังเทศบาล ขนาดกว้าง  6  เมตร  ยาว  80  เมตร  หนา  0.15

  เมตร  หรือมีพื้นที่  ค.ส.ล.  ไม่น้อยกว่า  480  ตารางเมตร  และ

ทําหูช้างมีพื้นที่  ค.ส.ล. 12 ตารางเมตร  รวมพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อย

กว่า  492  ตารางเมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล. ขนาด

เส้นผ่าศูนยกลาง 0.60x100  เมตร  จํานวน  8  ท่อน  และลง

ลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ๆ ละ  0.50  เมตร  ก่อสร้างตามแบบ

มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น  ท.1 

(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้

แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา  16  และ

มาตรา  17

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล

ตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่ 68 ลําดับที่ 53
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 12 ต่อจากเดิม จํานวน 1,042,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. ซอย

เทศบาล 12  ต่อจากเดิม ขนาดกว้าง  5.50  เมตร  ยาว  283

  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่  ค.ส.ล. ไม่น้อย

กว่า  1,556.50  ตารางเมตร  และลงลูกรังปิดขอบทางทั้งสอง

ฝ่ง ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น  ท.1 (จ่าย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้

แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา  16  และ

มาตรา  17

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล

ตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่  48 ลําดับที่  3
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกซอยเทศบาล 3 บ้านนางสมรัตน 

ใจเอื้อ

จํานวน 318,900 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. แยก

ซอยเทศบาล 3 บ้านนางสมรัตน  ใจเอื้อ ขนาดกว้าง  3.5

  เมตร  ยาว  60  เมตร หนา 0.15 เมตร   พร้อมทําหูช้าง

ขนาด  2.25  ตารางเมตร หรือมีพื้นที่  ค.ส.ล.  ไม่น้อย

กว่า  212.25  ตารางเมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ํา  ขนาดเส้นผ่า

ศูนยกลาง 0.60x1.00  เมตร  จํานวน  54  ท่อน  พร้อมบ่อ

พัก  จํานวน  4  บ่อ  พร้อมฝาปิดและลงลูกรังหนาเฉลี่ย  0.60

 เมตร  ปริมาตรดินลูกรัง  126  ลูกบาตรเมตร และลงลูกรังไหล่

ทางทั้งสองข้างกว้างละ 0.30 เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน

งานก่อสร้างของท้องถิ่น  ท.1 (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้

แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา  16  และ

มาตรา  17

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล

ตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่  49 ลําดับที่  4
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โครงการก่อสร้างรั้วสระน้ํา จํานวน 500,000 บาท

        -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณ

สระน้ํา 

สูง 2 เมตร ยาว 108 เมตร ประตูเหล็กขนาด 8.00x2.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาล

กําหนด  

(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้

แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา  16  และ

มาตรา  17

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล

ตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่  43  ลําดับที่  1

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย

นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบ จํานวน 200,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ  จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน

หรือนิติบุคคล  (จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 100,000  บาท และ

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 100,000 บาท)

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้  (ค่า  K)  

(จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามหนังสือ กค (กวจ) 0405.2/ว110  ลงวันที่  5

  มีนาคม

2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและ

หลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า  K)  ไว้ในสัญญาก่อสร้าง

ให้ตั้งงบประมาณไว้ที่หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภท  (10

) ค่าก่อสร้าง

สาธารณูปโภค  

งานสวนสาธารณะ รวม 165,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง

งานให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดัง

นี้                           

         (1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจาก

ค่าใช้สอย

         (2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่าย

จากค่าวัสดุ

(จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้

แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท

 0808.2/

ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี

ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752

ลงวันที่  6  สิงหาคม  2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูป

แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง

หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย

ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน

ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขน

ส่ง  เช่น  ไขควง  ประแจ

แม่แรง  คีมล็อค  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  น้ํามันเบรก  นอต

และ

สกรู  ฯลฯ 

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/  

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  แกสหุง

ต้ม  น้ํามันดีเซล  น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันจารบี  น้ํามัน

เครื่อง ฯลฯ   

(จ่ายจากเงินรายได้) 

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/   ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง

หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย

ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน

ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  ปุ๋ย  ยาป้องกันและ

กําจัดศัตรูพืชและสัตว  พันธุสัตวปีก  และสัตวน้ํา  วัสดุเพาะ

ชํา อุปกรณในการขยายพันธพืช  เช่น  ใบมีด  เชือก  ผ้าใบหรือ

ผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแกสพิษ ฯลฯ  (จ่ายจากเงินราย

ได้)    

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใด

ประเภทหนึ่ง เช่น มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า ตะแกรงกรองสวะ ฯลฯ

  

(จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,778,800 บาท

งบบุคลากร รวม 1,280,340 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,280,340 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,181,520 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล  และเงิน

ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล  จํานวน  10  อัตรา 

(จ่ายจากเงินรายได้)  

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 98,820 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เทศบาล

จํานวน  10  อัตรา  (จ่ายจากเงินรายได้)  

งบดําเนินงาน รวม 498,460 บาท

ค่าตอบแทน รวม 98,460 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น
จํานวน 98,460 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน

รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น, ลูกจ้าง

ประจํา, พนักงานจ้างตามภารกิจ, และพนักงานจ้างทั่วไปของ

เทศบาล จํานวน 98,460 บาท 

(จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนด

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน

รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ

องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดังนี้  ค่า

ถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่า

กําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพยสิน (ยกเว้น  ค่า

เช่าบ้าน)

