
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,972,320 2,826,120 3,681,840 14,480,280
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 2,848,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,124,000 2,826,120 3,681,840 11,631,960

งบดําเนินงาน 1,617,300 286,800 2,634,000 4,538,100
    ค่าตอบแทน 564,800 68,800 75,000 708,600

    ค่าใช้สอย 967,500 195,000 889,000 2,051,500

    ค่าวัสดุ 85,000 23,000 635,000 743,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 1,035,000 1,035,000

งบลงทุน 65,000 144,000 160,400 369,400
    ค่าครุภัณฑ์ 65,000 144,000 160,400 369,400

งบเงินอุดหนุน 25,000 0 0 25,000
    เงินอุดหนุน 25,000 0 0 25,000

                              รวม 9,679,620 3,256,920 6,476,240 19,412,780

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลยางตลาด
อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์

หน้า : 1/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
งานเทศกิจ รวม

งบบุคลากร 2,601,480 0 2,601,480
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,601,480 0 2,601,480

งบดําเนินงาน 821,300 260,000 1,081,300
    ค่าตอบแทน 82,300 0 82,300

    ค่าใช้สอย 547,000 260,000 807,000

    ค่าวัสดุ 192,000 0 192,000

งบลงทุน 28,000 0 28,000
    ค่าครุภัณฑ์ 28,000 0 28,000

งบเงินอุดหนุน 40,000 0 40,000
    เงินอุดหนุน 40,000 0 40,000

                              รวม 3,490,780 260,000 3,750,780

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลยางตลาด
อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์

หน้า : 2/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 4,154,820 0 4,154,820
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,154,820 0 4,154,820

งบดําเนินงาน 4,211,345 30,000 4,241,345
    ค่าตอบแทน 68,400 0 68,400

    ค่าใช้สอย 772,500 30,000 802,500

    ค่าวัสดุ 3,370,445 0 3,370,445

งบลงทุน 20,000 0 20,000
    ค่าครุภัณฑ์ 20,000 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 4,512,000 0 4,512,000
    เงินอุดหนุน 4,512,000 0 4,512,000

                              รวม 12,898,165 30,000 12,928,165

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลยางตลาด
อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์

หน้า : 3/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 2,716,380 2,716,380
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,716,380 2,716,380

งบดําเนินงาน 474,000 474,000
    ค่าตอบแทน 120,000 120,000

    ค่าใช้สอย 204,000 204,000

    ค่าวัสดุ 150,000 150,000

งบลงทุน 20,000 20,000
    ค่าครุภัณฑ์ 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน 200,000 200,000
    เงินอุดหนุน 200,000 200,000

                              รวม 3,410,380 3,410,380

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลยางตลาด
อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 2,852,340 2,852,340
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,852,340 2,852,340

งบดําเนินงาน 98,800 98,800
    ค่าตอบแทน 43,800 43,800

    ค่าใช้สอย 35,000 35,000

    ค่าวัสดุ 20,000 20,000

งบลงทุน 1,400 1,400
    ค่าครุภัณฑ์ 1,400 1,400

                              รวม 2,952,540 2,952,540

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลยางตลาด
อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบดําเนินงาน 237,000 400,000 1,868,000 20,000 2,525,000
    ค่าใช้สอย 117,000 375,000 1,868,000 20,000 2,380,000

    ค่าวัสดุ 120,000 25,000 0 0 145,000

งบเงินอุดหนุน 200,000 0 0 0 200,000
    เงินอุดหนุน 200,000 0 0 0 200,000

                              รวม 437,000 400,000 1,868,000 20,000 2,725,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 65,000 65,000
    ค่าใช้สอย 65,000 65,000

                              รวม 65,000 65,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลยางตลาด
อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 75,000 245,000 320,000
    ค่าใช้สอย 60,000 245,000 305,000

    ค่าวัสดุ 15,000 0 15,000

                              รวม 75,000 245,000 320,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลยางตลาด
อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบบุคลากร 3,172,260 0 3,172,260
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,172,260 0 3,172,260

งบดําเนินงาน 397,800 0 397,800
    ค่าตอบแทน 4,800 0 4,800

    ค่าใช้สอย 158,000 0 158,000

    ค่าวัสดุ 235,000 0 235,000

งบลงทุน 181,000 4,609,000 4,790,000
    ค่าครุภัณฑ์ 181,000 0 181,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 4,609,000 4,609,000

