
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
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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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