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา

และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ

หรือสิ่งพิมพต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้

จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่า

จ้างเหมาบริการอื่น ๆที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้ง

ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ฯค่าติดตั้งโทรศัพท ค่าติดตั้งเครื่องรับ

สัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ  (จ่ายจากเงินรายได้)  

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดัง

นี้ 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้

แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท

 0808.2/

ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี

ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย

ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน

ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
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    - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง

งานให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดัง

นี้                           

         (1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจาก

ค่าใช้สอย

         (2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่าย

จาก

ค่าวัสดุ

(จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 50,000 บาท และจ่ายจากเงินอุด

หนุนทั่วไป จํานวน 50,000 บาท)

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติสภาเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม

ถึง  (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้

แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท

 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ

การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752

ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ

และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง

หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย

ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน

ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ถังรองรับขยะ ที่

ตักขยะ  ผงซักฟอก  น้ํายาดับกลิ่น  ไม้กวาด ถังรองรับขยะ ฯลฯ

 (จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 50,000 บาท และจ่ายจากเงินอุด

หนุนทั่วไป จํานวน 50,000 บาท)

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ

  ค้อน  สว่าน  จอบ

เสียม  เลื่อย  ตลับเมตร  โถส้วม  อ่างล้างมือ  เหล็กเส้น  ท่อน้ํา

และอุปกรณประปา ฯลฯ  (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขน

ส่ง  เช่น  ไขควง  ประแจ

แม่แรง  คีมล็อค  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  น้ํามันเบรก  นอต

และ

สกรู  ฯลฯ  (จ่ายจากงินรายได้)

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 120,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  แกสหุง

ต้ม น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันจารบี  น้ํามัน

เครื่อง ฯลฯ

(จ่ายจากเงินรายได้)  

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของ

ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย

ตามงบประมาณ

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย

ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน

ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น  เครื่อง

แบบ  เสื้อ รองเท้า  ถุงมือ  หมวก  ฯลฯ  (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว

ไป)

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใด

ประเภทหนึ่ง เช่น มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า ตะแกรงกรองสวะ ฯลฯ

  (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 430,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ

โครงการจัดทําเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนและระดับตําบล จํานวน 15,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดทําเวทีประชาคม

ท้องถิ่นระดับชุมชนและระดับตําบล เช่น  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง

สถานที่ฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง

ดื่ม  ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น

สําหรับโครงการ ฯลฯ  (จ่ายจากเงินรายได้)     

    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12

 มีนาคม 2553

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0810.3/ 

ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0810.3/ 

ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่ 103  ลําดับที่  3
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โครงการจัดอบรมหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการในเขต

เทศบาล

จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดอบรมหรือกิจกรรม

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการในเขตเทศบาล  เช่น  ค่าใช้จ่ายใน

การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร

ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  และค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ 

ที่จําเป็นสําหรับโครงการ ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้)       

    - เป็นตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ

. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน

การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬา เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2559   

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ. ศ. 2557

4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  

0808.2/ว2145  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2560

  เรื่อง  ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลัก

เกณฑวิธีการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.7

/ว6768

ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2560  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่  93  ลําดับที่  3

โครงการจัดอบรมหรือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในเขต

เทศบาล

จํานวน 60,000 บาท
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    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดอบรมหรือกิจกรรม

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เช่น  ค่าใช้จ่ายใน

การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร

ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณและค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ

ที่จําเป็นสําหรับโครงการ ฯลฯ  (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว

ไป)         

    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ

. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน

การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ. ศ. 2557

4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  

0808.2/ว2145  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2560

  เรื่อง  ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลัก

เกณฑวิธีการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.7

/ว6768  

ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2560  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  

0810.6/ว24  ลงวันที่  4 มกราคม 2561  เรื่อง  โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่  93  ลําดับที่  1
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โครงการจัดอบรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสตรีในเขตเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดอบรมหรือกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับสตรีในเขตเทศบาล เช่น  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง

สถานที่ฝึกอบรม 

ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่อง

เขียนและอุปกรณ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับ

โครงการ ฯลฯ        

(จ่ายจากเงินรายได้)          

- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ

. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด

งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการจัดอบรมหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้

น้อย ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง

จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการส่งเสริมช่วยเหลือผู้

ยากจน  ผู้ยากไร้  ผู้มีรายได้ร้อย  ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่

พึ่ง  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่า

วิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุเครื่อง

เขียนและอุปกรณและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับ

โครงการ ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้)         

    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ

. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน

การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  

0808.2/ว2145  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2560

  เรื่อง  ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลัก

เกณฑวิธีการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.7

/ว6768  

ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2560  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่  94  ลําดับที่  4
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โครงการจัดอบรมหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบ

ครัวในชุมชนในเขตเทศบาล

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดอบรมหรือกิจกรรมที่

เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในชุมชนในเขต

เทศบาล  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่า

วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่อง

เขียนและอุปกรณ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ที่จําเป็นสําหรับโครงการ ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้)          

- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ

. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด

งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการอบรมฝึกอาชีพและ

พัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการ

ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  และค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการ ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้)          

    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ

. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน

การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬา เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่

สุด  ที่  มท0808.2/

ว 2145  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2560  เรื่อง  ประกาศกรมส่ง

เสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานศูนย

ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององคกรปกครองส่วน

ท้อง

ถิ่น                                                                          

  

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่  86  ลําดับที่  7
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ฝึก

อบรม

ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ

เครื่องเขียนและอุปกรณ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับ

โครงการ ฯลฯ

(จ่ายจากเงินรายได้)          

    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0891.4/ 

ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0816.3/ 

ว 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน

การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  

0891.4/ว1659  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2553  เรื่อง การส่งเสริม

บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารงานของ

องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่  85  ลําดับที่  3
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 5,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการส่งเสริมและสนับสนุน

การจัดทําแผนชุมชน เช่น  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ฝึก

อบรม ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ

เครื่องเขียนและอุปกรณและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับ

โครงการ ฯลฯ  (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12

 มีนาคม 2553

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0810.3/ 

ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0810.3/ 

ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่ 103  ลําดับที่  2
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โครงการสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการสภาเด็กและเยาวชน

เช่น  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าวิทยากร

ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ

อุปกรณ

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นสําหรับโครงการ ฯลฯ

(จ่ายจากเงินรายได้)     

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการดัง

นี้

1. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ

.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ. ศ. 2557

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน

การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  มท 0816.5/ว 4676

ลงวันที่  21  สิงหาคม  2560  เรื่อง  การขับเคลื่อนให้มีสภาเด็ก

และเยาวชนตําบล  และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล  

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่  94 ลําดับที่  6
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โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการ

ชุมชน ผู้นําชุมชนและประชาชน

จํานวน 200,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน  ผู้นํา

ชุมชนและประชาชน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ฝึก

อบรม  ค่าวิทยากร  ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า

วัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับ

โครงการ ฯลฯ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก

อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ. ศ

. 2557

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน

การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

3. กระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0891.4/ว856  ลงวันที่  12

  มีนาคม2553  เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน สู่

การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ หน้า 104  ลําดับที่  4
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยว

กับยาเสพติด  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่า

วิทยากรค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุเครื่อง

เขียนและอุปกรณและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับ

โครงการ ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้)         

    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0816.5/ 

ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ ว

 1463 

ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0810.6/ 

ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28

 พฤษภาคม 2562

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่  94  ลําดับที่  5
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธระหว่างชุมชน จํานวน 130,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความ

สัมพันธระหว่างชุมชน  เช่น  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่  ค่าใช้จ่าย

ในการประกวดหรือแข่งขัน  ค่าป้ายโครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ที่จําเป็นสําหรับโครงการ ฯลฯ  (จ่ายจากเงินราย

ได้ จํานวน 100,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว

ไป จํานวน 30,000 บาท) 

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน   การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก

กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ

. 2559 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่  83 ลําดับที่  5
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 240,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็ก จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็ก

เช่น  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ ค่าป้ายโครงการและค่า

ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการ  ฯลฯ  (จ่ายจากเงินราย

ได้) 

    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน

การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬา เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท

 0808.2/ว2873   ลงวันที่  20 ธันวาคม 2560  เรื่อง ซักซ้อมแนว

ทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่ 78 ลําดับที่  1

โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณี

ถวายเทียนพรรษา  เช่น  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งขบวน

แห่  ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ําดื่ม  ค่าเทียนพรรษา  และค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการ ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้) 

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก

กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ

. 2559

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่  83  ลําดับที่  4
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง จํานวน 130,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณี

ลอยกระทง เช่น  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งขบวนแห่  ค่าป้าย

โครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการ  ฯลฯ

  (จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 100,000 บาท และจ่ายจากเงินอุด

หนุนทั่วไป จํานวน 30,000 บาท)  

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก

กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ

. 2559 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่ 82  ลําดับที่  1

โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสงกรานต จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณี

สงกรานต เช่น  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งขบวนแห่  ค่าป้าย

โครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการ ฯลฯ  (จ่าย

จากเงินรายได้ จํานวน 30,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว

ไป จํานวน 20,000 บาท) 

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก

กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ

. 2559

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565

) เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่  82  ลําดับที่  3
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แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 5,569,900 บาท

งบกลาง รวม 5,569,900 บาท

งบกลาง รวม 5,569,900 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 190,100 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง

กรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่าย

เพื่ออุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง

เทศบาล (จ่ายจากเงินรายได้) 

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

2. พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

3. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท

 0809.5/ 

ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557

4. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท

 0809.5/ 

ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/ 

ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (จ่ายจากเงินราย

ได้) 

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ

. 2561
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เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 200,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ประปา

(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท

  0808.2/ 

ว 3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  เรื่อง ระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ

. 2559 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,537,600 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อายุตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับ

อนุมัติจากผู้บริหาร (จ่ายจากเงินอุดหนนุทั่วไป)    

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ

. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล

ตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่ 92 ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 748,800 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับ

อนุมัติจากผู้บริหาร  (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ

การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล

ตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่ 92 ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 72,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดสตามบัญชีรายชื่อที่ได้

รับอนุมัติจากผู้บริหาร  (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)    

    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน

ที่สุด 

ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล

ตําบลกรอกสมบูรณ หน้าที่ 92 ลําดับที่ 3

สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อสํารองจ่าย  เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อเพียงพอต่อการเผชิญ