                              รวม 3,751,060 4,609,000 8,360,060

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลยางตลาด
อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 15,000 15,000
    ค่าใช้สอย 15,000 15,000

                              รวม 15,000 15,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 18,794,416 18,794,416
    งบกลาง 18,794,416 18,794,416

                              รวม 18,794,416 18,794,416

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลยางตลาด
อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์

หน้า : 9/9



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 16,944,375.00 17,934,402.00 18,794,416.00

งบบุคลากร 24,032,762.00 27,682,920.00 29,977,560.00

งบดําเนินงาน 14,839,889.04 13,958,988.00 13,756,345.00

งบลงทุน 3,327,104.50 6,037,200.00 5,228,800.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 5,000.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 5,111,780.74 5,213,000.00 4,977,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 64,255,911.28 70,831,510.00 72,734,121.00

รวม 64,255,911.28 70,831,510.00 72,734,121.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 16,944,375.00 17,934,402.00 18,794,416.00

งบบุคลากร 24,032,762.00 27,682,920.00 29,977,560.00

งบดําเนินงาน 14,839,889.04 13,958,988.00 13,756,345.00

งบลงทุน 3,327,104.50 6,037,200.00 5,228,800.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 5,000.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 5,111,780.74 5,213,000.00 4,977,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 64,255,911.28 70,831,510.00 72,734,121.00

รวม 64,255,911.28 70,831,510.00 72,734,121.00



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลยางตลาด

อําเภอ ยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธุ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 245,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 245,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใชจ่ายในการจัดงานรัฐพิธี วันสําคัญทางศาสนา
และ
วัฒนธรรมทองถิ่น  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีเขาพรรษา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีเขา
พรรษา    เช่น ค่าพิธีทางศาสนา   ค่ารับรอง ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใชจ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ  ค่าใชจ่ายใน
การประกวดหรือแข่งขัน    ค่าจางเหมาจัดนิทรรศการ  ค่า
มหรสพ  การแสดง  และค่าใชจ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งานและ ค่าใชจ่ายอื่น ๆ  ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัด
งาน ฯลฯ   
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเขาร่วมแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559

วันที่พิมพ : 13/8/2563  15:13:11 หนา : 1/4



โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญ
บั้งไฟ    เช่น ค่าพิธีทางศาสนา   ค่ารับรอง ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใชจ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ  ค่าใชจ่ายใน
การประกวดหรือแข่งขัน    ค่าจางเหมาจัดนิทรรศการ  ค่า
มหรสพ  การแสดง  และค่าใชจ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งานและ ค่าใชจ่ายอื่น ๆ  ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัด
งาน ฯลฯ   
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเขาร่วมแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง     เช่น ค่าพิธีทางศาสนา   ค่ารับรอง ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใชจ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ  ค่าใชจ่ายใน
การประกวดหรือแข่งขัน    ค่าจางเหมาจัดนิทรรศการ  ค่า
มหรสพ  การแสดง  และค่าใชจ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งานและ ค่าใชจ่ายอื่น ๆ  ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัด
งาน ฯลฯ   
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเขาร่วมแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม่ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันขึ้นป
ใหม่    เช่น ค่าพิธีทางศาสนา   ค่ารับรอง ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับสถาน
ที่และค่าใชจ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ  ค่าใชจ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน    ค่าจางเหมาจัดนิทรรศการ  ค่า
มหรสพ  การแสดง  และค่าใชจ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งานและ ค่าใชจ่ายอื่น ๆ  ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัด
งาน ฯลฯ   
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเขาร่วมแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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โครงการถนนสายบุญ จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการถนนสาย
บุญ    เช่น ค่าพิธีทางศาสนา   ค่ารับรอง ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับสถาน
ที่และค่าใชจ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ  ค่าใชจ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน    ค่าจางเหมาจัดนิทรรศการ  ค่า
มหรสพ  การแสดง  และค่าใชจ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งานและ ค่าใชจ่ายอื่น ๆ  ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัด
งาน ฯลฯ   
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเขาร่วมแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการบุญมหาชาติ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการบุญ
มหาชาติ     เช่น ค่าพิธีทางศาสนา   ค่ารับรอง ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใชจ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ  ค่าใชจ่ายใน
การประกวดหรือแข่งขัน    ค่าจางเหมาจัดนิทรรศการ  ค่า
มหรสพ  การแสดง  และค่าใชจ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งานและ ค่าใชจ่ายอื่น ๆ  ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัด
งาน ฯลฯ   
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเขาร่วมแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการประเพณีบุญคูนลาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการประเพณีบุญคูน
ลาน  เช่น ค่าพิธีทางศาสนา   ค่ารับรอง ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับสถานที่
และค่าใชจ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ  ค่าใชจ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน    ค่าจางเหมาจัดนิทรรศการ  ค่า
มหรสพ  การแสดง  และค่าใชจ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งานและ ค่าใชจ่ายอื่น ๆ  ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัด
งาน ฯลฯ   
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเขาร่วมแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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โครงการประเพณีวันออกพรรษา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการประเพณีวันออก
พรรษา   เช่น ค่าพิธีทางศาสนา   ค่ารับรอง ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใชจ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ  ค่าใชจ่ายใน
การประกวดหรือแข่งขัน    ค่าจางเหมาจัดนิทรรศการ  ค่า
มหรสพ  การแสดง  และค่าใชจ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งานและ ค่าใชจ่ายอื่น ๆ  ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัด
งาน ฯลฯ   
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเขาร่วมแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการวิสาขบูชา ธรรมยาตรา บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจา จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการวิสาขบูชา ธรรม
ยาตรา บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจา เช่น ค่าพิธีทางศาสนา   ค่า
รับรอง ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใชจ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของ  ค่าใชจ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน    ค่าจางเหมาจัด
นิทรรศการ  ค่ามหรสพ  การแสดง  และค่าใชจ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงานและ ค่าใชจ่ายอื่น ๆ  ที่จําเปนและเกี่ยวของใน
การจัดงาน ฯลฯ   
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเขาร่วมแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการสัปดาหส่งเสริมประเพณีสงกรานต จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการสัปดาหส่งเสริม
ประเพณีสงกรานต เช่น ค่าพิธีทางศาสนา   ค่ารับรอง ค่าใชจ่าย
เกี่ยวกับสถานที่และค่าใชจ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ  ค่าใช
จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน    ค่าจางเหมาจัดนิทรรศการ  ค่า
มหรสพ  การแสดง  และค่าใชจ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งานและ ค่าใชจ่ายอื่น ๆ  ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัด
งาน ฯลฯ   
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเขาร่วมแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลยางตลาด

อําเภอ ยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธุ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้สูงวัย(โรงเรียนปริญญาชีวิต) จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้สูง
วัย(โรงเรียนปริญญาชีวิต) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลยางตลาด

อําเภอ ยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธุ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการคลองสวยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคลองสวยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลยางตลาด

อําเภอ ยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธุ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,868,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,868,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,868,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,868,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการในการดําเนินการกําจัดขยะเทศบาล จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวัน
ที่  1 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค
. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารตลาด
สด(พัฒนาตลาดสู่เกณมาตรฐาน)

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวัน
ที่  1 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค
. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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โครงการจ้างเหมาบริการเพิ่มประสิทธิภาพการทําความสะอาดสู่เมือง
น่าอยู่(กวาดถนน)

จํานวน 513,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวัน
ที่  1 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค
. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะ(งานเก็บขนขยะ) จํานวน 675,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวัน
ที่  1 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค
. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลยางตลาด

อําเภอ ยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธุ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 437,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 437,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 237,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 117,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการเพิ่มประสิทธิภาพงานไฟฟาและซ่อมบํารุง จํานวน 117,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวัน
ที่  1 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค
. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ     รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่า
ขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิ
เช่น  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน   หัวแรงไฟฟา    เครื่องวัด
กระแสไฟฟา        เครื่องวัดแรงดันไฟฟา      มาตรสําหรับตรวจ
วงจรไฟฟา    เครื่องประจุไฟ  ฟิวส  เทปพันสายไฟฟา  สาย
ไฟฟา  หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊ก
ไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอร และชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่ง คอยสคอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสา
อากาศ    สําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณดาว
เทียม    ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟาส่วนภูมิภาค /ประปา จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ การไฟฟาส่วนภูมิภาค /ประปา
ส่วนภูมิภาค จํานวนเงิน 200,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลยางตลาด

อําเภอ ยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธุ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,476,240 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง รวม 6,476,240 บาท

