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สวนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ

อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ



1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 22,155,976.19 บาท

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 42,910,232.94 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 44,827,311.31 บาท

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย

ประจําปตอสภาเทศบาลเมืองกุฉินารายณอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลเมืองกุฉินารายณ จึงขอ

ชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะ

การเงิน ดังนี้

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ

2

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวนหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 45,157,809.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 601,485.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร 33,754,881.71 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 318,384.00 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 1,490,248.90 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 1,405,059.90 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จํานวน 83,212,668.85 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร 1,086,285.34 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 22,155,976.19 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 22,203,051.20 บาท

 



(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 533,485.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 1,459,800.00 บาท
(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 6,614,185.15 บาท
งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท
งบลงทุน จํานวน 1,817,980.00 บาท
งบดําเนินงาน จํานวน 20,672,056.14 บาท

งบบุคลากร จํานวน 26,660,483.00 บาท

(3) รายจายจริง จํานวน 78,720,783.66 บาท ประกอบดวย
งบกลาง จํานวน 22,956,079.37 บาท

3



4

รายรับจริง

ป  2562

4,612,903.79

2,227,208.00

1,845,169.24

134,128.00

8,819,409.03

45,091,589.60

45,091,589.60

46,799,060.00

46,799,060.00

100,710,058.63

คําแถลงงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ
อ.กุฉินารายณ  จ.กาฬสินธุ

ประมาณการ

ป 2563

ประมาณการ

ป 2564

รายไดจัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 4,600,000.00 1,700,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ 2,180,500.00 2,190,500.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 1,780,000.00 1,780,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 151,000.00 351,000.00

รวมรายไดจัดเก็บเอง 8,711,500.00 6,021,500.00

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

หมวดภาษีจัดสรร 45,052,000.00 45,052,000.00

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให 45,052,000.00 45,052,000.00

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง

รวม 109,727,000.00 109,700,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 55,963,500.00 58,626,500.00

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกร 55,963,500.00 58,626,500.00
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รายจายจริง

ป 2562

ประมาณการ

ป 2563

ประมาณการ

ป 2564

งบกลาง 26,055,456.01 30,407,870.00 26,590,470.00

งบบุคลากร 31,182,270.00 38,135,340.00 38,359,570.00

งบดําเนินงาน 26,361,401.06 29,990,990.00 31,632,360.00

งบลงทุน 4,195,342.00 2,680,800.00 4,659,600.00

งบเงินอุดหนุน 9,160,708.04 8,512,000.00 8,458,000.00

96,955,177.11 109,727,000.00 109,700,000.00

96,955,177.11 109,727,000.00 109,700,000.00รวม

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย

จายจากงบประมาณ

รวมจายจากงบประมาณ



7

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ

อ.กุฉินารายณ  จ.กาฬสินธุ

ดาน ยอดรวม
ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 21,983,530

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,341,820

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 25,492,410

แผนงานสาธารณสุข 4,404,790

แผนงานสังคมสงเคราะห 3,273,120

แผนงานเคหะและชุมชน 7,722,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 640,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,560,000

แผนงานงบกลาง 26,590,470

งบประมาณรายจายทั้งส้ิน 109,700,000

ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11,691,860

ดานการดําเนินงานอื่น
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เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ
อ.กุฉินารายณ  จ.กาฬสินธุ

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความใน

พระราชบัญญัติ มาตรา  จึงตราขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ และโดยอนุมัติของผูวา

ราชการจังหวัดกาฬสินธุ
ขอ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขอ 2. เทศบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 109,700,000 บาท
ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 109,700,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

แผนงาน ยอดรวม
ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 21,983,530
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,341,820

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 25,492,410

แผนงานสาธารณสุข 4,404,790แผนงานสาธารณสุข 4,404,790

แผนงานสังคมสงเคราะห 3,273,120

แผนงานเคหะและชุมชน 7,722,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 640,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,560,000

ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11,691,860

ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 26,590,470

                                                         งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 109,700,000
ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ ยอดรวม
                                                                    รวมรายจาย 0

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิก

จายเงินของเทศบาลเมือง
ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรีมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ
(นายธนเสฏฐ  ชัยสงครามธนทัต)

เห็นชอบ นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ

(ลงนาม)

ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ
(นายชัยธวัช  เนียมศิริ)



สวนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจาย

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ

อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ



ป 2561 ป 2562

0.00 0.00 -85.29

3,177,491.72 3,484,490.36 0.00

25,730.31 25,482.63 0.00

1,063,327.00 1,102,930.80 0.00

4,266,549.03 4,612,903.79

0.00 0.00 0.00

24,904.00 42,181.00 0.00

1,307,950.00 1,514,185.00 0.00

0.00 0.00 0.00

18,330.00 12,580.00 0.00

19,750.00 15,280.00 0.00

3,940.00 3,290.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

46,950.00 48,250.00 16.67

206,804.00 30,932.00 0.00

รายรับจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ
อําเภอ กุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ

หมวดภาษีอากร

 

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3,012,717.37 0.00 % 0.00

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

     ภาษีปาย 854,774.00 1,200,000.00 % 1,200,000.00

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 3,400,000.00 % 500,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

     ภาษีบํารุงทองที่ 24,899.04 0.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 24,802.00 50,000.00 % 50,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 3,892,390.41 4,600,000.00 1,700,000.00

     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานท่ีจําหนาย 0.00 0.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 10,000.00 % 10,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 6,330.00 13,000.00 % 13,000.00

     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 1,286,200.00 1,350,000.00 % 1,350,000.00

     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ 19,555.00 20,000.00 % 20,000.00

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 47,987.00 60,000.00 % 70,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 5,110.00 5,000.00 % 5,000.00

     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 7,220.00 0.00 % 0.00

     คาปรับการผิดสัญญา 90,790.00 50,000.00 % 50,000.00



ป 2561 ป 2562

รายรับจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

0.00 0.00 0.00

107,600.00 103,300.00 0.00

49,900.00 44,200.00 0.00

403,290.00 361,385.00 0.00

2,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

9,735.00 7,125.00 0.00

57,500.00 44,500.00 0.00

2,258,653.00 2,227,208.00

1,379,300.00 1,392,500.00 0.00

395,814.45 452,669.24 0.00

1,775,114.45 1,845,169.24

24,000.00 100,000.00 500.00

498.00 548.00 0.00

34,326.00 33,580.00 -50.00

58,824.00 134,128.00

0.00 487,162.34 0.00

26,196,472.33 26,614,285.37 0.00

4,730,646.45 4,454,230.23 0.00

75,614.31 62,798.30 0.00

     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 % 0.00

     คาใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสม 42,500.00 42,500.00 % 42,500.00

     คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน 2,000.00 2,000.00 % 2,000.00

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ 100,200.00 100,000.00 % 100,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 7,124.00 10,000.00 % 10,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 367,270.00 368,000.00 % 368,000.00

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 2,072,088.00 2,180,500.00 2,190,500.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 % 0.00

     คาเชาหรือบริการสถานท่ี 1,377,800.00 1,380,000.00 % 1,380,000.00

     คาใบอนุญาตอื่นๆ 65,000.00 100,000.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 1,842,523.09 1,780,000.00 1,780,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

     คาขายแบบแปลน 29,000.00 50,000.00 % 300,000.00

     ดอกเบี้ย 464,723.09 400,000.00 % 400,000.00

     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 84,420.00 100,000.00 % 50,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

หมวดภาษีจัดสรร

     คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง 182.00 1,000.00 % 1,000.00

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 25,565,030.56 26,500,000.00 % 26,500,000.00

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 113,602.00 151,000.00 351,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 59,975.31 100,000.00 % 100,000.00

     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 0.00 400,000.00 % 400,000.00

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 4,400,167.68 5,000,000.00 % 5,000,000.00



ป 2561 ป 2562

รายรับจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

0.00 0.00 0.00

9,414,003.36 10,196,248.81 0.00

71,431.52 78,343.65 0.00

73,459.39 89,843.90 0.00

3,700,627.00 3,108,677.00 0.00

416,967.88 0.00 0.00

44,679,222.24 45,091,589.60

42,967,619.00 46,799,060.00 4.76

42,967,619.00 46,799,060.00

96,005,981.72 100,710,058.63

     ภาษีสรรพสามิต 5,918,250.37 9,500,000.00 % 9,500,000.00

     คาภาคหลวงปโตรเลียม 76,500.75 72,000.00 % 72,000.00

     ภาษีสุรา 2,452,730.15 0.00 % 0.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 346,972.99 0.00 % 0.00

     คาภาคหลวงแร 85,717.13 70,000.00 % 70,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย 4,010,531.00 3,410,000.00 % 3,410,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 41,448,444.00 55,963,500.00 58,626,500.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 42,915,875.94 45,052,000.00 45,052,000.00

รวมทุกหมวด 92,284,923.44 109,727,000.00 109,700,000.00

     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจ 41,448,444.00 55,963,500.00 % 58,626,500.00



12

รวม

1) จํานวน

2) จํานวน

รวม

1) จํานวน

2) จํานวน

3) จํานวน

4) จํานวน

5) จํานวน

6) จํานวน

7) จํานวน

8) จํานวน

9) จํานวนคาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 100,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการรับไวเทากับปท่ีผานมา

คําชี้แจง ประมาณการรับไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากเอารายรับ

จริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ
คาปรับการผิดสัญญา 50,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการรับไวเทากับปท่ีผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 5,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการรับไวเทากับปท่ีผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 70,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการรับไวเทากับปท่ีผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 13,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการรับไวเทากับปท่ีผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 1,350,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการรับไวเทากับปท่ีผานมา

คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ 20,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการรับไวเทากับปท่ีผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 50,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการรับไวเทากับปท่ีผานมา

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 2,190,500 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 10,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการรับไวตํ่ากวาปที่ผานมา เนื่องจาก พ.ร.บ.ภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562

ภาษีปาย 1,200,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการรับไวเทากับปท่ีผานมา

หมวดภาษีอากร 1,700,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 500,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ

รายไดจัดเก็บเอง

อ.กุฉินารายณ  จ.กาฬสินธุ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 109,700,000   บาท  แยกเปน
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10) จํานวน

11) จํานวน

12) จํานวน

13) จํานวน

14) จํานวน

รวม

1) จํานวน

2) จํานวน

รวม

1) จํานวน

2) จํานวน

3) จํานวน

รวม

1) จํานวน

2) จํานวน

คําชี้แจง ประมาณการรับไวเทากับปท่ีผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 26,500,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการรับไวเทากับปท่ีผานมา

หมวดภาษีจัดสรร 45,052,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 400,000 บาท

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 50,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการรับตํ่ากวาปที่ผานมา เนื่องจากถือเอารายรับ

จริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

คําชี้แจง ประมาณการรับไวสูงกวา เนื่องจากถือเอารายรับจริงในป

ที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ

คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง 1,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการรับไวเทากับปท่ีผานมา

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 351,000 บาท

คาขายแบบแปลน 300,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการรับไวเทากับปท่ีผานมา

ดอกเบี้ย 400,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการรับไวเทากับปท่ีผานมา

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 1,780,000 บาท

คาเชาหรือบริการสถานที่ 1,380,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการรับไวเทากับปท่ีผานมา

คาใบอนุญาตอื่นๆ 100,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการรับไวเทากับปท่ีผานมา

คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน 2,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการรับไวเทากับปท่ีผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 10,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการรับไวเทากับปท่ีผานมา

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 368,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการรับไวเทากับปท่ีผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 42,500 บาท
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1) จํานวน

2) จํานวน

3) จํานวน

4) จํานวน

5) จํานวน

6) จํานวน

รวม

1) จํานวน

คําชี้แจง ประมาณการรับไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะ

ไดรับเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้น

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 58,626,500 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ 58,626,500 บาท

คําชี้แจง ประมาณการรับไวเทากับปท่ีผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย 3,410,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการรับไวเทากับปท่ีผานมา

คาภาคหลวงแร 70,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการรับไวเทากับปท่ีผานมา

คาภาคหลวงปโตรเลียม 72,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการรับไวเทากับปท่ีผานมา