เหตุสาธารณภัยตลอดปี และเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิด

ขึ้นหรือการบรรเทาปญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วน

รวมเท่านั้น   เช่น  การป้องกันและแก้ไขปญหาอุทกภัย  น้ําป่า

ไหลหลาก  แผ่นดินถล่ม  ภัยแล้ง ภัยหนาว  วาตภัย  อัคคีภัย  ไฟ

ป่าและหมอกควันและโรคติดต่อ  (จ่ายจากเงินรายได้) 

    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ

. 2560 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลง

วันที่ 12 มีนาคม 2545

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่  

6 มิถุนายน 2559 

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว 0684

      ลงวันที่  8 กุมภาพันธ  2560

5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/ ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560

6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท

 0810.7/ ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 

7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/ ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561

8. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท

 0810.4/ ว 1632 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561

9. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
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 0810.5/ ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม  2561

10. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท

 0810.4/ว 4182 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

11. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท

 0810.5/ว 305 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

12. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท

 0810.4/ว 588 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562

13. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท

 0810.4/ว 1273 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

14. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท

 0820.3/ว 6884 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 70,000 บาท

    - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  โดยจ่ายเป็นค่าจัดหา

อุปกรณในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชนโดยตรง  ได้แก่  การจัด

หาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับกิจการจราจร  เช่น  เครื่องหมาย

จราจร  สัญญาณไฟ

แผงกั้น  สีตีเส้นจราจร  ทาสีและตีเส้น  ฯลฯ  (จ่ายจากเงินราย

ได้)     

    - เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน

มาก ที่ มท  0313.4 /ว 3203   ลงวันที่  4  ตุลาคม  2539

  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการ

จราจร 

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 37,400 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 

(จ่ายจากเงินรายได้) 

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยรายจ่ายของ

องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555

 และข้อบังคับ

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2556 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 80,000 บาท
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    - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพใน

ระดับเทศบาล  (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)    

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบ

ประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ

. 2561

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ  กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้รับ

บํานาญและพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย  (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสั่งการ ดังนี้

1. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ  บํานาญ

และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

2. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90

ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และก.อบต

.

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วน

ท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยพิเศษ

กรณีข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  ผู้รับบํานาญ  ลูกจ้าง

และพนักงานงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 414,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  (จ่ายจากเงินรายได้)  

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการดังนี้

1. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ

. 2500 

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว

 3466 

ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว

 2305 

ลงวันที่  26 กรกฎาคม 2561
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ จํานวน 80,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญข้า

ราชการ

ท้องถิ่น  (จ่ายจากเงินรายได้) 

    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ

ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2549  

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค. 0422.3/ ว 257 

ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ

ศึกษาและค่าเล่าเรียน

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18

กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา

บุตร 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย

จ่ายเฉพาะการประปา
200,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้

รับบํานาญ
80,000

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ

จราจร
70,000

ค่าบํารุงสันนิบาต

เทศบาลแห่งประเทศ

ไทย

37,400

เงินสมทบกองทุนหลัก

ประกันสุขภาพ
80,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสมทบกองทุนประกัน

สังคม
190,100

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,537,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ

บํานาญข้าราชการส่วนท้อง

ถิ่น (กบท.)

414,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย

จ่ายเฉพาะการประปา
200,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้

รับบํานาญ
80,000

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ

จราจร
70,000

ค่าบํารุงสันนิบาต

เทศบาลแห่งประเทศ

ไทย

37,400

เงินสมทบกองทุนหลัก

ประกันสุขภาพ
80,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสมทบกองทุนประกัน

สังคม
190,100

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,537,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ

บํานาญข้าราชการส่วนท้อง

ถิ่น (กบท.)

414,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบกลาง งบกลาง
สํารองจ่าย 100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 748,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ

เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา

ตําแหน่งนายก/รองนายก
120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1,490,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่

ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก

องค์การบริหารส่วนตําบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ

นายก/รองนายก
120,000

เงินเดือน (ฝ่าย

ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,433,040 108,000 454,920 542,400 1,110,240

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000 132,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน

จ้าง
126,720 12,000 60,000 45,180 36,060

เงินเดือนพนักงาน 531,420 623,280 1,168,357 294,000 3,522,660

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 60,000 60,000 204,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 50,000

ค่าเบี้ยประชุม 8,000

เงินช่วยเหลือบุตร 10,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบกลาง งบกลาง
สํารองจ่าย 100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 748,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ

เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา

ตําแหน่งนายก/รองนายก
120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1,490,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่

ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก

องค์การบริหารส่วนตําบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ

นายก/รองนายก
120,000

เงินเดือน (ฝ่าย

ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,648,600

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 156,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน

จ้าง
279,960

เงินเดือนพนักงาน 6,139,717

เงินประจําตําแหน่ง 384,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 65,000

ค่าเบี้ยประชุม 8,000

เงินช่วยเหลือบุตร 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ

อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

164,780 205,980 126,777 84,930 509,610

ค่าเช่าบ้าน 15,000 15,000 25,000 40,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ
5,000 150,000 2,000 5,000 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 55,000 315,000 50,000 185,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่ง

บริการ
20,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง

และพิธีการ
250,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา

ผังเมือง
475,330

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการ
30,000 25,000 65,000 20,000 210,000

โครงการ Big Cleaning 

day ชาวกรอกสมบูรณ์

ร่วมใจทําความดีถวาย

เป็นพระราชกุศลแด่

ในหลวง รัชกาลที่ 10

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ

อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,092,077

ค่าเช่าบ้าน 95,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ
212,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 605,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่ง