งบบุคลากร รวม 3,681,840 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,681,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,476,140 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 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผูดํารง
ตําแหน่ง บริหาร  อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราและประโยชนตอบแทนอื่น และ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542   จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไวจํานวน 12 เดือน
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ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,145,700 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 2,634,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น  เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ  หรือ
จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่มีสิทธิได ตามระเบียบที่เกี่ยวของ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก่ ผูบริหาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรม
บัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ
 ที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 889,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิตอล จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่  1 กุมภาพันธ 2562
  เรื่องหลักเกณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่  มท
 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิก
จ่ายเงินค่าจางเหมาบริการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 36,000 บาท/ปี

ค่าเช่าที่ดิน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดิน คํานวณตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ดวยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ
.2553 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0746 ลงวันที่  1 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราค่า
ใชจ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใชสอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

โครงการจางเหมาบริการจัดทําบัญชีและพัสดุ จํานวน 63,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาบริการ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวัน
ที่  1 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราค่าใชจ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใชสอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค
. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจ่ายเงินค่าจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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โครงการจางเหมาบริการบุคคลเพื่อจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาบริการ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวัน
ที่  1 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราค่าใชจ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใชสอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค
. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจ่ายเงินค่าจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 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 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ   ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ฯลฯ
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน รวมถึงค่าลงทะเบียนในการอบรมต่างๆ
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0407/ว 1284  ลงวันที่  10 พฤศจิกายน 2530 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการบํารุงรักษาซ่อมแซม หรือปรับปรุง
ครุภัณฑของเทศบาลที่ชํารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  
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ค่าวัสดุ รวม 635,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 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 5,000 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 10,000 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 550,000 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

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,035,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท

 เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงค่าใชจ่ายที่
ตองชําระพรอมกัน เช่น ค่าบริการ  ค่าภาษี ในกิจการขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 150,000 บาท

 เพื่อจ่ายค่าน้ําประปาในสํานักงานหรือที่สาธารณะรวมถึงค่าใช
จ่ายที่ตองชําระพรอมกัน เช่น ค่าบริการ  ค่าภาษี ในกิจการ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อเป็นค่าโทรศัพท รวมถึงค่าใชจ่ายเพื่อใหมาซึ่งบริการดัง
กล่าว และค่าใชจ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เช่น การเช่า
เครื่องค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท ค่าบํารุงคู่สายโทรศัพท ฯลฯ ใน
กิจการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น

ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจ่ายค่าไปรษณีย ค่าธนาณัติ , ค่าดวงตราไปรษณียากร , ค่า
เช่าตูไปรษณีย , ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS)  ในกิจการขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่า
โทรภาพ (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อ
สาร  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการใชระบบอิน
เทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและค่าสื่อสารอื่นๆ  เช่น  ค่าเค
เบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นตน  และใหหมาย
ความรวมถึงค่าใชจ่ายเพื่อใหไดใชบริการดังกล่าวและค่าใชจ่ายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ และค่าเช่าพื้นที่เว็บไซตเทศบาล
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งบลงทุน รวม 160,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 160,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะดังนี้   
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับปจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558
- (กรณีไม่สามารถใชราคาดังกล่าวไดหรือเป็นครุภัณฑทีไม่มี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือครุภัณฑที่มีกําหนด
ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแต่ไม่สามารถตั้งงบประมาณ
ตามวงเงินที่กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือตองการ
คุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ใหตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑตามราคาในจังหวัดหรือทองถิ่นนั้น ๆ
 หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด โดยตองชี้แจงเหตุผลให
ชัดเจนในคําชี้แจงงบประมาณ)

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 80,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้   
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับปจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558
- (กรณีไม่สามารถใชราคาดังกล่าวไดหรือเป็นครุภัณฑทีไม่มี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือครุภัณฑที่มีกําหนด
ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแต่ไม่สามารถตั้งงบประมาณ
ตามวงเงินที่กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือตองการ
คุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ใหตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑตามราคาในจังหวัดหรือทองถิ่นนั้น ๆ
 หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด โดยตองชี้แจงเหตุผลให
ชัดเจนในคําชี้แจงงบประมาณ)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ ทรัพยสิน และสิ่งก่อสรางต่าง ๆ ของเทศบาลตําบลยาง
ตลาด 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลยางตลาด

อําเภอ ยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธุ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,679,620 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,679,620 บาท

งบบุคลากร รวม 7,972,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรีตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชนตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง     

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ของนายก
เทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชนตอบ
แทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธาน
สภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ
. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทนอย่างอื่น ของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทนอย่างอื่น ของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภา รอง
ประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทนอย่างอื่น ของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ : 13/8/2563  15:48:27 หน้า : 2/12



เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,124,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,403,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่าย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
ตอบแทนอื่น และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 312,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนตําแหน่งราย
เดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง บริหาร  อํานวยการ ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราและประโยชนตอบแทนอื่น และ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 408,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเรื่อง   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง   ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพ และ ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน)  คํานวณตั้ง
จ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 
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งบดําเนินงาน รวม 1,617,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 564,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ  หรือ
จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่มีสิทธิได้ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยว
กับ
การเลือกตั้ง  ได้รับค่าตอบแทนตามอัตราบัญชีค่าตอบแทนซึ่ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญ  คณะกรรมการ
วิสามัญ คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล ในการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติ ฯลฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2554  ข้อ 105  โดยอาศัยหลักเกณฑตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชนตอบ
แทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล ที่ดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาที่ดํารง
ตําแหน่งรองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 ฯลฯ หรือเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 17,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรม
บัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 967,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคารสํานัก
งาน

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวัน
ที่  1 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค
. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนตส่วนกลาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวัน
ที่  1 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค
. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่  16 กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก
ที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าจัดการเลือกตั้งผู้นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นตามที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งกําหนด โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 26 และข้อ 27

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ   ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ฯลฯ
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน รวมถึงค่าลงทะเบียนในการอบรมต่างๆ
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ค่าต่อสัญญาการบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร
สําหรับการบริการด้านงานทะเบียน

จํานวน 53,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อสัญญาการบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอรสําหรับการบริการด้านงานทะเบียน ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0407/ว 1284  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0407/ว 1284  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542

โครงการพัฒนาบุคลากร จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเชิดชูเกียรติ  พนง.เทศบาล 
(ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ)

จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
เชิดชูเกียรติ พนง.เทศบาล (ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0407/ว 1284  ลงวันที่  10 พฤศจิกายน 2530 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาซ่อมแซม หรือปรับปรุง
ครุภัณฑของเทศบาลที่ชํารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     รายจ่ายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่า
ติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเช่น  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก  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 ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้
ในการบรรจุหีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง  รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    รายจ่ายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น   ค่าขนส่ง       ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27 มิถุนายน 2559  อาทิ
เช่น  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด  แก้ว
น้ํา   จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง  มุ้ง  ผ้าปูที่นอน  ปลอกหมอน    หมอน ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระจกเงา โอ่งน้ํา ที่นอนกระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติก
น้ําแข็ง ถังแกส เตา ผ้าห่ม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ รวมถึงราย
จ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   ราย
จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ     รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่า
วัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิ
เช่น  ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค
 ลอคเกียร ลอคคลัตซ กระจกโค้งมน ลอคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต(อะไหล่) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช   พวง
มาลัย สายพานใบพัด  หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่   จาน
จ่าย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต  กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท

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

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ     รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่า
ขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึกข้อมูล 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
ข้อมูล แบบต่างๆ เช่น  แบบดิสเกตต (Diskette)   แบบ
ฮารดดิสต แบบซีดีรอม   แบบออพติคอล เป็นต้น ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 65,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางานผู้บริหาร จํานวน 17,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้ทํางานผู้บริหาร จํานวน 5 ตัว  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับปจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558
- (กรณีไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวได้หรือเป็นครุภัณฑทีไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือครุภัณฑที่มีกําหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแต่ไม่สามารถตั้งงบประมาณ
ตามวงเงินที่กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือต้องการ
คุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ให้ตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่นนั้น ๆ
 หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด โดยต้องชี้แจงเหตุผลให้
ชัดเจนในคําชี้แจงงบประมาณ)

โตะทํางานผู้บริหาร จํานวน 27,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โตะทํางานผู้บริหาร จํานวน 5 ตัว  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับปจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558
- (กรณีไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวได้หรือเป็นครุภัณฑทีไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือครุภัณฑที่มีกําหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแต่ไม่สามารถตั้งงบประมาณ
ตามวงเงินที่กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือต้องการ
คุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ให้ตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่นนั้น ๆ
 หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด โดยต้องชี้แจงเหตุผลให้
ชัดเจนในคําชี้แจงงบประมาณ)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ ทรัพยสิน และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาลตําบลยาง
ตลาด 

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุน อบต.นาดี ศูนยปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท.ระดับอําเภอ อําเภอยางตลาด

จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ องคการบริหารส่วนตําบลนา
ดี เพื่อดําเนินโครงการ ศูนยปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.ระดับอําเภอ อําเภอยางตลาด จํานวน
เงิน 25,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลยางตลาด

อําเภอ ยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธุ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,256,920 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 3,256,920 บาท

งบบุคลากร รวม 2,826,120 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,826,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,189,880 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 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผูดํารงตําแหน่ง 
บริหาร  อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
ตอบแทนอื่น และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542   จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไวจํานวน 12 เดือน
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ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 558,240 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 286,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 68,800 บาท
ค่าเช่าบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบานใหแก่พนักงานเทศบาล  มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าเช่าบาน ของขา
ราชการส่วนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบานของขาราชการส่วนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวของ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก่ ผูบริหาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรม
บัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ
 ที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ค่าใชจ่ายในการจัดทําสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธต่าง ๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ อาทิเช่น  รายจ่าย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพต่างๆ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่  มท 0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจ่ายเงินค่า
จางเหมาบริการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น

โครงการจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ อาทิเช่น  รายจ่าย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพต่างๆ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่  มท 0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจ่ายเงินค่า
จางเหมาบริการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น

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
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โครงการ Runnig of Law จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการ Runnig of Law 
เช่น ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการใชและการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่า
ใชจ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ    เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ ค่าหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  ค่า
ใชจ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณต่าง ๆ  ในการฝึก
อบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าใชจ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ   
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.  2557

โครงการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0407/ว 1284  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิก
ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542

โครงการจัดทําประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการจัดทําประชาคมเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการ
เบิกค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542

วันที่พิมพ : 13/8/2563  15:46:49 หนา : 4/11



โครงการจัดทําแผนดําเนินงาน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการจัดทําแผนดําเนินงาน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการ
เบิกค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542

โครงการจัดทํารายงานกิจการเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ อาทิเช่น  รายจ่าย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพต่างๆ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่  มท 0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจ่ายเงินค่า
จางเหมาบริการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น

โครงการปรับปรุง/ดูแลเว็บไซคเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจางเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0407/ว 1284  ลงวันที่  10 พฤศจิกายน 2530 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542

โครงการแผนติดตามและประเมินผล จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการแผนติดตามและประเมินผล
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการ
เบิกค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542
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โครงการองคกรปกครองส่วนทองถิ่นโปร่งใสร่วมตานคอรัปชั่น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินองคกรปกครองส่วนทองถิ่น
โปร่งใสร่วมตานคอรัปชั่น เช่น ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใชจ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม   ค่าวัสดุ    เครื่องเขียน  และอุปกรณ  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ ค่าหนังสือสํา
หรับผูเขารับการฝึกอบรม  ค่าใชจ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า
อุปกรณต่าง ๆ  ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอก
สารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร  ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าใชจ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ   
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.  2557

โครงการอบรมความรูกฏหมาย แก่ประชาชน (ดํารงธรรมนําไทยใส
สะอาด)

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการอบรมความรู
กฏหมาย แก่ประชาชน (ดํารงธรรมนําไทยใสสะอาด) เช่น ค่าใช
จ่ายเกี่ยวกับการใชและการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใชจ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ    เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ ค่าหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  ค่าใชจ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณต่าง ๆ  ในการฝึกอบรม  ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าใช
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ   
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.  2557
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โครงการอบรมโซเชียลมีเดียสู่เศรษฐกิจดิจิทัล จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการอบรมโซเชียลมีเดียสู่
เศรษฐกิจดิจิทัล เช่น ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการใชและการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าใชจ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่า
วัสดุ    เครื่องเขียน  และอุปกรณ  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ ค่าหนังสือสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม  ค่าใชจ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ
ต่าง ๆ  ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสํา
หรับผูเขารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าเช่า
ที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าใชจ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
   
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.  2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการบํารุงรักษาซ่อมแซม หรือปรับปรุง
ครุภัณฑของเทศบาลที่ชํารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพใหสามารถใช
งานไดตามปกติ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย ICT ชุมชนเทศบาล
ตําบลยางตลาด) 
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ค่าวัสดุ รวม 23,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 8,000 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 กระเป๋า 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 2,000 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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อ
เติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติรายจ่ายที่
ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ  กล่องและ
ระวิงใส่ฟิลมภาพยนตร  เครื่องกรอเทป เลนสซูม  กระเป๋าใส่
กลองถ่ายรูป   พู่กัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร  ฟิลม  เม
มโมรี่การด  ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร,วีดี
โอเทป   แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลาง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม 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
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งบลงทุน รวม 144,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 144,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ( รวมราคาค่าติดตั้ง ) ขนาด 
36,000 บีทียู