ภาษีสรรพสามิต 9,500,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการรับไวเทากับปท่ีผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 5,000,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการรับไวเทากับปท่ีผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 100,000 บาท









1

จํานวน 954,000

จํานวน 312,000

จํานวน 312,000

จํานวน 342,000

จํานวน 2,376,000

จํานวน 7,851,870

เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก ่พนกังานเทศบาล ดงันี�

1.) เงินเดือนพนกังาน สงักดัสํานกัปลดัเทศบาล  จํานวน 10 อตัรา ได้แก่ 

- ปลดัเทศบาล (นกับริหารงานท้องถิ�น ระดบักลาง)

- รองปลดัเทศบาล (นกับริหารงานท้องถิ�น ระดบักลาง)  

- รองปลดัเทศบาล (นกับริหารงานท้องถิ�น ระดบัต้น) 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น บาท

เดือนละ 10,500 บาท จํานวน 2 อตัรา ที �ปรึกษานายก

เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล

เดือนละ 16,500 บาท รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 

13,500 บาท และสมาชิกสภาเทศบาลเดือนละ 10,500 บาท 

จํานวน 16 อตัรา ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล)

เงินเดือนพนกังาน บาท

- หวัหน้าสํานกัปลดั (นกับริหารงานท ั�วไป ระดบักลาง) 

- หวัหน้าฝ่ายปกครอง (นกับริหารงานท ั�วไป ระดบัต้น) 

เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ 8,000 บาท 

และรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท  จํานวน 3 อตัรา

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล)

เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี

เทศมนตรี เดือนละ 7,500 บาท จํานวน 1 อตัรา 

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล)

เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 30,000 บาท

และรองนายกเทศมนตร ีเดือนละ 16,500 บาท จํานวน 3 อตัรา 

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที�ปรึกษานายกเทศมนตรี

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี เดือนละ         

8,000 บาท และรองนายกเทศมนตร ีเดือนละ 6,000 บาท 

จํานวน 3 อตัรา ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล)

บาท

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก บาท
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218,400

เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอตัราเท่ากบัอตัรา

เงินประจําตําแหน่ง ให้แก ่

 - ปลดัเทศบาล (นกับริหารงานท้องถิ�น ระดบักลาง)

 - รองปลดัเทศบาล (นกับริหารงานท้องถิ�น ระดบักลาง) 

 - หวัหน้าสํานกัปลดั (นกับริหารงานท ั�วไป ระดบักลาง) 

ที �ได้รบัเงินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน

และเงินประจําตําแหน่ง ในอตัราเดือนละ 7,000 บาท 

จํานวน 1 อตัรา เป็นเงิน 84,000 บาท และในอตัรา

เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 2 อตัรา เป็นเงิน 134,400 บาท 

ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล (ก.ท.) 

เรื�อง กําหนดหลกัเกณฑ์การให้พนกังานเทศบาลได้รบัเงิน

ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวนัที� 22 เมษายน 2547 

ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที�สุด ที � มท 0809.3/ว 677 

จํานวน 452,400

เพื�อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก ่

- ปลดัเทศบาล(นกับริหารงานท้องถิ�น ระดบักลาง) 

- รองปลดัเทศบาล (นกับริหารงานท้องถิ�น ระดบักลาง)

- รองปลดัเทศบาล (นกับริหารงานท้องถิ�น ระดบัต้น) 

ลงวนัที� 27 เมษายน 2547 ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล)

- ผู้อํานวยการกองคลงั (นกับริหารงานการคลงั ระดบัต้น)

- หวัหน้าฝ่ายพฒันารายได ้(นกับริหารงานการคลงั ระดบัต้น) 

- หวัหน้าฝ่ายการเงินและบญัชี (นกับริหารงานการคลงั ระดบัต้น) 

- หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลงั (นกับริหารงานการคลงั ระดบัต้น) 

- นกัวิชาการคลงั ชํานาญการ

จํานวน

- หวัหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นกับริหารงานท ั�วไป ระดบัต้น)

- นิติกร ปฏิบตัิการ

- นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบตัิการ 

- นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตัิการ  

พรอ้มท ั�งเงินปรบัปรุงเงินเดือน  จํานวน 1,462,500 บาท

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล)

บาท

เงินประจําตําแหน่ง บาท

พรอ้มท ั�งเงินปรบัปรุงเงินเดือน จํานวน 2,679,660 บาท 

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนกังาน

- เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี ปฏิบตัิงาน 

- เจ้าพนกังานพสัดุ ชํานาญงาน 

- เจ้าพนกังานธุรการ ชํานาญงาน  

- หวัหน้าฝ่ายอํานวยการ (นกับริหารงานท ั�วไป ระดบัต้น) 

- นกัทรพัยากรบุคคล ชํานาญการ  

- นกัวิชาการตรวจสอบภายใน ชํานาญการ 

3.) เงินเดือนพนกังาน สงักดักองคลงั  จํานวน 9 อตัรา ได้แก่ 

- นกัจดัการงานทะเบียนและบตัร ชํานาญการ 

- นกัจดัการงานท ั�วไป ชํานาญการ 

พรอ้มท ั�งเงินปรบัปรุงเงินเดือน  จํานวน  3,709,710 บาท

2.) เงินเดือนพนกังาน  สงักดักองวิชาการและแผนงาน  

จํานวน 5 อตัรา ได้แก่ 

- ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน (นกับริหารงานท ั�วไป ระดบัต้น) 

- เจ้าพนกังานจดัเก็บรายได ้ ชํานาญงาน
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ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล)   

จํานวน 3,799,610

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที�ธุรการ 5 อตัราผู้ช่วยเจ้าหน้าที�ประชาสมัพนัธ ์2 อตัรา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที�พสัด ุ3 อตัรา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที�ธุรการ 1 อตัรา 

พรอ้มเงินปรบัปรุงค่าตอบแทน จํานวน 1,337,370 บาท 

จํานวน 296,750

จํานวน 20,000

อย่างอื�นของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา 

ค่าเบี�ยประชุม บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าเบี�ยประชุมกรรมการที�สภาเทศบาลแต่งต ั�งขึ�นตามระเบียบ

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง บาท

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน

เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มการครองชีพช ั�วคราว ให้แก ่พนกังานจ้าง

ตามภารกิจ (ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล

เรื�อง กําหนดมาตรฐานท ั�วไปเกี�ยวกบัหลกัเกณฑ์การให้พนกังาน

เทศบาล ลูกจ้าง และพนกังานจ้างของเทศบาล ได้รบัเงินเพิ�ม

การครองชีพช ั�วคราว (ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 18 มิถุนายน 2558

2.) พนกังานจ้าง สงักดักองวิชาการและแผนงาน จํานวน 10 อตัรา ได้แก่

(สํานกัปลดัเทศบาล จํานวน 70,440 บาท, กองวิชาการและแผนงาน

จํานวน 131,520 บาท, กองคลงัจํานวน 94,790 บาท) 

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล)

ผู้ช่วยนิติกร 1 อตัรา ผู้ช่วยนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อตัรา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที�การเงินและบญัชี 1 อตัรา 

พรอ้มท ั�งเงินปรบัปรุงค่าตอบแทน จํานวน 1,546,080 บาท

3.) พนกังานจ้าง สงักดักองคลงั  จํานวน 9 อตัรา ได้แก่

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที�การเงินฯ 3 อตัรา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที�จดัเก็บรายได ้2 อตัรา 

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล)

- หวัหน้าฝ่ายการเงินและบญัชี (นกับริหารงานการคลงั ระดบัต้น)

- หวัหน้าสํานกัปลดั (นกับริหารงานท ั�วไป ระดบักลาง) 

- ผู้อํานวยการกองคลงั (นกับริหารงานการคลงั ระดบัต้น) 

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง บาท

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที�การเงินและบญัชี 1 อตัรา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที�ธุรการ 2 อตัรา 

- หวัหน้าฝ่ายพฒันารายได ้(นกับริหารงานการคลงั ระดบัต้น) 

ในอตัรา เดือนละ 7,000 บาท 1 อตัรา เป็นเงิน 84,000 บาท 

เดือนละ 5,600 บาท รวม 2 อตัรา เป็นเงิน 134,400 บาท 

เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนกังานจ้างตามภารกิจ ดงันี�

1.) พนกังานจ้าง สงักดัสํานกัปลดัเทศบาล จํานวน 6 อตัรา ได้แก่

ภารโรง 2 อตัรา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที�นกัจดัการงานทะเบียนและบตัร 1 อตัรา 

พรอ้มท ั�งเงินปรบัปรุงค่าตอบแทน จํานวน 916,160 บาท

เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 3 อตัรา เป็นเงิน 126,000 บาท

และเดือนละ 1,500 บาท รวม 6 อตัรา เป็นเงิน 108,000 บาท 

- ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน (นกับริหารงานท ั�วไป ระดบัต้น)

- หวัหน้าฝ่ายอํานวยการ (นกับริหารงานท ั�วไป ระดบัต้น) 

- หวัหน้าฝ่ายปกครอง (นกับริหารงานท ั�วไป ระดบัต้น) 

- หวัหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ(นกับริหารงานท ั�วไป ระดบัต้น) 

- หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลงั (นกับริหารงานการคลงั ระดบัต้น) 
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รองประธานสภา สมาชิกสภาเลขานุการนายกเทศมนตรี ที�ปรึกษานายกเทศมนตรี 

และการจ่ายค่าเบี�ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 

จํานวน 20,000

จํานวน 108,000

จํานวน 8,800

จํานวน 150,000

จดัทําสื�อสิ�งพิมพ์ต่างๆ ค่าจดัทําป้ายประชาสมัพนัธ์ ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม 

ค่าประกนัภยัรถยนต์ ค่ากําจดัสิ�งปฏิกูล ค่าจ้างอดัล้างภาพถ่าย 

ค่าเช่าเครื�องถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง

จํานวน 50,000

ของแนวเขต หลกัเขตที�ดินอนัเป็นสาธารณประโยชน์ที�เทศบาลกํากบัดูแล เป็นต้น 

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบเทศบาล พนกังานจ้างเทศบาล 

หรือบุคคลที�ได้รบัแต่งต ั�งและมอบหมายจากเทศบาล

จํานวน 180,000

บริเวณสํานกังานเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

- เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดและปรบัปรุงภูมิทศัน์

  บริเวณสํานกังานเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ให้มีความสะอาด

  มีความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบรอ้ย

  - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 7120 

 ลงวนัที� 9 ธนัวาคม 2559

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล)

เพื�อประโยชน์สําหรบักิจการต่างๆ ของเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมา

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล)

โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดและปรบัปรุงภูมิทศัน์

  - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) เปลี�ยนแปลง 

ฉบบัที� 5 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้าที� 3 ลําดบัที� 1

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานกัปลดัเทศบาล)

ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม บาท

คณะผู้บริหารเทศบาล พนกังานเทศบาล ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ 

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนประชุม อบรมสมัมนาต่างๆ

เช่น ค่าธรรมเนียมศาล หรืออื�นๆที�เกี�ยวเนื�องกบัคด ี

บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนกังานเทศบาล 

สงักดัสํานกัปลดั ที �มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล)

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัทําหรือจ้างเหมาบริการ

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ บาท

ค่าเช่าบ้าน บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ

สํานกัปลดั ที �มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ 

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล)

ของพนกังานเทศบาลและพนกังานจ้าง ที�ได้รบัอนุมตัิให้

ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนกังานเทศบาล สงักดั

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ บาท

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล)
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จํานวน 80,000

จํานวน 40,000

ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวเนื�องในการเลี�ยงรบัรองรวมท ั�งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื�น

ซึ�งจําเป็นต้องจ่ายที�เกี�ยวกบัการรบัรองเพื�อเป็นค่ารบัรองในการต้อนรบับุคคล

หรือคณะบุคคล ที �ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี�ยมชมหรือทศันศึกษาดูงาน 

และเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้อง ซึ�งร่วมต้อนรบับุคคลหรือคณะบุคคล 

