
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลยางตลาด

อําเภอ ยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธุ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,410,380 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,410,380 บาท

งบบุคลากร รวม 2,716,380 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,716,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,731,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่าย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแก่
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
ตอบแทนอื่น และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไวจํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 152,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนตําแหน่งราย
เดือนของผูดํารงตําแหน่ง บริหาร  อํานวยการ ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราและประโยชนตอบแทนอื่น และ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542   จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจ่ายไวจํานวน 12 เดือน
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ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 832,620 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอง
ถิ่น  พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเรื่อง   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงาน
เทศบาล  ลูกจาง และพนักงานจาง   ของเทศบาลไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพ และ ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง   จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน)  คํานวณตั้ง
จ่ายไวจํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 474,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป  เพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง  ไดแก่  อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยู่ในองคกร
ปกครองส่วนทองถิ่นหรือที่ใกลเคียง   ที่ไดรับคําสั่งช่วยสนับสนุน
การปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผูบริหาร
ทองถิ่น ตั้งไว จํานวน 2 คนๆละ 5,000 บาทต่อเดือน ระยะ
เวลา 12 เดือน 

ค่าใช้สอย รวม 204,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและ
ขึ้นทะเบียนสัตว
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวย
การเบิกค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอง
ถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่  16 กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก
ที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
การเบิกจ่ายเงินค่าจางเหมาบริการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ   ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ฯลฯ
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน รวมถึงค่าลงทะเบียนในการอบรมต่างๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อทุกชนิด จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อทุก
ชนิด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวย
การเบิกค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําดานสุขภาพ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําดาน
สุขภาพ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการ
เบิกค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาตามปณิธาน
ศาสตรจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ้าจุฬาภรณฯ

จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาตามปณิธานศาสตรจารย ดร.สมเด็จ
พระเจาลูกเธอเจาฟ้าจุฬาภรณฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวย
การเบิกค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการบํารุงรักษาซ่อมแซม หรือปรับปรุง
ครุภัณฑของเทศบาลที่ชํารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ     รายจ่ายที่ตอง
ชําระพรอมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่า
ติดตั้ง  เป็นตน อาทิเช่น  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เกาอี้พลาสติก  แปลงลบกระดานดํา ตรายาง  ขา
ตั้ง(กระดานดํา)   ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อ
สํานักงาน  หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู
ลี่,ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระ
พุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติขาราชการแบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใช
ในการบรรจุหีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง  รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    รายจ่ายที่ตอง
ชําระพรอมกับค่าวัสดุ  เช่น   ค่าขนส่ง       ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นตน ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่นที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27 มิถุนายน 2559  อาทิ
เช่น  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด  แกว
น้ํา   จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เข่ง  มุง  ผาปูที่นอน  ปลอกหมอน    หมอน ถวยชาม ชอน
สอม กระจกเงา โอ่งน้ํา ที่นอนกระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปง กระทะ
ไฟฟ้า หมอไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติก
น้ําแข็ง ถังแกส เตา ผาห่ม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ รวมถึงราย
จ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   ราย
จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ     รายจ่ายที่ตองชําระพรอมกับค่า
วัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิ
เช่น  ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค
 ลอคเกียร ลอคคลัตซ กระจกโคงมน ลอคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต(อะไหล่) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช   พวง
มาลัย สายพานใบพัด  หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่   จาน
จ่าย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองขางรถยนต  กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จ่ายที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น  แกสหุงตม  น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถ่าน กาส ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจ่ายที่ตองชําระ
พรอมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติด
ตั้ง  อาทิเช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัดที่วางกรวยแกว  กระบอกตวง เบา
หลอม   หูฟง (Stethoscope)  เปลหามคนไข คีมถอนฟน เครื่อง
วัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง  เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร   สําลี
และผาพันแผล เวชภัณฑ  แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมี
ภัณฑ  ออกซิเจน น้ํายาต่างๆ   เลือด    สายยาง  ลูกยาง หลอด
แกว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ  สัตวเลี้ยงเพื่อ
การทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกซเรย ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ     รายจ่ายที่ตองชําระ
พรอมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติด
ตั้ง    อาทิเช่น  เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและ
สังกัด ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เครื่องแต่งกายชุด
ฝึกโขน  ละคร ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใชในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ     รายจ่ายที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่า
ขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกขอมูล  อุปกรณบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร    กระดาษต่อเนื่อง   สายเคเบิล  หน่วยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผ่นกรองแสง     แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ  เมนบอรด เมมโมรี่ซิป เช่น RAM  คัตซี
ทฟีดเตอร เมาส พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่องอ่านและบันทึก
ขอมูล แบบต่างๆ เช่น  แบบดิสเกตต (Diskette)   แบบ
ฮารดดิสต แบบซีดีรอม   แบบออพติคอล เป็นตน ฯลฯ

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ ทรัพยสิน และสิ่งก่อสรางต่าง ๆ ของเทศบาลตําบลยาง
ตลาด 

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 200,000 บาท
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