จํานวน 94,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ( รวมราคา
ค่าติดตั้ง ) ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้   
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับปจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558
- (กรณีไม่สามารถใชราคาดังกล่าวไดหรือเป็นครุภัณฑทีไม่มี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือครุภัณฑที่มีกําหนด
ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแต่ไม่สามารถตั้งงบประมาณ
ตามวงเงินที่กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือตองการ
คุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ใหตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑตามราคาในจังหวัดหรือทองถิ่นนั้น ๆ
 หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด โดยตองชี้แจงเหตุผลให
ชัดเจนในคําชี้แจงงบประมาณ)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ค่าปรับปรุง ศูนย ICT เทศบาลตําบลยางตลาด จํานวน 50,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลยางตลาด

อําเภอ ยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธุ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 260,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 260,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจัดระเบียบจราจรทางเท้าและตลาดสด จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดระเบียบจราจรทางเท้าและ
ตลาดสด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสงบเรียบร้อย จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวัน
ที่  1 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค
. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลยางตลาด

อําเภอ ยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธุ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,490,780 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 3,490,780 บาท

งบบุคลากร รวม 2,601,480 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,601,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,214,520 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 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผูดํารงตําแหน่ง 
บริหาร  อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
ตอบแทนอื่น และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542   จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไวจํานวน 12 เดือน
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ค่าจางลูกจางประจํา จํานวน 533,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงค่าจาง
ประจํา   ตาม(แนบทายประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจางและการใหลูกจางของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่นไดรับค่าจาง (ฉบับที่ 4)) จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน)  โดย
คํานวณตั้งจ่ายไวจํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 835,200 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 821,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,300 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 25,200 บาท

เพื่อจ่ายค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น ตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการฯ และ
ตามนโยบายแห่งรัฐ  เช่น อปพร. ฯลฯ
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 57,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก่ ผูบริหาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรม
บัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ
 ที่เกี่ยวของ

ค่าใช้สอย รวม 547,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาบริการ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวัน
ที่  1 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราค่าใชจ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใชสอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค
. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจ่ายเงินค่าจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการเทศบาลตําบลยางตลาดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการเทศบาลตําบลยางตลาดไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการ
เบิกค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542
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โครงการบริการจุดตรวจในวันเทศกาล/ประเพณีสําคัญ จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการบริการจุดตรวจในวัน
เทศกาล/ประเพณีสําคัญ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0407/ว 1284  ลงวันที่  10 พฤศจิกายน 2530 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542

โครงการบริการทางการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการบริการทางการแพทยฉุกเฉิน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการ
เบิกค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542

โครงการฝึกซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

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

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 16,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวย
การเบิกค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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โครงการพัฒนาระบบบริการทางแพทยฉุกเฉิน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการพัฒนาระบบบริการทางแพทย
ฉุกเฉิน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการ
เบิกค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยซ่อมบํารุงเครื่องจักรกลเทศบาลตําบล
ยางตลาด

จํานวน 30,000 บาท

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

โครงการพัฒนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 5,000 บาท

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

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการบํารุงรักษาซ่อมแซม หรือปรับปรุง
ครุภัณฑของเทศบาลที่ชํารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  
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ค่าวัสดุ รวม 192,000 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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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใชในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ     รายจ่ายที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่า
ขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิ
เช่น  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน   หัวแรงไฟฟ้า    เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า        เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า      มาตรสําหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า    เครื่องประจุไฟ  ฟิวส  เทปพันสายไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร และชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่ง คอยสคอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสา
อากาศ    สําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณดาว
เทียม    ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,000 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
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 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

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
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 15,000 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