จํานวน 40,000

และค่าบริการอื�นๆ ซึ�งจําเป็นต้องจ่ายที�เกี�ยวกบัการเลี�ยงรบัรอง

ในการประชุมสภาท้องถิ�น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ

ที�ได้รบัแต่งต ั�งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนงัสือส ั�งการ

ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

กบัรฐัวิสาหกิจหรือเอกชน 

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล)

จํานวน 50,000

และนอกราชอาณาจกัร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทาง 

ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พกั และค่าใช้จ่ายอื�นที�จําเป็นและเกี�ยวข้อง

ในการไปราชการ สําหรบัคณะผู้บริหารเทศบาล พนกังานเทศบาล 

ลูกจ้างประจํา พนกังานจ้างเทศบาล และผู้ที�มีคําส ั�งให้ไปราชการ 

ไปประชุมอบรมสมัมนา ซึ�งมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการได้ตามระเบียบฯ 

จํานวน 10,000

one stop service เพื�อบริการประชาชน เช่น ค่าวสัดุสํานกังาน 

ค่าจดัซื�อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื�อบนัทึกข้อมูลสารสนเทศ 

ด้านบริหารบุคคล และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็นและที�เกี�ยวข้อง  

จํานวน 200,000

เช่น วนัขึ�นปีใหม่ วนัเฉลิมพระชนมพรรษา วนัปิยะมหาราช

ค่าจดัทําพวงมาลา ค่าเครื�องจตุปัจจยัไทยธรรม ดอกไม ้ธูป เทียน 

ค่าจดัทําซุ้มเทิดพระเกียรต ิค่าประดบัตกแต่งอาคารสถานที�สาธารณะ 

เพื�อเฉลิมพระเกียรต ิค่าพานพุ่มเงิน-พุ่มทองถวายเป็นราชสกัการะ กล้าไม้ 

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังานรฐัพิธีและวนัสําคญัของชาติ

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (สํานกัปลดัเทศบาล)

และวนัสําคญัของชาติอื�นๆ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าปัจจยัถวายพระ

โครงการ ศูนย์บริการร่วม one stop service เพื�อบริการประชาชน บาท

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการศูนย์บริการร่วม 

โครงการจดังานรฐัพิธีและวนัสําคญัของชาติ บาท

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัิการอํานวยความสะดวก

  ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที� 89 ลําดบัที� 5 

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล)

  2) ค่าเลี�ยงรบัรอง 

  - เพื�อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื�องดื�มต่างๆ เครื�องใช้ในการเลี�ยงรบัรอง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบตัิราชการที�ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล)

บาท

บาท

บาท

1) ค่ารบัรอง                

  - เพื�อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื�องดื�ม ค่าของขวญั ค่าพิมพ์เอกสาร

รายจ่ายเกี�ยวกบัการรบัรองและพิธีการ บาท
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และอื�นๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวข้อง ค่าจดัซื�อพระบรมสาทิสลกัษณ์ ค่าจดัซื�อพลุ 

ดอกไม้ไฟ ไฟนํ�าตก ไฟทรงพระเจริญ ค่าจตุปัจจยัถวายเป็นราชกุศลพนัธ์ุ

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559

  หน้าที� 106 ลําดบัที� 7 

จํานวน 30,000

ให้กบัพนกังานและพนกังานจ้าง

เมืองกุฉินารายณ์ เพื�อเพิ�มพูนความรูใ้นการปฏิบตัิงานสําหรบัพนกังาน

และพนกังานจ้างเทศบาลเมือง กุฉินารายณ์ เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง

และเครื�องดื�ม ค่าวิทยากร ค่าจดัทําเอกสารในการอบรม ค่าวสัดุ

จํานวน 200,000

และพนกังานจ้าง เพื�อสมัมนาองค์ความรูเ้พิ�มประสิทธิภาพ ในการปฏิบตัิงาน

และการบริการประชาชน ท ั�งในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 

เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื�องดื�ม ค่าที�พกั ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียม

สถานที�เข้าศึกษาดูงาน ค่าของที�ระลึก และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง

และเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557

จํานวน 544,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั�งประจําเทศบาล ค่าฝึกอบรม

ค่าอาหารทําการนอกเวลา และอื�นๆที�จําเป็นและเกี�ยวข้อง

จํานวน 20,000

ลงวนัที� 6 กรกฎาคม 2561

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561- 2565)หน้าที� 88 ลําดบัที� 2

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (สํานกัปลดัเทศบาล)

โครงการวนัเทศบาล บาท

- เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัทําโครงการวนัเทศบาล เช่น จดัทําบุญเลี�ยง

พระเสริมความเป็นสิริมงคล กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะกุศล

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม เพิ�มประสิทธิภาพ

องค์ความรูท้ี�มีอยู่ในส่วนราชการให้กบัพนกังานและพนกังานจ้างเทศบาล

 และค่าใช้จ่ายอื�นๆที�จําเป็นและเกี�ยวข้อง

โครงการฝึกอบรมสมัมนาและศึกษาดูงาน บาท

โครงการเลือกต ั�งผู้บริหารท้องถิ�นสมาชิกสภาท้องถิ�นเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ บาท

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมัมนาและศึกษาดูงาน

 สําหรบัคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที� 88 ลําดบัที� 1

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (สํานกัปลดัเทศบาล)

- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที � มท 0808.2/ว 3675

ในการฝึกอบรม และเข้ารบัการอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที� 89 ลําดบัที� 6 

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (สํานกัปลดัเทศบาล)

- เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั�งนายกเทศมนตรี 

เลือกต ั�งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ กรณีครบวาระ 

เช่น ค่าวสัดุสํานกังาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั�ง

ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ในรูปต่างๆ ค่าบตัรเลือกตั�ง 

การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเข้าร่วม แข่งขนักีฬาของ

โครงการฝึกอบรมเพิ�มประสิทธิภาพองค์ความรูท้ี �มีอยู่ในส่วนราชการ บาท

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561- 2565)

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (สํานกัปลดัเทศบาล)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
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จํานวน 50,000

จํานวน 60,000

จํานวน 120,000

จํานวน 20,000

Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบนัทึกข้อมูล ( Reel Magnetic Tape) 

เมาส์ เมนบอร์ด และอื�นๆ ที �จดัอยู่ในประเภทนี� 

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล)

จํานวน 900,000

จํานวน 90,000

จํานวน 60,000

จํานวน 40,000

- เพื�อจ่ายเป็นค่าโทรศพัท์ภายในสํานกังานเทศบาล

ค่าบริการไปรษณีย์ บาท

- เพื�อจ่ายเป็นค่านํ�าประปาที�อยู่ในความรบัผิดชอบของเทศบาล

เช่น นํ�าประปาภายในสํานกังานเทศบาล นํ�าประปาสวนสุขภาพ (อ่างเลิงซิว) 
นํ�าประปาตลาดสดเทศบาล เป็นต้นตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล)

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล)

ค่าบริการโทรศพัท์ บาท

ค่าไฟฟ้า บาท

- เพื�อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที�อยู ่ในความรบัผิดชอบของเทศบาล

ค่านํ�าประปา ค่านํ�าบาดาล บาท

เช่น ไฟฟ้าภายในสํานกังานเทศบาล ไฟฟ้าสวนสุขภาพ

(อ่างเลิงซิว,ศาลเจ้าปู่) ไฟฟ้าซุ้มประตูต่างๆ ไฟฟ้าสะพานลอย

ไฟฟ้าโรงสูบนํ�าหนองสิม ไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล เป็นต้น

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล)

- เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บนัทึกข้อมูล

(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,

หวัพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรบัเครื�องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ตลบัหมึก 

ยางนอก ยางใน และอื�นๆ ที�จดัอยู่ในประเภทนี�

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล)

วสัดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น บาท

วสัดุคอมพิวเตอร์ บาท

- เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น เช่น นํ�ามนัเบนซิน

- เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สิน

นํ�ามนัดีเซล จารบี นํ�ามนัเครื�อง และอื�นๆที�จดัอยู ่ในประเภทนี�

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล)

- เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี�

และครุภณัฑ์ต่างๆ ตลอดจนสิ�งปลูกสรา้งต่างๆ

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล)

ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม บาท

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง บาท

- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวนัที� 4 กรกฎาคม พ.ศ.  2532

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที� 88 ลําดบัที� 3

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (สํานกัปลดัเทศบาล)

การจดันิทรรศการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของเทศบาล

กิจกรรมเคลื�อนที�ให้บริการประชาชน และกิจกรรมนนัทนาการ

เพื�อเสริมสรา้งความสมคัรสมานสามคัคีของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
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จํานวน 90,000

จํานวน 7,800

จํานวน 1 ตวัๆ ละ 5,800 บาทและเก้าอี�ทํางาน สําหรบัพนกังาน จํานวน 1 ตวัๆ ละ 

 2,000 บาท จดัซื�อตามราคาท้องถิ�นกําหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภณัฑ์

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (สํานกัปลดัเทศบาล)

จํานวน 51,900

คุณลกัษณะเฉพาะ

หน้าที� 11 ลําดบัที� 17

จํานวน 15,000

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการของพนกังานเทศบาล

จํานวน 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ บาท

และพนกังานจ้าง ที �ได้รบัอนุมตัิให้ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองวิชาการและแผนงาน)

   (2) ราคาที�กําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน

   (3) การจดัซื�อรถจกัรยานยนต ์ให้มีคุณสมบตัิตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร บาท

1) ขนาดที�กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบข ั�นตํ�า

   (1) กรณีขนาดตํ�ากว่า ซีซี ที �กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี

       หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที �กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี

       เป็นรถจกัรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที �กําหนดไว้

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) เพิ�มเติม ฉบบัที� 6

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (สํานกัปลดัเทศบาล)

บาท

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อโต๊ะทํางาน สําหรบัพนกังาน ชนิดโต๊ะเหล็กพรอ้มกระจก 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 - เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด 

ที � มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที� 27 มิถุนายน 2559

บาท

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อรถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อตัโนมตั ิ

 - จดัซื�อตามมาตรฐานครุภณัฑ์ 

เป็นรายเดือน รายปี รวมถึงค่าสื�อสารอื�นๆ เช่น ค่าเคเบิ�ลทีวี

ค่าเช่าช่องสญัญาณดาวเทียม เป็นต้น และค่าใช้จ่ายเพื�อให้

ได้ใช้บริการดงักล่าวและค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นเกี�ยวกบัการใช้บริการ

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล)

จดัซื�อรถจกัรยานยนต์

จดัซื�อโต๊ะ-เก้าอี�ทํางาน

- เพื�อจ่ายเป็นค่าบริการการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)

ครุภณัฑ์สํานกังาน

ค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม บาท

- เพื�อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ส่งรายเดือนค่าจดัส่ง

พสัดุภณัฑ์ ธนาณตั ิเป็นต้น 

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล)
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เบิกได้ตามระเบียบฯ 

จํานวน 40,000

จํานวน 5,000

วารสาร หนงัสือระเบียบกฎหมาย เป็นต้น เพื�อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า 

เป็นการเพิ�มพูนความรูเ้พิ�มเติมของบุคลากรในองค์กรและบุคคลอื�นๆ ให้รูท้นั

เหตุการณ์ต่างๆที�เกิดขึ�นและก้าวทนัต่อสถานการณ์โลกปัจจุบนั 

จํานวน 84,000

จํานวน 50,000

และนอกราชอาณาจกัร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทางค่าพาหนะ

 ค่าเช่าที�พกั และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวข้องในการไปราชการ 

สําหรบัพนกังานเทศบาล พนกังานจ้างเทศบาล และผู้ที�มีคําส ั�งให้ไปราชการ 

ได้ตามระเบียบฯ 

จํานวน 20,000

ค่าวสัด ุอุปกรณ์ เครื�องเขียน ค่าจดัทําเอกสารและค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที �เกี�ยวข้อง 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที� 91 ลําดบัที� 10