บริการ
20,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง

และพิธีการ
250,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา

ผังเมือง
475,330

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการ
350,000

โครงการ Big Cleaning 

day ชาวกรอกสมบูรณ์

ร่วมใจทําความดีถวาย

เป็นพระราชกุศลแด่

ในหลวง รัชกาลที่ 10

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา

เชื่อมความสัมพันธ์

ระหว่างชุมชน

130,000

โครงการจัดงานวัน อป

พร.
10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก 30,000

โครงการจัดทําเวที

ประชาคมท้องถิ่นระดับ

ชุมชนและระดับตําบล

15,000

โครงการจัดอบรมหรือ

กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว

ข้องกับผู้พิการในเขต

เทศบาล

20,000

โครงการจัดอบรมหรือ

กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยว

ข้องกับผู้สูงอายุในเขต

เทศบาล

60,000

โครงการจัดอบรมหรือ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

สตรีในเขตเทศบาล

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา

เชื่อมความสัมพันธ์

ระหว่างชุมชน

130,000

โครงการจัดงานวัน อป

พร.
10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก 30,000

โครงการจัดทําเวที

ประชาคมท้องถิ่นระดับ

ชุมชนและระดับตําบล

15,000

โครงการจัดอบรมหรือ

กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว

ข้องกับผู้พิการในเขต

เทศบาล

20,000

โครงการจัดอบรมหรือ

กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยว

ข้องกับผู้สูงอายุในเขต

เทศบาล

60,000

โครงการจัดอบรมหรือ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

สตรีในเขตเทศบาล

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดอบรมหรือ

กิจกรรมที่ส่งเสริมช่วย

เหลือผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้

น้อย ผู้ด้อยโอกาสและ

คนไร้ที่พึ่ง

20,000

โครงการจัดอบรมหรือ

กิจกรรมที่เสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของครอบ

ครัวในชุมชนในเขต

เทศบาล

10,000

โครงการเทศบาลตําบล

กรอกสมบูรณ์เมืองน่า

อยู่

40,000

โครงการปกป้องสถาบัน

สําคัญของชาติ
10,000

โครงการปรับปรุงระบบ

แผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน

300,000

โครงการฝึกซ้อมแผน

ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดอบรมหรือ

กิจกรรมที่ส่งเสริมช่วย

เหลือผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้

น้อย ผู้ด้อยโอกาสและ

คนไร้ที่พึ่ง

20,000

โครงการจัดอบรมหรือ

กิจกรรมที่เสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของครอบ

ครัวในชุมชนในเขต

เทศบาล

10,000

โครงการเทศบาลตําบล

กรอกสมบูรณ์เมืองน่า

อยู่

40,000

โครงการปกป้องสถาบัน

สําคัญของชาติ
10,000

โครงการปรับปรุงระบบ

แผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน

300,000

โครงการฝึกซ้อมแผน

ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม

ทบทวนอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

(อปพร.)

50,000

โครงการฝึกอบรม

พัฒนาศักยภาพอาสา

สมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน (อปพร.)

20,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ

และพัฒนาฝีมือให้กับ

ประชาชนในชุมชน

30,000

โครงการมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา

อุบัติเหตุบนท้องถนนใน

ช่วงเทศกาลปีใหม่

60,000

โครงการมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา

อุบัติเหตุบนท้องถนนใน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์

60,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน

และควบคุมโรคไข้เลือด

ออก

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม

ทบทวนอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

(อปพร.)

50,000

โครงการฝึกอบรม

พัฒนาศักยภาพอาสา

สมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน (อปพร.)