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุสิ้นเปลืองราย
จ่ายที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง   อาทิเช่น  ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 28,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 3,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เกาอี้ทํางานผูบริหาร จํานวน 1 ตัว  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับปจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558
- (กรณีไม่สามารถใชราคาดังกล่าวไดหรือเป็นครุภัณฑทีไม่มี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือครุภัณฑที่มีกําหนด
ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแต่ไม่สามารถตั้งงบประมาณ
ตามวงเงินที่กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือตองการ
คุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ใหตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑตามราคาในจังหวัดหรือทองถิ่นนั้น ๆ
 หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด โดยตองชี้แจงเหตุผลให
ชัดเจนในคําชี้แจงงบประมาณ)
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โตะทํางาน จํานวน 4,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะทํางานขาราชการ จํานวน 1 ตัว  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับปจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558
- (กรณีไม่สามารถใชราคาดังกล่าวไดหรือเป็นครุภัณฑทีไม่มี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือครุภัณฑที่มีกําหนด
ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแต่ไม่สามารถตั้งงบประมาณ
ตามวงเงินที่กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือตองการ
คุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ใหตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑตามราคาในจังหวัดหรือทองถิ่นนั้น ๆ
 หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด โดยตองชี้แจงเหตุผลให
ชัดเจนในคําชี้แจงงบประมาณ)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ ทรัพยสิน และสิ่งก่อสรางต่าง ๆ ของเทศบาลตําบลยาง
ตลาด 

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติดตามแผนยุทธการฟ้าแดด
สงยางระดมกวาดลางยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ โดยศูนยอํานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ ตามโครงการ
ป้องกันและแกไขปญหายาเสพติดตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยาง
ระดมกวาดลางยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ
- หนังสือด่วนที่สุด กส 0018(ศอ.ปส.จ.กส.)/1019
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลยางตลาด

อําเภอ ยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธุ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 65,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 65,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภก่อนวัยอันควร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภก่อนวัยอันควร
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคล
ในครอบครัว (จัดระเบียบสังคม)

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว (จัดระเบียบสังคม) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

วันที่พิมพ : 13/8/2563  15:19:44 หน้า : 1/3



โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

โครงการอบรมอาชีพ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมอาชีพ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
และโครงการตามพระดําริของพระบรมวงศานุวงศ

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง และโครงการ
ตามพระดําริของพระบรมวงศานุวงศ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลยางตลาด

อําเภอ ยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธุ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,952,540 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 2,952,540 บาท

งบบุคลากร รวม 2,852,340 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,852,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,212,380 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่าย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
ตอบแทนอื่น และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารง
ตําแหน่ง บริหาร  อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราและประโยชนตอบแทนอื่น และ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 579,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเรื่อง   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง   ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพ และ ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน)  คํานวณตั้ง
จ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 98,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 43,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 39,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรม
บัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่  16 กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก
ที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ   ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ฯลฯ
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน รวมถึงค่าลงทะเบียนในการอบรมต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการพัฒนากองทุน
สวัสดิการชุมชน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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โครงการคนยางตลาดไม่ทอดทิ้งกัน(ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม) จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคนยางตลาดไม่ทอดทิ้งกัน(ลด
ความเหลื่อมล้ําทางสังคม)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาซ่อมแซม หรือปรับปรุง
ครุภัณฑของเทศบาลที่ชํารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     รายจ่ายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่า
ติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเช่น  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก  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 ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้
ในการบรรจุหีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ     รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่า
ขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร    กระดาษต่อเนื่อง   สายเคเบิล  หน่วยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผ่นกรองแสง     แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ  เมนบอรด เมมโมรี่ซิป เช่น RAM  คัตซี
ทฟดเตอร เมาส พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูล แบบต่างๆ เช่น  แบบดิสเกตต (Diskette)   แบบ
ฮารดดิสต แบบซีดีรอม   แบบออพติคอล เป็นต้น ฯลฯ

วันที่พิมพ : 13/8/2563  15:35:22 หน้า : 6/7



งบลงทุน รวม 1,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,400 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

อุปกรณอ่านบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อุปกรณอ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 2 อุปกรณ  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
-ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ปปจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558
- (กรณีไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวได้หรือเป็นครุภัณฑทีไม่มี
กําหนดไว้ในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร หรือครุภัณฑที่มีกําหนดไว้ในกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร แต่ไม่สามารถตั้งงบ
ประมาณตามวงเงินที่กําหนดไว้ในกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ต้องการคุณสมบัตินอก
เหนือบัญชีกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑตามราคาใน
จังหวัดหรือท้องถิ่นนั้น ๆ หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด โดย
ต้องชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจนในคําชี้แจงงบประมาณ)
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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

วันที่พิมพ : 13/8/2563  15:36:59 หนา : 8/8