การจดัทําแผนพฒันาท้องถิ�น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม 

- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที � มท0810.3/ว 2931 

ลงวนัที� 15 พฤษภาคม 2562 

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองวิชาการและแผนงาน)

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร

ไปประชุมอบรมสมัมนา ซึ�งมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองวิชาการและแผนงาน)

โครงการประชุมประชาคมการจดัทําแผนพฒันาท้องถิ�น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ บาท

บาท

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมประชาคม

โครงการจ้างเหมาดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ บาท

- เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที� 90 ลําดบัที� 8 

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบตัิราชการที�ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 

ที � มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที� 9 ธนัวาคม 2559 

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าบอกรบัเอกสารหรือสิ�งพิมพ์ บาท

สําหรบักิจการต่างๆของเทศบาล เช่น ค่าจดัทําสื�อสิ�งพิมพ์ต่างๆ 

จดัทําป้ายประชาสมัพนัธ์ ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม ค่าจ้างอดัล้างภาพถ่าย

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัการต่อสู้คดีความ และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองวิชาการและแผนงาน) 

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าบอกรบั เอกสารหรือสิ�งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ์ 
นิตยสาร

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองวิชาการและแผนงาน)

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ บาท

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัทําหรือจ้างเหมาบริการเพื�อประโยชน์

 - เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนกังานเทศบาลที�มีสิทธิ �

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองวิชาการและแผนงาน)
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จํานวน 100,000

ของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ให้หน่วยงานอื�นและประชาชนท ั�วไปได้รบัทราบ

เช่น ค่าจดัทําวารสาร รายงานกิจการประจําปี รายงานผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหาร

แผ่นพบั และสื�อประชาสมัพนัธ์อื�นๆ ที �จําเป็นและเกี�ยวข้อง 

 - เป็นไปตามเป็นไปตามพระราชบญัญตัิข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

จํานวน 30,000

และเครื�องดื�ม ค่าวิทยากร ค่าจดัทําเอกสารในการอบรม ค่าวสัดุ และค่าใช้จ่ายอื�นๆ

ที�จําเป็นและเกี�ยวข้อง

และเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557

จํานวน 40,000

จํานวน 10,000

จํานวน 20,000

(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,

Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบนัทึกข้อมูล

(Reel Magnetic Tape) หวัพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรบัเครื�องคอมพิวเตอร์

แผ่นกรองแสง ตลบัหมึก เมาส์ เมนบอร์ด และอื�นๆ ที �จดัอยู่ในประเภทนี�    

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองวิชาการและแผนงาน)

จํานวน 300,000 บาท

จากบุคคลภายนอกที�ได้รบัการแต่งต ั�ง ให้เป็นคณะกรรมการจดัซื�อจดัจ้าง

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองคลงั)

    - เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บนัทึกข้อมูล

 ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม และอื�นๆที�จดัอยู่ในประเภทนี� 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

- เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจดัซื�อจดัจ้าง

วสัดุคอมพิวเตอร์ บาท

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองวิชาการและแผนงาน)

- เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สิน

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ ขาต ั�งกล้อง  ขาต ั�งเขียนภาพ 

กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฟิล์ม 

เมมโมรี�การ์ด เทปบนัทึกเสียงหรือภาพรูปสีหรือขาวดําที�ได้จากการล้าง อดั

และครุภณัฑ์ต่างๆ ตลอดจนสิ�งปลูกสรา้งต่างๆ

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม บาท

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บาท

ด้านกฎหมายแก่บุคลากรและประชาชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

โครงการอบรมให้ความรูด้้านกฎหมายแก่บุคลากรและประชาชน บาท

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู ้

บาท

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2564) หน้าที� 91 ลําดบัที� 11

ตั�งจ่ายจากเงินรายได้ 4,530 บาท และเงินอุดหนุนท ั�วไป 25,470 บาท

(กองวิชาการและแผนงาน)

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัทําสื�อประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองวิชาการและแผนงาน)

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที� 92 ลําดบัที� 12

โครงการสื�อประชาสมัพนัธ์เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์
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จํานวน 60,000

จํานวน 20,000

จํานวน 50,000

ค่าจ้างอดัล้างภาพถ่าย และค่าใช้จ่ายอื�นๆที�เกี�ยวข้อง

จํานวน 50,000

จํานวน 192,000

ลงวนัที� 9 ธนัวาคม 2559

 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที � 3 ลําดบัที� 1

10,000

และพระราชบญัญตัิภาษีป้าย พ.ศ. 2510

จํานวน 30,000

และครุภณัฑ์ต่างๆ ตลอดจนสิ�งปลูกสรา้งต่างๆ

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองคลงั)

- เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สิน

สถานที�เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าจดัทําป้าย

ประชาสมัพนัธ์โครงการและค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวข้อง

จํานวน บาท

 - เป็นไปตามพระราชบญัญตัิภาษีที�ดินและสิ�งปลูกสรา้ง พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที� 92 ลําดบัที� 14 

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองคลงั)

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองคลงั)

ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม บาท

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนกังานสํารวจและบนัทึกข้อมูลแผนที�ภาษี

 - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว7120 

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561- 2565)เพิ�มเติม ฉบบัที� 6

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองคลงั)

โครงการจ้างเหมาพนกังานสํารวจและบนัทึกข้อมูลแผนที�ภาษี บาท

อาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทาง

ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พกั ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม และ

โครงการรบัชําระภาษีนอกสถานที�เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรบัชําระภาษีนอก

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัทําหรือจ้างเหมาบริการ

เพื�อประโยชน์สําหรบักิจการต่างๆของเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมา

จดัทําสื�อสิ�งพิมพ์ต่างๆ ค่าจดัทําป้ายประชาสมัพนัธ์ ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองคลงั)

บาท

- เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบตัิราชการที�ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ค่าใช้จ่ายอื�นที�จําเป็นและเกี�ยวข้องในการไปราชการ สําหรบั

พนกังาน/พนกังานจ้าง สงักดักองคลงั 

- เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนกังานเทศบาลที�มีสิทธิ �เบิก
ได้ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ บาท

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองคลงั)

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร บาท

- เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก ่พนกังานเทศบาล

สงักดักองคลงัที�มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองคลงั)

ค่าเช่าบ้าน บาท
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จํานวน 500,000

จํานวน 200,000

จํานวน 20,000

จํานวน 30,000

จํานวน 22,000 บาท

       3) มีหน่วยประมวลผลเพื�อแสดงภาพที�มีความสามารถในการหน่วยความจําหลกั

 Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบนัทึกข้อมูล

   รวมในระดบั (Level) เดียวกนั ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB

   - มีหน่วยประมวลผลเพื�อแสดงภาพ โดยมีคุณลกัษณะอย่างใด

   อย่างหนึ�ง หรือดีกว่า ดงันี�

   กลางแบบ Graphics Processing Unit ที�สามารถใช้หน่วย

   ความจําหลกัในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

           ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB                

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์ สําหรบังานประมวลผล

   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลกั (6 core) 

คุณลกัษณะพื�นฐาน

   ในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย

จดัซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์

   หน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

       1) เป็นแผงวงจรเพื�อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัที�มี

       2) มีหน่วยประมวลผลเพื�อแสดงภาพติดตั�งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล

   - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 

  โดยมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื�นฐานไม่น้อย กว่า 3.0 GHz

   และมีเทคโนโลยีเพิ�มสญัญาณนาฬกิาได้ในกรณีที�ต้องใช้ความสามารถ

แผ่นพบั และวสัดุอื�นๆที�เกี�ยวข้อง 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บนัทึกข้อมูล

วสัดุคอมพิวเตอร์ บาท

 คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ตลบัหมึก เมาส์ เมนบอร์ด และอื�นๆที�จดัอยู ่ใน
ประเภทนี� ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองคลงั)

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล 

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองคลงั)

 (Reel Magnetic Tape) หวัพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรบัเครื�อง

วสัดุงานบ้านงานครวั บาท

กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม สมุด ตรายาง

ธงชาต ิแบบพิมพ์ต่างๆ และวสัดุสํานกังานอื�นที�เกี�ยวข้องและ

จดัอยู่ในประเภทนี�

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองคลงั)

- เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครวั เช่น สบู ่ผงซกัฟอก นํ�ายา

ล้างจาน กระดาษชําระ นํ�าดื�ม นํ�ายาล้างห้องนํ�า สุขภณัฑ์ สเปรย์

ดบักลิ�น ลูกเหม็น ไม้กวาด ขนันํ�า แก้วนํ�า นํ�าแข็ง และวสัดุอื�นที�

จําเป็นและจดัอยู่ในประเภทนี� ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองคลงั)

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บาท

- เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุสํานกังาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี�ต่างๆ ตู้ต่างๆ

วสัดุสํานกังาน บาท
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   - มีหน่วยความจําหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

1,168,680

     - เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก ่พนกังานเทศบาล จํานวน 5 อตัรา ได้แก่

     - หวัหน้าฝ่ายป้องกนัและรกัษาความสงบ (นกับริหารงานท ั�วไป ระดบัต้น)

     - เจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ปฏิบตัิงาน

จํานวน 18,000

จํานวน 291,180

จํานวน 1,875,600

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา บาท

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง บาท

- เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อตัรา

  พรอ้มท ั�งเงินปรบัปรุงค่าจ้าง 

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานกัปลดัเทศบาล งานป้องกนัฯ)

  - เจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ชํานาญงาน

  - นกัจดัการงานเทศกิจ ปฏิบตัิการ

  - เจ้าพนกังานเทศกิจ ปฏิบตัิงาน/ชํานาญงาน

    และจ่ายเป็นเงินปรบัปรุงเงินเดือน 

  รกัษาความสงบ (นกับริหารงานท ั�วไป ระดบัต้น) ในอตัราเดือน

ตั�งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานกัปลดัเทศบาล งานป้องกนัฯ)

- เพื�อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก ่หวัหน้าฝ่ายป้องกนัและ

  ละ1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท 

เงินประจําตําแหน่ง บาท

ตั�งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานกัปลดัเทศบาล งานป้องกนัฯ)

  

     ที� มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที� 27 มิถุนายน 2559 

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองคลงั)

   - มีหน่วยจดัเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ

เงินเดือนพนกังาน จํานวน บาท

   - จดัซื�อตามมาตรฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทลั

   - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ�ว จํานวน 1 หน่วย

      เพื�อเศรษฐกิจและสงัคม

   - เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น ด่วนที�สุด 

     ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB 

   - มีช่องเชื�อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

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

   - มีช่องเชื�อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

   - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
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103,360

จํานวน 50,000

จํานวน 50,000

จํานวน 15,000

จํานวน 114,000

จํานวน 114,000

    ลงวนัที� 9 ธนัวาคม 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที� 98 ลําดบัที� 7

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล งานป้องกนัฯ)

 - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที � มท 0808.2/ว 7120

- เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลบริการดูแลระบบกล้องวงจรปิด

  รวมท ั�งการตรวจสอบข้อมูลในระบบ และซ่อมบํารุง

โครงการจ้างเหมาบริการดูแลและขบัรถยนต์เคลื�อนที�เร็วกู้ภยัคนัใหม่ บาท

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลบริการดูแลและขบัรถยนต์

   เคลื�อนที�เร็วกู้ภยั(คนัใหม)่ รวมท ั�งการตรวจสอบ และซ่อมบํารุง

- เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนกังานเทศบาล

  ที �มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

  ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล งานป้องกนัฯ)

 - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการดูแลระบบกล้องวงจรปิด บาท

ค่าเช่าบ้าน บาท

- เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ

- เพื�อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนกังานเทศบาล

  ที �มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ

  ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล งานป้องกนัฯ)

ของพนกังานเทศบาลและพนกังานจ้าง ที�ได้รบัอนุมตัิให้

ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานกัปลดัเทศบาล งานป้องกนัฯ)

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล งานป้องกนัฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร บาท