20,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ

และพัฒนาฝีมือให้กับ

ประชาชนในชุมชน

30,000

โครงการมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา

อุบัติเหตุบนท้องถนนใน

ช่วงเทศกาลปีใหม่

60,000

โครงการมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา

อุบัติเหตุบนท้องถนนใน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์

60,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน

และควบคุมโรคไข้เลือด

ออก

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน

และควบคุมโรคพิษสุนัข

บ้า ตามโครงการสัตว์

ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า 

ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย์ พลเอก

หญิง พลเรือเอกหญิง 

พลอากาศเอกหญิง 

สมเด็จพระเจ้าน้องนาง

เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร

ณวลัยลักษณ์ อัครราช

กุมารี กรมพระศรีสวาง

ควัฒนวรขัตติยราชนารี

50,000

โครงการเลือกตั้งของ

เทศบาลตําบลกรอก

สมบูรณ์

150,000

โครงการวันเทศบาล 15,000

โครงการส่งเสริมการ

ดําเนินงานและบริหาร

จัดการระบบการแพทย์

ฉุกเฉินของเทศบาล

ตําบลกรอกสมบูรณ์

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน

และควบคุมโรคพิษสุนัข

บ้า ตามโครงการสัตว์

ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า 

ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย์ พลเอก

หญิง พลเรือเอกหญิง 

พลอากาศเอกหญิง 

สมเด็จพระเจ้าน้องนาง

เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร

ณวลัยลักษณ์ อัครราช

กุมารี กรมพระศรีสวาง

ควัฒนวรขัตติยราชนารี

50,000

โครงการเลือกตั้งของ

เทศบาลตําบลกรอก

สมบูรณ์

150,000

โครงการวันเทศบาล 15,000

โครงการส่งเสริมการ

ดําเนินงานและบริหาร

จัดการระบบการแพทย์

ฉุกเฉินของเทศบาล

ตําบลกรอกสมบูรณ์

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชน

ในการคัดแยกขยะ และ

การดําเนินงานจังหวัด

สะอาด

30,000

โครงการส่งเสริมการ

เรียนรู้ตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการส่งเสริม

กิจกรรมประเพณีถวาย

เทียนพรรษา

30,000

โครงการส่งเสริม

กิจกรรมประเพณีลอย

กระทง

130,000

โครงการส่งเสริม

กิจกรรมประเพณี

สงกรานต์

50,000

โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดทําแผน

ชุมชน

5,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้

จ่ายการบริหารสถาน

ศึกษา

932,140
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชน

ในการคัดแยกขยะ และ

การดําเนินงานจังหวัด

สะอาด

30,000

โครงการส่งเสริมการ

เรียนรู้ตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการส่งเสริม

กิจกรรมประเพณีถวาย

เทียนพรรษา

30,000

โครงการส่งเสริม

กิจกรรมประเพณีลอย

กระทง

130,000

โครงการส่งเสริม

กิจกรรมประเพณี

สงกรานต์

50,000

โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดทําแผน

ชุมชน

5,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้

จ่ายการบริหารสถาน

ศึกษา

932,140
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสภาเด็กและ

เยาวชน
10,000

โครงการสุขาภิบาล

อาหาร
20,000

โครงการเสริมสร้างเพิ่ม

ศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบลกรอก

สมบูรณ์

10,000

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวด

ล้อม
20,000

โครงการอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานด้านคุณธรรม

และจริยธรรมสําหรับ

คณะผู้บริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาลและพนักงาน

จ้าง

15,000

โครงการอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพและศึกษา

ดูงานของคณะกรรมการ

ชุมชน ผู้นําชุมชนและ

ประชาชน

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสภาเด็กและ

เยาวชน
10,000

โครงการสุขาภิบาล

อาหาร
20,000

โครงการเสริมสร้างเพิ่ม

ศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบลกรอก

สมบูรณ์

10,000

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวด

ล้อม
20,000

โครงการอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานด้านคุณธรรม

และจริยธรรมสําหรับ

คณะผู้บริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาลและพนักงาน

จ้าง

15,000

โครงการอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพและศึกษา

ดูงานของคณะกรรมการ

ชุมชน ผู้นําชุมชนและ

ประชาชน

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพและศึกษา

ดูงานของคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างเทศบาล พนัง

งานจ้างเทศบาล

200,000

โครงการอบรมให้ความ

รู้เกี่ยวกับการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริต

10,000

โครงการอบรมให้ความ

รู้เกี่ยวกับพระราช

บัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ

10,000

โครงการอบรมให้ความ

รู้เกี่ยวกับยาเสพติด
30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ

5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 80,000 10,000 130,000 190,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 120,000 30,000 100,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 30,000 50,000 40,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพและศึกษา

ดูงานของคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างเทศบาล พนัง

งานจ้างเทศบาล

200,000

โครงการอบรมให้ความ

รู้เกี่ยวกับการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริต

10,000

โครงการอบรมให้ความ

รู้เกี่ยวกับพระราช

บัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ

10,000

โครงการอบรมให้ความ

รู้เกี่ยวกับยาเสพติด
30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ

5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 610,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 290,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 290,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํารวจ 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 70,000 5,000 40,000 40,000 45,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 202,000 100,000 70,000 158,500

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000 30,000 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ

แพทย์
60,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,603,860

วัสดุการเกษตร 20,000 30,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 125,000 5,000 30,000 20,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 3,000 6,500 5,000 15,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 5,000 35,000 10,000 165,000

วัสดุอื่น 25,000 10,000 15,000 25,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร

คมนาคม
17,000 60,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 20,000

ค่าไฟฟ้า 180,000 197,934

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 12,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํารวจ 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 530,500

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 145,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ

แพทย์
60,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,603,860

วัสดุการเกษตร 60,000

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 34,500

วัสดุสํานักงาน 235,000

วัสดุอื่น 85,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร

คมนาคม
77,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 20,000

ค่าไฟฟ้า 377,934

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 32,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องอ่านบัตร

อเนกประสงค์
700

โพเดี่ยมไม้สัก ฉลุลาย 7,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 

สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 

นิ้ว)

30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต

บุ๊ก สําหรับงานประมวล

ผล *

22,000

เครื่องพิมพ์ 

Multifunction เลเซอร์ 

หรือ LED สี

15,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
4,300

เครื่องสํารองไฟฟ้า 

ขนาด 2 kVA
12,000 12,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องตัดคอนกรีต 40,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น 7,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องอ่านบัตร

อเนกประสงค์
700

โพเดี่ยมไม้สัก ฉลุลาย 7,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 

สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 

นิ้ว)

30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต

บุ๊ก สําหรับงานประมวล

ผล *

22,000

เครื่องพิมพ์ 

Multifunction เลเซอร์ 

หรือ LED สี

15,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
4,300

เครื่องสํารองไฟฟ้า 

ขนาด 2 kVA
24,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องตัดคอนกรีต 40,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น 7,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง
868,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

สายดับเพลิง ขนาด 1.5 

นิ้ว
30,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ

สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน ค

.ส.ล. ซอยด้านหลัง

เทศบาล

345,000

โครงการก่อสร้างถนน ค

.ส.ล. ซอยเทศบาล 12 

ต่อจากเดิม

1,042,000

โครงการก่อสร้างถนน ค

.ส.ล. แยกซอยเทศบาล 

3 บ้านนางสมรัตน์ ใจ

เอื้อ

318,900

โครงการก่อสร้างรั้วสระ

น้ํา
500,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่

จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล

หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้

มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง
868,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