จํานวน บาท

  ตามภารกิจ(ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล

  เรื�อง กําหนดมาตรฐานท ั�วไปเกี�ยวกบัหลกัเกณฑ์การให้พนกังาน

  เทศบาล ลูกจ้าง และพนกังานจ้างของเทศบาล ได้รบัเงินเพิ�ม

  การครองชีพช ั�วคราว (ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 18 มิถุนายน 2558

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ บาท

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนกังานจ้าง

- เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราว ให้แก ่พนกังานจ้าง

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล งานป้องกนัฯ)

- เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก ่พนกังานจ้างตามภารกิจ

  จํานวน 12 อตัรา ได้แก่ พนกังานขบัรถดบัเพลิง 2 อตัรา 

  พนกังานขบัรถยนต ์3 อตัรา พนกังานดบัเพลิง 3 อตัรา 

  ผู้ช่วยเจ้าพนกังานเทศกิจ 3อตัรา ผู้ช่วยเจ้าพนกังานป้องกนัฯ 1 อตัรา 
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จํานวน 90,000

    และรถบรรทุกนํ�าคนัสีแดง รวมท ั�งการตรวจสอบและซ่อมบํารุงปั�มนํ�าหวัฉีดนํ�า 

    สายส่งนํ�า ระบบส่งกําลงัปั�มนํ�า รวมถึงปั�มนํ�าที�ติดตั�งบริเวณหนองสิม หมู่ที� 9

10,000

จํานวน 120,000

จํานวน 100,000

จํานวน 150,000

จํานวน 20,000

  เทปบนัทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape) หวัพิมพ์

  Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)

  ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,

- เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บนัทึก

  ตลบัหมึก เมาส์ เมนบอร์ด และอื�นๆ ที�จดัอยู่ในประเภทนี�

  หรือแถบพิมพ์สําหรบัเครื�องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง

- เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น เช่น นํ�ามนัเบนซิน

  นํ�ามนัดีเซล จารบี นํ�ามนัเครื�อง และอื�นๆที�จดัอยู่ในประเภทนี�

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล งานป้องกนัฯ)

วสัดุคอมพิวเตอร์ บาท

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง บาท

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี�  ยางนอก ยางใน 

   สญัญาไฟจราจร ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กรวยจราจร แผงกั�นจราจร

    และวสัดุอื�นๆ ที �จําเป็นและจดัอยู่ในประเภทนี�

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล งานป้องกนัฯ)

วสัดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

- เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร

  และนอกราชอาณาจกัร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทาง

  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พกั และค่าใช้จ่ายอื�นที�จําเป็นและเกี�ยวข้อง

  ในการไปราชการ สําหรบัพนกังานเทศบาล พนกังานจ้างเทศบาล

  และผู้ที�มีคําส ั�งให้ไปราชการ ไปประชุมอบรมสมัมนา ซึ�งมีสิทธิเบิก

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบฯ

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล งานป้องกนัฯ)

จํานวน

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล งานป้องกนัฯ)

ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม บาท

- เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี�

  ยางนอก ยางใน และอื�นๆ ที�จดัอยู ่ในประเภทนี�

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล งานป้องกนัฯ)

บาท

โครงการจ้างเหมาพนกังานประจําท้ายรถบรรทุกนํ�า บาท

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนกังานประจําท้ายรถบรรทุกนํ�าคนัสีส้ม

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561- 2565)หน้าที� 102 ลําดบัที� 14 

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบตัิราชการที�ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

 - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก

 ที� มท 0808.2/ว7120 ลงวนัที� 9 ธนัวาคม 2559

    หน้าที� 100 ลําดบัที� 10 

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล งานป้องกนัฯ)

    ที� มท 0808.2/ว7120 ลงวนัที� 9 ธนัวาคม 2559

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น(พ.ศ.2561- 2565)
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จํานวน 25,000

    ประกอบด้วย คอยล์เย็น คอยล์รอ้น พดัลมระบายความรอ้น คอมแอร์ 

    ระบบ 24 โวลต์ ท่อนํ�ายาแอร์ และพรอ้มติดต ั�ง

   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้าที� 10  ลําดบัที� 13

จํานวน 80,000

จํานวน 3,000

จํานวน 10,000

จํานวน 10,000

จํานวน 20,000

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุแต่งกาย สําหรบังานเทศกิจ เช่น เสื�อกนัฝน หมวกกนัน็อค

และผู้ที�มีคําส ั�งให้ไปราชการ ไปประชุมอบรมสมัมนา ซึ�งมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบฯ

 หน้าที� 101 ลําดบัที� 11 

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล งานเทศกิจ)

- เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พกั

  ที �มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 

  ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล งานป้องกนัฯ)

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจดัระเบียบป้าย

   ในที�หรือทางสาธารณะ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื�องดื�ม

   เสื�อก ั�กสะท้อนแสงเทศกิจ และอื�นๆ ที �จําเป็นและจดัอยู่ในประเภทนี� 

 - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุดที� มท 0891.3/ว 231 

   ลงวนัที� 3 กุมภาพนัธ ์2558

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561- 2565)

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล งานเทศกิจ)

บาท

- เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนกังานเทศบาล

  ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล งานเทศกิจ)

วสัดุเครื�องแต่งกาย

   และอื�นๆที�จําเป็นและเกี�ยวข้อง 

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบตัิราชการที�ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ บาท

โครงการจดัระเบียบป้ายในที�หรือทางสาธารณะ บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ บาท

- เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร บาท

  ของพนกังานเทศบาล สําหรบัปฏิบตัิหน้าที�ในตลาดนดัวนัพฤหสับดี

  และตลาดนดัวนัอาทิตย ์และตรวจตราความเรียบรอ้ยในเขตเทศบาล 

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานกัปลดัเทศบาล งานเทศกิจ)

 

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อแอร์รถยนต์สําหรบัติดตั�งรถบรรทุกนํ�าคนัสีส้ม

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (สํานกัปลดัเทศบาล งานป้องกนัฯ)

จดัซื�อตามราคาท้องถิ�นกําหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภณัฑ์

 - เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น 

   ด่วนที�สุด ที � มท0808.2/ว1248 ลงวนัที� 27 มิถุนายน 2559

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) เพิ�มเติม ฉบบัที� 6 

จดัซื�อแอร์รถยนต์สําหรบัติดตั�งรถบรรทุกนํ�าคนัสีส้ม บาท

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
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จํานวน 5,000

จํานวน 430,000

 430,000

จํานวน 10,000

จํานวน 10,000

จํานวน 30,000

    ฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวิทยากร 

    ค่าจดัทําเอกสาร ค่าวสัดุ และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที �จําเป็น และเกี�ยวข้อง

   ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (สํานกัปลดัเทศบาล งานป้องกนัฯ)

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัภยั

 - เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ

บาท

    ค่าตอบแทนวิทยากร และอื�นๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวข้อง

 - เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น

   ด่วนที�สุด ที � มท 0810.4/ว 1464 ลงวนัที� 5 เมษายน 2562

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกนั

    และลดอุบตัิเหตุช่วงเทศกาลวนัสงกรานต ์เช่น ค่าป้ายรณรงค์ 

    ค่าจดัสถานที� ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าอดัและขยายภาพ 

    ค่าตอบแทนวิทยากร และอื�นๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวข้อง

  - เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 98 ลําดบัที� 4 

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (สํานกัปลดัเทศบาล งานป้องกนัฯ)

  - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกนั

    และลดอุบตัิเหตุช่วงเทศกาลปีใหม ่เช่น ค่าป้ายรณรงค์ 

    ค่าจดัสถานที� ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าอดัและขยายภาพ 

    และบรรเทาสาธารณภยั

   - เพื�อจ่ายเป็นค่าเป็นค่าป่วยการชดเชยการทํางานหรือเวลาที�เสียไป

   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย

โครงการป้องกนัและลดอุบตัิเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ บาท

    ด่วนที�สุด ที� มท 0810.4/ว 1464 ลงวนัที� 5 เมษายน 2562

  - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561- 2565)  หน้าที� 98 ลําดบัที� 5

 บาท

      ให้แก่อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนตามคําส ั�งใช้เพื�อสนบัสนุน

      อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 2560

    - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561- 2565หน้าที� 102 ลําดบัที� 15

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล งานป้องกนัฯ)

 จํานวน

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบตัิราชการที�ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

โครงการป้องกนัและลดอุบตัิเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น บาท

1) ค่าป่วยการเพื�อสนบัสนุนการปฏิบตัิหน้าที�ในการป้องกนั

      การปฏิบตัิหน้าที� ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

วสัดุคอมพิวเตอร์ บาท

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล งานเทศกิจ)

- เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บนัทึกข้อมูล

  Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบนัทึกข้อมูล

  ( Reel Magnetic Tape) หวัพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรบัเครื�องคอมพิวเตอร์

   แผ่นกรองแสง ตลบัหมึก เมาส์ เมนบอร์ด และอื�นๆที�จดัอยู่ในประเภทนี� 

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล งานเทศกิจ)
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จํานวน 15,000

   เศรษฐกิจพอเพียงและพึ�งพาตนเอง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม

จํานวน 20,000

   อาหารว่าง และเครื�องดื�ม ค่าเกียรติบตัร ค่ารางวลัสําหรบั อปพร.

   เรื�องวนั อปพร. ลงวนัที� 25 ตุลาคม 2535

จํานวน 50,000

จํานวน 50,000

จํานวน 50,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท

จํานวน              30,000 บาท

บาทวสัดุเครื�องดบัเพลิง

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (สํานกัปลดัเทศบาล งานป้องกนัฯ)

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุกู้ชีพกู้ภยั สําหรบัใช้ในงานป้องกนั

  - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 97 ลําดบัที� 3

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (สํานกัปลดัเทศบาล งานป้องกนัฯ)

    และดําเนินการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุแต่งกาย สําหรบังานป้องกนัฯ เช่นชุด อปพร. 

วสัดุเครื�องแต่งกาย

 

บาท

ตั�งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานกัปลดัเทศบาล งานป้องกนัฯ)

   เสื�อดบัเพลิง รองเท้าดบัเพลิง และอื�นๆ ที�จําเป็นและจดัอยู่ในประเภทนี�

วสัดุอื�น

- เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุดบัเพลิง เช่น สายส่งนํ�าดบัเพลิง

  สายดบัเพลิง แบบ PVC/Nitril นํ�ายาดบัเพลิง ถงัดบัเพลิง

  ดบัไฟป่า ถงัดบัเพลิงเคมีแห้ง และอื�นๆ ที �จดัอยู ่ในประเภทนี�

  ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานกัปลดัเทศบาล งานป้องกนัฯ)

1) วสัดุสายตรวจพิทกัษ์ชุมชน 

  - เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุอุปกรณ์ ให้กบัสายตรวจพิทกัษ์ชุมชนเพื�อใช้ใน  

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานกัปลดัเทศบาล งานป้องกนัฯ)

2) วสัดุกู ้ชีพกู้ภยั 

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการโครงการวนั อปพร.เช่น ค่าอาหาร

   ที�ปฏิบตัิงานดีเด่น และอื�นๆ ที �จําเป็นและเกี�ยวข้อง

 - เป็นไปตาม ประกาศศูนย์อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนกลาง

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที� 97 ลําดบัที� 1

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (สํานกัปลดัเทศบาล งานป้องกนัฯ)

โครงการยุวป้องกนัภยัตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงและพึ�งพาตนเอง บาท

    ในการทํางานเกี�ยวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั พ.ศ. 2555

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการยุวป้องกนัภยัตามหลกัปรชัญา

    ค่าจดัทําเอกสาร ค่าวสัดุ และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที �จําเป็นและเกี�ยวข้อง

โครงการวนั อปพร. บาท

 - เป็นไปตามพระราชบญัญตัิกําหนดแผนและข ั�นตอนการกระจายอํานาจ

   ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (1) (29)

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561- 2565)หน้าที� 98 ลําดบัที� 6

ในการปฏิบตัิหน้าที� เช่น กระบอกไฟฉาย ถ่านไฟฉายกุญแจมือ

กระบอกไฟกระพริบ 3 จงัหวะ นกหวีดพรอ้มสาย

และอื�นๆที�จําเป็นและจดัอยู่ในประเภทนี� 

และบรรเทาสาธารณภยั เช่น เชือกโรยตวั เข็มขดัปีนเสา คีมตดัสายไฟ

บนัไดดบัเพลิง ถุงมือกนับาด แว่นตากนัสะเก็ด รอกทด หมวกนิรภยั และวสัดุ
อื �นที�จดัอยู ่ในประเภทนี� 



19

จํานวน 39,000

จํานวน 25,000

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561- 2565)  หน้าที� 162 ลําดบัที� 38

จํานวน 20,000

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น (สถานที�กลาง) 

สําหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตพื�นที�อําเภอกุฉินารายณ์

จํานวน 50,000

ฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด จงัหวดักาฬสินธุ์

   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559

   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที� 2 ลําดบัที� 1

บาทโครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดติดตามแผนยุทธการ

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (สํานกัปลดัเทศบาล งานป้องกนัฯ)

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ�มเติม ฉบบัที� 5 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

 - เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กบัจงัหวดักาฬสินธุ์

บาทจดัซื�อหวัฉีดดบัเพลิงแบบฝอย

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 103 ลําดบัที� 16

ตั�งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานกัปลดัเทศบาล งานป้องกนัฯ)

ครุภณัฑ์เครื�องดบัเพลิง

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (สํานกัปลดัเทศบาล งานป้องกนัฯ)

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อเลื�อยยนต์ จํานวน 1 หลงั  ๆละ 39,000 บาท

   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที� 10  ลําดบัที� 15

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) เพิ�มเติม ฉบบัที� 6 

   ด่วนที�สุด ที � มท0808.2/ว1248 ลงวนัที� 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559

 - เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กบัศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการให้ความช่วยเหลือ

   ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น (สถานที�กลาง)

   สําหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตพื�นที �อําเภอกุฉินารายณ์

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (สํานกัปลดัเทศบาล งานป้องกนัฯ)

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (สํานกัปลดัเทศบาล งานป้องกนัฯ)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

   จดัซื�อตามราคาท้องถิ�นกําหนด

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อหวัฉีดดบัเพลิงแบบฝอย

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

 - เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น 

   ไม่มีในมาตรฐานครุภณัฑ์

โครงการสนบัสนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน บาท

จดัซื�อเลื�อยยนต์ บาท

    จดัซื�อตามราคาท้องถิ�นกําหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภณัฑ์

 - เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น 

   ด่วนที�สุด ที � มท0808.2/ว1248 ลงวนัที� 27 มิถุนายน 2559

ครุภณัฑ์โรงงาน
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จํานวน 100,000

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559

 หน้าที� 5 ลําดบัที� 1

จํานวน 1,643,520

 จํานวน  67,200

  - เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอตัราเท่ากบัอตัราเงินประจําตําแหน่ง

85,200

จํานวน 597,220 บาทค่าตอบแทนพนกังานจ้าง

บาท 

บาทจํานวน

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองการศึกษา)

     ในอตัราเดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท

   - หวัหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นกับริหารการศึกษา ระดบัต้น)

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองการศึกษา)

     และตามหนงัสือ กระทรวงมหาดไทยด่วนที�สุด ที� มท 0809.3/ว 677 

บาทเงินเดือนพนกังาน

เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก ่พนกังานเทศบาลสงักดักองการศึกษา 

  - เจ้าพนกังานธุรการ ชํานาญงาน

  - นกัวิชาการศึกษา ชํานาญการ

  - นกัวิชาการศึกษา ชํานาญการ

  - หวัหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นกับริหารการศึกษา ระดบัต้น)

  - ผู้อํานวยการกองการศึกษา (นกับริหารการศึกษา ระดบักลาง)

  จํานวน 5 อตัรา ได้แก่

บาทโครงการสนบัสนุนฝึกอบรมให้ความรูเ้กี�ยวกบักฎหมายจราจรและการขบัขี�
อย่างปลอดภยั สถานีตํารวจภูธรกุฉินารายณ์

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ

  จํานวน 4 อตัรา ได้แก่ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนกังานที�ศูนย์เยาวชน

  ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนกังานการเงินและบญัชี

  พนกังานขบัรถยนต ์พรอ้มท ั�งเงินปรบัปรุงค่าตอบแทน

- เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนกังานจ้างตามภารกิจ

  พรอ้มท ั�งเงินปรบัปรุงเงินเดือน 

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองการศึกษา)

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนกังาน

เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 

     พนกังานเทศบาล (ก.ท.) เรื�อง กําหนดหลกัเกณฑ์การให้พนกังานเทศบาล

     ให้แก ่ผู้อํานวยการกองการศึกษา (นกับริหารการศึกษา ระดบักลาง)

     ที�ได้รบัเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจํา

     ตําแหน่งในอตัราเดือนละ 5,600 บาท ตามประกาศคณะกรรมการกลาง

     ได้รบัเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวนัที� 22 เมษายน 2547 

     ในอตัราเดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท

   - ผู้อํานวยการกองการศึกษา (นกับริหารการศึกษา ระดบักลาง)

 - เพื�อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่

เงินประจําตําแหน่ง

     ลงวนัที� 27 เมษายน 2547

 - เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กบัสถานีตํารวจภูธรกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) เปลี�ยนแปลง        
ฉบบัที� 5 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (สํานกัปลดัเทศบาล งานป้องกนัฯ)
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จํานวน 46,340

จํานวน 10,000

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการของ

พนกังานเทศบาลและพนกังานจ้าง 

จํานวน 48,000

จํานวน 5,000

จํานวน 150,000

   โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ และศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

   ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม ค่าจดัทําป้ายประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ค่าจ้างอดัล้างภาพถ่าย

   ค่าเช่าเครื�องถ่ายเอกสาร และอื�นๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวข้อง 

จํานวน 114,000

   ลงวนัที� 9 ธนัวาคม 2559

780,000

ค่าเช่าบ้าน

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

 - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว7120

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561- 2565 หน้าที� 86 ลําดบัที� 35

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองการศึกษา)

โครงการจ้างเหมาบริการงานสอนโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

- เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานสอนโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 87 ลําดบัที� 36 

จํานวน บาท

- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 7120 

  ลงวนัที� 9 ธนัวาคม 2559

ค่าจ้างเหมาบริการ บาท

- เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนกังานเทศบาล

  ที �มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 

  ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองการศึกษา)

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆสําหรบัการดําเนินกิจการต่างๆ

   ของกองการศึกษา เช่น ค่าจ้างเหมารถเพื�อรบั-ส่งเด็กนกัเรียนของ

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองการศึกษา)

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

โครงการจ้างเหมาดูแลห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร บาท

- เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนกังานเทศบาล

- เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มการครองชีพช ั�วคราว ให้แก่ พนกังานจ้าง

  สงักดักองการศึกษา (ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล

  สงักดักองการศึกษา ที �มีสิทธิ�เบิกได้ตามระเบียบฯ

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองการศึกษา)

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ บาท

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองการศึกษา)

  ลูกจ้าง และพนกังานจ้างของเทศบาลได้รบัเงินเพิ�มการครองชีพช ั�วคราว

  (ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 18 มิถุนายน 2558

ที�ได้รบัอนุมตัิให้ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองการศึกษา)

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนกังานจ้าง บาท

  ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองการศึกษา)

  เรื�อง กําหนดมาตรฐานท ั�วไปเกี�ยวกบัหลกัเกณฑ์การให้พนกังานเทศบาล
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จํานวน 216,000

   เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

จํานวน 168,000

   โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์และศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล

   เมืองกุฉินารายณ์

30,000

จํานวน 50,000

จํานวน 100,000

จํานวน 10,000

จํานวน 10,000

   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที� 4 ลําดบัที� 1

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองการศึกษา)

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองการศึกษา)

วสัดุการเกษตร บาท

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุนํ�ามนัเชื�อเพลิงและหล่อลื�น ได้แก่ นํ�ามนัดีเซล 

   นํ�ามนัเบนซิน นํ�ามนัเครื�อง จารบี และวสัดุอื�นๆที�จดัอยู ่ในประเภทนี� 

- เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครวั เช่น สบู ่ผงซกัฟอก

วสัดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น บาท

  นํ�ายาล้างจาน กระดาษชําระ นํ�าดื�ม นํ�ายาล้างห้องนํ�า

  สุขภณัฑ ์สเปรย์ดบักลิ�น ลูกเหม็น ไม้กวาด ขนันํ�า แก้วนํ�า

  นํ�าแข็ง และวสัดุอื�นที�จําเป็นและจดัอยู่ในประเภทนี�

  ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองการศึกษา)

ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม บาท

วสัดุงานบ้านงานครวั บาท

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรกัษา หรือซ่อมแซมทรพัย์สิน

    และครุภณัฑ์ต่างๆ ตลอดจนสิ�งปลูกสรา้งต่างๆ 

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองการศึกษา)

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบตัิราชการที�ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

   ลงวนัที� 9 ธนัวาคม 2559

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองการศึกษา)

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที� 80 ลําดบัที� 17

- เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร

  และนอกราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทาง ค่าพาหนะ

  ค่าเช่าที�พกั ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื�น

  ที �จําเป็นและเกี�ยวข้องในการไปราชการ สําหรบั

  พนกังานเทศบาลสามญัและพนกังานจ้างที �ปฏิบตัิ

  หน้าที�ในสงักดักองการศึกษา 

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองการศึกษา)

จํานวน บาทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

โครงการจ้างเหมาบริการดูแลสนามกีฬาและสระว่ายนํ�าเทศบาลเมืองกุฉิ
นารายณ์

บาท

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลสนามกีฬาและสระว่ายนํ�า

โครงการจ้างเหมาบริการทําความสะอาดโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

 - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 

   ที� มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที� 9 ธนัวาคม 2559

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ�มเติม ฉบบัที� 6 

บาท

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที�บริเวณ

 - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว7120

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองการศึกษา)
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จํานวน 10,000

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไม้อดั สี พู่กนั แปลงทาสี โฟม

   ฟิลเจอร์บอร์ด เมมโมรี�การ์ด แผ่นซีดี และอื�นๆที�จําเป็นและจดัอยู่ในประเภทนี�

จํานวน 10,000

จํานวน 3,050,010

 - เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก ่พนกังานครูโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

จํานวน 134,400

 - เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอตัราเท่ากบัอตัราเงินประจําตําแหน่ง

จํานวน 218,400

จํานวน 1,012,200ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง บาท

  ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ที�มีสิทธิ�ได้รบั

  ท ั�งนี�จะเบิกจ่ายต่อเมื�อได้รบัการจดัสรรงบประมาณจาก

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น 

  ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป (กองการศึกษา)

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนกังาน

   ให้แก ่ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ และครูโรงเรียน

   เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ที�ได้รบัเงินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมาย

   ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง ในอตัราเดือนละ 5,600 บาท 

   ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล (ก.ท.) เรื�อง กําหนด

   หลกัเกณฑ์การให้พนกังานเทศบาลได้รบัเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก

บาท

   เงินเดือน ลงวนัที� 22 เมษายน 2547 และตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย

   ด่วนที�สุด ที � มท 0809.3/ว 677 ลงวนัที� 27 เมษายน 2547

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)

บาท

- เพื�อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้แก ่ผู้อํานวยการโรงเรียนและ

เงินวิทยฐานะ

เงินเดือนพนกังาน บาท

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองการศึกษา)

   งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)

    และศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ได้แก่

 - ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

 - ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จํานวน 3 อตัรา

 - ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จํานวน 7 อตัรา

   พรอ้มท ั�งเงินปรบัปรุงเงินเดือน ท ั�งนี� จะเบิกจ่ายต่อเมื�อได้รบัการจดัสรร

  Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบนัทึกข้อมูล

  (Reel Magnetic Tape) หวัพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรบั

  เครื�องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ตลบัหมึก เมาส์ เมนบอร์ด