สายดับเพลิง ขนาด 1.5 

นิ้ว
30,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ

สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน ค

.ส.ล. ซอยด้านหลัง

เทศบาล

345,000

โครงการก่อสร้างถนน ค

.ส.ล. ซอยเทศบาล 12 

ต่อจากเดิม

1,042,000

โครงการก่อสร้างถนน ค

.ส.ล. แยกซอยเทศบาล 

3 บ้านนางสมรัตน์ ใจ

เอื้อ

318,900

โครงการก่อสร้างรั้วสระ

น้ํา
500,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่

จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล

หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้

มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ

สร้าง

ค่าจ้างออกแบบ 200,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ

ปรับราคา (ค่า K)
30,000

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้ง

แรกในอาคารหรือสถานที่

ราชการพร้อมการก่อสร้าง

หรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการติดตั้งระบบ

ไฟฟ้าและอุปกรณ์
286,442

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการดําเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระ

ราชดําริด้านสาธารณสุข

แก่ชุมชน

160,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,876,000

รวม 5,569,900 370,000 430,000 6,377,190 2,017,260 8,480,296 1,766,510 11,688,844
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ

สร้าง

ค่าจ้างออกแบบ 200,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ

ปรับราคา (ค่า K)
30,000

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้ง

แรกในอาคารหรือสถานที่

ราชการพร้อมการก่อสร้าง

หรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการติดตั้งระบบ

ไฟฟ้าและอุปกรณ์
286,442

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการดําเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระ

ราชดําริด้านสาธารณสุข

แก่ชุมชน

160,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,876,000

รวม 36,700,000
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ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,910,000 บาท แยกเป็น

รายได้  เป็นเงิน 1,910,000 บาท

คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 1,500,000 บาท

เทากับปีที่ผานมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงใน

ปีงบประมาณรายจาย  พ.ศ. 2562

คาจําหนายน้ําทอธาร จํานวน 10,000 บาท

เทากับปีที่ผานมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงใน

ปีงบประมาณรายจาย  พ.ศ. 2562

เงินที่งบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จํานวน 200,000 บาท

เทากับปีที่ผานมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงใน

ปีงบประมาณรายจาย  พ.ศ. 2562

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 70,000 บาท

เทากับปีที่ผานมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงใน

ปีงบประมาณรายจาย  พ.ศ. 2562

ผลประโยชน์อื่น รวม 30,000 บาท

คาธรรมเนียม จํานวน 30,000 บาท

เทากับปีที่ผานมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงใน

ปีงบประมาณรายจาย  พ.ศ. 2562

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 100,000 บาท

เทากับปีที่ผานมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงใน

ปีงบประมาณรายจาย  พ.ศ. 2562

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์

อําเภอ ศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,910,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด

เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง  เป็นเงิน 57,180 บาท

งบกลาง รวม 57,180 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (จ่ายจากเงินราย

ได้) 

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ

. 2561

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) จํานวน 38,200 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้า

ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ

บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2500  โดยคํานวณตั้งจ่าย

ในอัตราร้อยละ 2  ของประมาณการรายรับทุกประเภท

ประจําปี  ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร  เงิน

กู้   เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) (จ่ายจากเงินราย

ได้) 

    - เป็นไปหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท

  0808.5/

ว 2305  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง

การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  เพื่อ

ส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์

อําเภอ ศรีมหาโพธิ   จังหวัดปราจีนบุรี
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 13,980 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง

กรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่าย

เพื่ออุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง

เทศบาล  (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  

2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท

 0809.5/

ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกัน

สังคมของพนักงานจ้าง 

3. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท

 0809.5/

ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ

ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)

งบบุคลากร  เป็นเงิน 955,575 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 955,575 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 610,620 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และเงินปรับปรุงเงิน

เดือนจํานวน  3  อัตรา  (จ่ายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงาน

เทศบาล  จํานวน  2

อัตรา  (จ่ายจากเงินรายได้)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 252,015 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล  และเงิน

ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล  จํานวน  2  อัตรา  

(จ่ายจากเงินรายได้)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 32,940 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เทศบาล

จํานวน  2 อัตรา  (จ่ายจากเงินรายได้)

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 843,995 บาท

ค่าตอบแทน รวม 77,420 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จํานวน 72,420 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน

รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น, ลูกจ้าง

ประจํา, พนักงานจ้างตามภารกิจ, และพนักงานจ้างทั่วไปของ

เทศบาล จํานวน 72,420 บาท 

(จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนด

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน

รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้

กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล  ที่ได้รับอนุมัติให้

ปฏิบัติ

หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  ฯลฯ 

(จ่ายจากเงินรายได้)

    -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น  พ.ศ. 2559

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท  0808.4/ว 4562 ลงวัน

ที่ 15

พฤษภาคม 2550  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.4/ว 5597 ลงวัน

ที่ 18

มิถุนายน 2553  เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดัง

นี้  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก

ฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยก

เว้น  ค่าเช่าบ้าน)

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา

และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรง

มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ย

ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้าง

เหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่าย

ประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ฯ ค่าติดตั้ง

โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ (จ่ายจากเงินราย

ได้) 

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดัง

นี้ 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท

 0808.2/

ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย

ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน

ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่น ๆ
รวม 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช

อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่า

พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่า

ผ่านทางด่วนพิเศษ

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ที่จําเป็น

ในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป

ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป

ติดต่อราชการ  ฯลฯ  

(จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง

งานให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดัง

นี้   

    (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจาก

ค่าใช้สอย

    (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก

ค่าวัสดุ (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท

 0808.2/

ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752

ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ

และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง

หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523

ลงวันที่ 20  มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย

ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน

ลักษณะ

ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 235,575 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 17,200 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  ตรา

ยาง  เครื่องคํานวณเลข  ลวดเย็บกระดาษ  แฟ้มเอกสาร  แบบ

พิมพ์  ซอง  ฯลฯ

 (จ่ายจากเงินรายได้)     

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 31,875 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์ เทปพันสาย

ไฟฟ้า

สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า

เบรกเกอร์  ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้)         

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 70,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ

  ค้อน  สว่าน  จอบ เสียม เลื่อย ตลับเมตร  โถส้วม  อ่างล้าง

มือ  เหล็กเส้น  ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ (จ่ายจากเงินราย

ได้) 

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขน

ส่ง  เช่น  ไขควง  ประแจ

แม่แรง คีมล็อค  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  น้ํามันเบรก  น๊อต

และ

สกรู  ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 3,500 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  แก๊สหุง

ต้ม น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันจารบี  น้ํามัน

เครื่อง ฯลฯ     (จ่ายจากเงินรายได้)    

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว

 3523        

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย

ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน

ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 40,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  เช่น  ถังเก็บ

เชื้อเพลิงน้ํายาต่าง ๆ เวชภัณฑ์  เคมีภัณฑ์  (รวม

กํามะถัน  กรด  ด่าง)ออกซิเจน  ถุงมือ ฯลฯ (จ่ายจากเงินราย

ได้)    

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษ

เขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบ

บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือ

ขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้ง

กล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

  (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึก

ข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์

คอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิปเมาส์ ฮาร์ดดิสต์ ซีดีรอม ฯลฯ

  (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง

หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ

พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใด

ประเภทหนึ่ง เช่น มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกรองสวะ ฯลฯ

  (จ่ายจากเงินรายได้)

    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย

จ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 401,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกิจการประปา  

(จ่ายจากเงินรายได้ 200,000.-บาท  และ  จ่ายจากเงินช่วยเหลือ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา  200,000.-บาท) 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา

ไปรษณียากร

ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการ

เงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  ฯลฯ  (จ่ายจาก

เงินรายได้)

งบลงทุน  เป็นเงิน 53,250 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,250 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 44,500 บาท

        -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน ดังนี้

 1. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน แบบหัวเข็ม (Printer)  

ราคา 25,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน แบบหัว

เข็ม (Printer) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

-มีจํานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม

-มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column)

-มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อ

นิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที

-มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อย

กว่า 360*360 dpi

-มีหน่วยความจําแบบ lnput Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB

-มีช่องเชื่อมต่อ (lnterface)แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดี

กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ

ประมาณ 

 2. เครื่องสแกนบาร์โค๊ต  ราคา 5,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนบาร์โค๊ต โดยมีคุณลักษณะพื้น

ฐาน ดังนี้

-สแกนแบบเส้นตรง

-เครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดมือถือและตั้งโต๊ะ

-ความเร็วในการอ่าน 100 เส้น/วินาที
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-เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB,RS232,Keyboard Wedge

-ใช้งานง่าย Plug and Play มีขาตั้งเพื่อตั้งโต๊ะ

-ระยะการอ่านบาร์โค้ดได้ไกลสุด 23 นิ้ว

-มีระยะการอ่านบาร์โค้ดอัตโนมัติ (เมื่อวางบนขาตั้ง)

 -จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ

ประมาณ

 3. เครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ราคา  14,500 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้ โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐาน ดังนี้

-เครื่อง Printer Mobile พื้นที่การพิมพ์ กว้างสูงสุด 2.9

 นิ้ว/73.7 mm

-ยาวสูงสุด Continuous

-หน่วยความจํา 8 Mb SRAM, 4 MB Flash

-แบตเตอรี่ 1.5 Ah Li-lon battery

-การเชื่อม

ต่อ USB 2.0 port Bluerooth (optional) 802.11

b/g (optional)

 -จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ

ประมาณ
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 8,750 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้

 1. โทรศัพท์ Samsung Galaxy A30 ราคา 8,750 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ Samsung Galaxy A30 โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

-ขนาด 74.70+158.50+7.70 มม.

-น้ําหนัก 165 กรัม

-ระบบปฏิบัติการ Android 9.0(Pie)

-หน่วย Octa CoreExynos 79041.8GHz

-ประมวลผล  3/4GB/RAM

-กล้องหลัง 16 MP

-กล้องหน้า 16 MP

-จอแสดงผล 6.4 นิ้ว Super  AMOLED 1080*2340 Pixels

-หน่วยความจํา microSD 32/64 GB สูงสุด512GB

-ซิม รองรับ 2 ซิม Nano-SIM

-ระบบเชื่อมต่อ WIFI(ไม่ระบุ) ,Bluerooth (ไม่ระบุ)

-แบตเตอรี่ 4,000mAh(Standard Battery) ชาร์จเร็ว

 -จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ

ประมาณ
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