  และอื�นๆที�จดัอยู่ในประเภทนี� 

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองการศึกษา)

วสัดุคอมพิวเตอร์ บาท

- เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บนัทึกข้อมูล

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บาท

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อปุ๋ ย พนัธุ์พืช วสัดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพนัธุ์พืช 

   สปริงเกลอร์ และอื�นๆ ที �จดัอยู ่ในประเภทนี� 

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองการศึกษา)
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 - เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก ่พนกังานจ้างโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

จํานวน 129,860

  เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ (ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล)

จํานวน 144,000

จํานวน 6,000

   จะเบิกจ่ายต่อเมื�อได้รบัการจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น

30,000

ในเขตอําเภอกุฉินารายณ์

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที� 84 ลําดบัที� 31 

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)

โครงการแข่งขนักีฬาและนนัทนาการของเด็กเล็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัการแข่งขนักีฬาหรือเข้าร่วมการแข่งขนักีฬา

   ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที�และ

   คณะกรรมการจดัการแข่งขนัและตดัสิน เงินรางวลัพรอ้มถ้วยรางวลั

   ค่าใช้สถานที� ค่าเช่าวสัดุอุปกรณ์เครื�องเสียง ค่าวสัดุสํานกังาน 

   ค่าวสัดุอุปกรณ์กีฬาค่าชุดกีฬา ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และอื�นๆ

   ที�จําเป็นสําหรบังานนี�

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

   ในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬา

จํานวน บาท

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบตัิราชการที�ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

   เมืองกุฉินารายณ์ ที�มีสิทธิ�เบิกได้ตามระเบียบฯ ท ั�งนี� จะเบิกจ่ายต่อเมื�อ

   ได้รบัการจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น 

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา บาท

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกนัยาเสพติดใน

   สถานศึกษาสงักดัเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ เช่น ค่าตอบแทนครูแกนนํา

   ที�ได้รบัแต่งต ั�ง จํานวน 1 คนๆ ละ 3,000 บาท และเจ้าหน้าที�เทศบาล

   เมืองกุฉินารายณ์ที�ได้รบัแต่งต ั�ง จํานวน 1 คนๆ ละ 3,000 บาท ท ั�งนี�

 - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที � มท 0816.2/ว 2786 

    ลงวนัที� 8 พฤษภาคม 2562

บาท

  (ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 18 มิถุนายน 2558 ท ั�งนี� จะเบิกจ่ายต่อเมื�อ

  ได้รบัการจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)

ค่าเช่าบ้าน บาท

 - เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนกังานครูโรงเรียนเทศบาล

  และผู้ดูแลเด็ก พรอ้มท ั�งเงินปรบัปรุงค่าตอบแทน ท ั�งนี� จะเบิกจ่ายต่อเมื�อ

  ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป (กองการศึกษา)

   และศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จํานวน 8 อตัรา ได้แก่

   ผู้ช่วยเจ้าพนกังานการเงินและบญัชี ภารโรง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 5 อตัรา

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนกังานจ้าง

- เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราว ให้แก ่พนกังานจ้าง

  โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

  เรื�อง กําหนดมาตรฐานท ั�วไปเกี�ยวกบัหลกัเกณฑ์ การให้พนกังานเทศบาล 

  ลูกจ้าง และพนกังานจ้างของเทศบาล ได้รบัเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราว  

  ได้รบัการจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น 
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จํานวน 100,000

100,000

   ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าวสัดุสํานกังาน ค่าสนบัสนุนการ 

   จดักิจกรรมวนัเด็ก และอื�นๆ ที �จําเป็นและเกี�ยวข้อง สําหรบักิจกรรมวนัเด็ก

จํานวน 3,751,370

จํานวน  2,043,000 บาท

จํานวน  837,300 บาท

   - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 82 ลําดบัที� 23 

จะเบิกจ่ายต่อเมื�อได้รบัการจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น

        ในอตัราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วนั ท ั�งนี� จะเบิกจ่ายต่อเมื�อ

        ได้รบัการจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น

      - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด 

        ที� มท 0816.2/ว 2786 ลงวนัที� 8 พฤษภาคม 2562

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที� 76 ลําดบัที� 1

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 79 ลําดบัที� 11

     ลงวนัที� 8 พฤษภาคม 2562

          ระดบัประถมศึกษา ในอตัราคนละ 950 บาท ต่อภาคเรียน

ค่าจดัการเรียนการสอน (รายหวั) 

   - เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัการเรียนการสอน (รายหวั) ให้แก่ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

     เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ในอตัราคนละ 850 บาท ต่อภาคเรียน

     โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ดงันี�

     - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 78 ลําดบัที� 9

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)

   

จํานวน บาท

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559

   - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที � มท 0816.2/ว 2786 

โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา บาท

ค่าอาหารกลางวนั 

     - เพื�อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัสําหรบัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

       เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จํานวน 150 คน ในอตัราคนละ 20 บาท

       จํานวน 245 วนั และโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จํานวน 327 คน

          ระดบัอนุบาล ในอตัราคนละ 850 บาท ต่อภาคเรียน

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัอบรมสมัมนาและศึกษาดูงานเพื�อเพิ�มพูน

   ทกัษะการเรียนการสอน ให้แก่ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ 

   ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการบริหาร

   ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลกุฉินารายณ์ ให้ได้รบัประสบการณ์และความรู้

   เพิ�มเติม เช่น ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พกั ค่าวิทยากร และ

   ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวข้อง

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

   และเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2564) หน้าที� 77ลําดบัที� 5

โครงการวนัเด็กแห่งชาติ

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวนัเด็กแห่งชาต ิ เช่น

   ค่าสถานที� ค่าของขวญั ค่ารางวลัสําหรบัเด็ก ค่าจดันิทรรศการ

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน

   การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเข้าร่วมแข่งขนักีฬาของ

   เข้าร่วมแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559

โครงการพฒันาทกัษะการเรียนการสอนพรอ้มทศันะศึกษาดูงาน บาท

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)
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จํานวน  142,160 บาท

       - ระดบัประถมศึกษาปีที � 2 จํานวน 40 คน ในอตัราคนละ 619 บาทต่อปี

       - ระดบัประถมศึกษาปีที � 3 จํานวน 22 คน ในอตัราคนละ 622 บาทต่อปี

       - ระดบัประถมศึกษาปีที � 4 จํานวน 20 คน ในอตัราคนละ 673 บาทต่อปี

ท ั�งนี� จะเบิกจ่ายต่อเมื�อได้รบัการจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น

จํานวน  110,480 บาท

       -  ระดบัอนุบาล จํานวน 195 คน ในอตัราคนละ 100 บาท ต่อภาคเรียน

ท ั�งนี� จะเบิกจ่ายต่อเมื�อได้รบัการจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น

จํานวน  136,000 บาท

ท ั�งนี� จะเบิกจ่ายต่อเมื�อได้รบัการจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที� 81 ลําดบัที� 20 

จํานวน  190,210 บาท

       - ระดบัประถมศึกษาปีที � 1 จํานวน 50 คน ในอตัราคนละ 625 บาทต่อปี

       -  ระดบัประถมศึกษาจํานวน 132 คน ในอตัราคนละ 195 บาท ต่อภาคเรียน

         - ระดบัประถมศึกษา จํานวน 132 คน ในอตัราคนละ360 บาทต่อปี

     2) นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ดงันี�

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)

ค่าเครื�องแบบนกัเรียน

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าเครื�องแบบนกัเรียน ให้แก่

 - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที � มท 0816.2/ว 2786 

ค่าอุปกรณ์การเรียน 

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ให้แก่

         จํานวน 100 คน ในอตัราคนละ 100 บาท ต่อภาคเรียน

     1) นกัเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ (3 ขวบ)

 - เพื�อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน ให้แก่

   1) นกัเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ว (3 ขวบ)

   

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 81 ลําดบัที� 19 

   ลงวนัที� 8 พฤษภาคม 2562

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)

3.6) ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน 

 - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที � มท 0816.2/ว 2786

    ลงวนัที� 8 พฤษภาคม 2562

         - ระดบัอนุบาล จํานวน 195 คน ในอตัราคนละ 300 บาทต่อปี

     1) นกัเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ (3 ขวบ)

         จํานวน 100 คน ในอตัราคนละ 300 บาท ต่อปี

     2) นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ดงันี�

    นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ดงันี�

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)

   

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าหนงัสือเรียน ให้แก่ นกัเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล

ค่าหนงัสือเรียน 

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 80 ลําดบัที� 18 

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)

 - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที � มท 0816.2/ว 2786

   ลงวนัที� 8 พฤษภาคม 2562

    เมืองกุฉินารายณ์ (3 ขวบ) จํานวน 100 คน ในอตัราคนละ 200 บาท ต่อปี

       - ระดบัอนุบาล จํานวน 195 คน ในอตัราคนละ 200 บาท ต่อปี



27

       2.1) ระดบัอนุบาล จํานวน 195 คน ในอตัราคนละ 215 บาท ต่อภาคเรียน

       2.2) ระดบัประถมศึกษา จํานวน 132 คน ในอตัราคนละ240 บาท ต่อภาคเรียน

   - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 81 ลําดบัที� 21 

จํานวน  20,000 บาท

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที� 83 ลําดบัที� 28 

จํานวน  7,200 บาท

  - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที� 79 ลําดบัที� 13 

จํานวน  100,000 บาท

จํานวน  50,000 บาท

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที� 84 ลําดบัที� 30 

จํานวน  15,000 บาท

ท ั�งนี� จะเบิกจ่ายต่อเมื�อได้รบัการจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น

ท ั�งนี� จะเบิกจ่ายต่อเมื�อได้รบัการจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา 

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา 

   

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)

  - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที � มท 0816.2/ว 2786

    ลงวนัที� 8 พฤษภาคม 2562

ท ั�งนี� จะเบิกจ่ายต่อเมื�อได้รบัการจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 83 ลําดบัที� 29 

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรบัปรุงห้องสมุด

    สําหรบัโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ (โรงเรียนละ 100,000 บาท)

  - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที � มท 0816.2/ว 2786

    ลงวนัที� 8 พฤษภาคม 2562

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)

   
ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรบัปรุงห้องสมุดโรงเรียน

  - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที � มท 0816.2/ว 2786

    ลงวนัที� 8 พฤษภาคม 2562

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)

   
ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรูใ้นโรงเรียน

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้

   ในโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ (โรงเรียนละ 50,000 บาท)

ท ั�งนี� จะเบิกจ่ายต่อเมื�อได้รบัการจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)

   
ค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา 

 - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที � มท 0816.2/ว 2786 

   ลงวนัที� 8 พฤษภาคม 2562

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 

   - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 

     สําหรบัโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์  (โรงเรียนละ 7,200 บาทต่อปี)

    ลงวนัที� 8 พฤษภาคม 2562

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)

   สําหรบัโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ (โรงเรียนละ 20,000 บาท)

 - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที � มท 0816.2/ว 2786

ท ั�งนี� จะเบิกจ่ายต่อเมื�อได้รบัการจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น

   

       จํานวน 100 คน ในอตัราคนละ 215 บาท ต่อภาคเรียน

   2) นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ดงันี�
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 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที� 84 ลําดบัที� 31

จํานวน  100,000 บาท

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที� 85 ลําดบัที� 33  

จํานวน 4,386,190 บาท

   จํานวน 100 คน และโรงเรียนในเขตเทศบาล ในระดบัอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 

ที �สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (สพฐ.) 4 แห่ง 

ในอตัราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วนั รวมจํานวน 2,289 คน แยกเป็น

จํานวน 287,430 บาท

จํานวน 168,625 บาท

จํานวน 2,602,199 บาท

จํานวน 427,312 บาท

จํานวน 274,016 บาท

จํานวน 626,597 บาท

  จะเบิกจ่ายต่อเมื�อได้รบัการจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น

ท ั�งนี� จะเบิกจ่ายต่อเมื�อได้รบัการจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น

   ในอตัราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วนั จํานวน 153 คน 

   และโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ดงันี�

 - ระดบัอนุบาล ในอตัราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วนั จํานวน 227 คน

 - ระดบัประถมศึกษา ในอตัราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วนั 

    4) โรงเรียนสามคัคีบวัขาว (223 คน)        

    5) โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ (143 คน)      

    6) โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ (327 คน)      

    1) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ (150 คน)   

    2) โรงเรียนบ้านบวัขาว (พรอ้มพนัธ์อุปถมัป์)  (88 คน)   

ค่าอาหารเสริม (นม)

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรบัศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 76 ลําดบัที� 2

  ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป (กองการศึกษา)

   สงักดัเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ (โรงเรียนละ 15,000 บาท)

  ลงวนัที� 8 พฤษภาคม 2562

- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที�สุด ที � มท 0816.2/ว 2786 

    3) โรงเรียนบ้านบวัขาว (วนัครู 2500) (1,358 คน)   

โครงการจดักิจกรรมในรอบปีการศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)

  - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที � มท 0816.2/ว 2786

    ลงวนัที� 8 พฤษภาคม 2562

   เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าจดัทําป้ายรณรงค์ ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม

   และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวข้อง 

   ท ั�งนี� จะเบิกจ่ายต่อเมื�อได้รบัการจดัสรร

   งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น

   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559

   การจดักิจกรรมมอบวุฒบิตัร การจดักิจกรรมวนัไหว้ครู การจดัทําหลกัสูตร

   เช่น การปฐมนิเทศ การอบรมจริยธรรมการประชุมผู้ปกครอง

   การจดักิจกรรมส่งเสริมทางศาสนา และกิจกรรมอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์และโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรมภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

   เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ และโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ตลอดปี

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)

   

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน

    การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเข้าร่วมแข่งขนักีฬา
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จํานวน 200,000

จํานวน 30,000

จํานวน 9,500

จํานวน 25,000

จํานวน 17,000

 - มีหน่วยความจําหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

 - มีหน่วยจดัเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ

   ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย        

 - มีช่องเชื�อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์ สําหรบังานสํานกังาน

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลกั (2 core) โดยมี

 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 

   รวมในระดบั (Level) เดียวกนั ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB                    

จดัซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์

  คุณลกัษณะพื�นฐาน

    ความเร็วสญัญาณนาฬกิาพื�นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz  จํานวน 1 หน่วย

   Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง     

 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์

 - มีช่องเชื�อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

 - มีจอแสดงภาพในตวั และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ�ว ความละเอียดแบบ

 - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั�งภายใน (Internal) หรือภายนอก 

   (External) จํานวน 1 หน่วย

บาท

จดัซื�อโซฟาชุดรบัแขก บาท

   จดัซื�อตามราคาท้องถิ�น ไม่มีในราคามาตฐานครุภณัฑ์

 - เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด

  ที � มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที� 27 มิถุนายน 2559 

  - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) เพิ�มเติม ฉบบัที� 6 
หน้าที� 11 ลําดบัที� 10

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)

  จดัซื�อตามราคาท้องถิ�น ไม่มีในราคามาตฐานครุภณัฑ์

  - เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด

  ที � มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที� 27 มิถุนายน 2559 

  - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) เพิ�มเติม ฉบบัที� 6 
หน้าที� 12 ลําดบัที� 12

  ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป (กองการศึกษา)

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

- เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อโซฟาชุดรบัแขก

ครุภณัฑ์สํานกังาน

- เพื�อจ่ายเป็นค่านํ�าประปาศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมือง

กุฉินารายณ์ และโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองการศึกษา)

บาท

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อเครื�องตดัหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 1 เครื�อง

- เพื�อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมือง

กุฉินารายณ์ และโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองการศึกษา)

จดัซื�อเครื�องตดัหญ้าแบบข้อแข็ง

ค่านํ�าประปา ค่านํ�าบาดาล บาท

ค่าไฟฟ้า บาท
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   FHD (1920x1080)

จํานวน 250,000

 โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

   โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

จํานวน 500,000

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

จํานวน 7,248,000 บาท

จํานวน  352,000 บาท

จํานวน  5,432,000 บาท

จํานวน  892,000 บาท

จํานวน  572,000 บาท

  ท ั�งนี� จะเบิกจ่ายต่อเมื�อได้รบัการจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น

 - โรงเรียนบ้านบวัขาว (วนัครู 2500)  (1,358 คน) 

 - โรงเรียนสามคัคีบวัขาว (223 คน) 

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)

  ลงวนัที� 19 มิถุนายน 2561

บาทโครงการปรบัปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)

  เพิ�มเติม ฉบบัที� 8 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที� 5 ลําดบัที� 3

    ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงต่อเติมหลงัคาลานกิจกรรมอาคารเรียนอนุบาล 8 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

 - โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ (143 คน) 

  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (สพฐ.)

  (ร.ร.ในเขต 4 แห่ง จํานวน 1,812 คน x 20 บาท x 200 วนั ) แยกเป็น

 - โรงเรียนบ้านบวัขาว (พรอ้มพนัธ์อุปถมัป์)  (88 คน)  

อุดหนุนค่าอาหารกลางวนั

  เพิ�มเติม ฉบบัที� 6 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที� 3 ลําดบัที� 1

- เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวนัสําหรบัโรงเรียน

  ในเขตเทศบาลในระดบัอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 ที �สงักดั

- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0816.2/ว 3274

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 87 ลําดบัที� 38

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)

    เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ปริมาณงาน ทํางานต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง 

    6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ตามแบบเทศบาลกําหนด

  - เป็นไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496

  - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565)

 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

 - จดัซื�อตามมาตรฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทลั

    เพื�อเศรษฐกิจและสงัคม

- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น ด่วนที�สุด 

  ที � มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที� 27 มิถุนายน 2559 

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)

ค่าก่อสรา้งสิ�งสาธารณูปการ

โครงการปรบัปรุงต่อเติมหลงัคาลานกิจกรรมอาคารเรียนอนุบาล 8 บาท

  - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565)

  - เป็นไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496

     พื�นที� 60 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลกําหนด
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จํานวน 1,591,750 บาท

จํานวน 60,000 บาท

จํานวน 1,176,320 บาท

จํานวน 96,720 บาท

จํานวน 100,000 บาท

เงินเดือนพนกังาน

  เทศบาล ลูกจ้าง และพนกังานจ้างของเทศบาล ได้รบัเงินเพิ�ม

  2 อตัรา พนกังานขบัรถขยะ 3 อตัรา พนกังานขบัรถยนต์

  พรอ้มท ั�งเงินปรบัปรุงค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม)

  ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ

  ของพนกังานเทศบาลและพนกังานจ้าง ที �ได้รบัอนุมตัิให้

- เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มการครองชีพช ั�วคราวรายเดือนให้กบั

  พนกังานจ้างตามภารกิจ สงักดักองสาธารณสุขฯ

  (ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล

  เรื�อง กําหนดมาตรฐานท ั�วไปเกี�ยวกบัหลกัเกณฑ์การให้พนกังาน

  การครองชีพชั�วคราว (ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 18 มิถุนายน 2558

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม)

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ

- เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ

เพื�อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่

  - ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ (นกับริหารงานสาธารณสุข ระดบัต้น)

  อตัราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม)

  - หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข(นกับริหารงานสาธารณสุข ระดบัต้น)

  อตัราเดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม)

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนกังานจ้าง

- เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก ่พนกังานจ้างตามภารกิจ

  จํานวน 8 อตัรา ได้แก่ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ

  2 อตัรา และผู้ช่วยเจ้าพนกังานการเงินและบญัช ี1 อตัรา

เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก ่พนกังานเทศบาล

  สงักดักองสาธารณสุขฯ จํานวน 5 อตัรา ได้แก่

  - ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ (นกับริหารงานสาธารณสุข ระดบัต้น)

  - หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นกับริหารงานสาธารณสุข ระดบัต้น)

  - นกัวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ

เงินประจําตําแหน่ง

  - เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี ชํานาญงาน

  - เจ้าพนกังานธุรการ ชํานาญงาน

  พรอ้มท ั�งเงินปรบัปรุงเงินเดือน 

ตั�งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม)
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จํานวน 10,000 บาท

จํานวน 30,000 บาท

จํานวน 500,000 บาท

20,000 บาท

ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับ้า  

จํานวน 50,000 บาท

จํานวน 120,000 บาท

ตามโครงการสตัว์ ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับ้า ตามพระปณิธาณ

ศาสตรจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ 

อคัรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒันวรขตัติยราชนารี

โครงการป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับ้า สําหรบัขบัเคลื�อน

  และนอกราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทาง ค่าพาหนะ

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม)

- เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที�โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสตัว์และขึ�น
ทะเบียนสตัว์ ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับ้า
ตามพระปณิธาณ ศาสตรจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมาร ีกรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติยราชนารี

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกนัและควบคุมโรคพิษ
สุนขับ้าสําหรบัขบัเคลื�อนตามโครงการสตัว ์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรค
พิษสุนขับ้าตามพระปณิธาณ ศาสตรจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์

ค่าจ้างเหมาบริการ

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองสาธารณะสุขและสิ�งแวดล้อม)

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบตัิราชการที�ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

  ที �มีสิทธิ �เบิกได้ตามระเบียบฯ 

- เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนกังานเทศบาล

ในการจดัสวสัดิภาพสตัว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 71 ลําดบัที� 3

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

- เพื�อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปอบรมสมัมนา ประชุม ในราชอาณาจกัร

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม)

  ค่าลงทะเบียน ค่าที�พกั และอื�นๆที�จําเป็นต่อการเดินทางไปราชการ

- เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัทําหรือจ้างเหมาบริการ

จํานวน

โครงการปรบัเกรดและฝังกลบขยะสะสมตกค้าง

  เพื�อประโยชน์สําหรบักิจการต่างๆ ของเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมา

  จดัทําสื�อสิ�งพิมพ์ต่างๆ ค่าจดัทําป้ายประชาสมัพนัธ์ ค่าถ่ายเอกสาร/

  เข้าเล่ม ค่าจ้างอดัล้างภาพถ่าย และค่าใช้จ่ายอื�นๆที�เกี�ยวข้อง

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม)

- เพื�อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการปรบัเกรดและฝังกลบขยะสะสมตกค้าง

  บริเวณบ่อรวบรวมขยะเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

  - เป็นไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496

  เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 111 ลําดบัที� 7

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสตัว์และขึ�นทะเบียนสตัว์

ตามพระปณิธาณศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน 

วรขตัติยราชนารี



33

เช่น ค่าวคัซีน ค่าอุปกรณ์การฉีด กระติกนํ�า และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวข้อง

จํานวน 300,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท

จํานวน 300,000 บาท

จํานวน 2,018,760

จํานวน 67,200

  ให้แก ่ผู้อํานวยการกองสวสัดิการสงัคม (นกับริหารงานสวสัดิการสงัคม ระดบักลาง) 

  ที �ได้รบัเงินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง

 อคัรราชกุมาร ีกรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติยราชนารี 

ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม)

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 70 ลําดบัที� 1

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนกังาน บาท

  ในอตัราเดือนละ 5,600 บาท ตามประกาศคณะกรรมการกลาง

  พนกังานเทศบาล (ก.ท.) เรื�องกําหนดหลกัเกณฑ์การให้พนกังาน

สงักดักองสวสัดิการสงัคม จํานวน 6 อตัรา ได้แก่

  - ผู้อํานวยการกองสวสัดิการสงัคม (นกับริหารงานสวสัดิการสงัคม 
ระดบักลาง)  - หวัหน้าฝ่ายพฒันาชุมชน (นกับริหารงานสวสัดิการสงัคม ระดบัต้น)

 - เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอตัราเท่ากบัอตัราเงินประจํา
ตําแหน่ง

ตั�งจ่ายจากเงินรายได(้กองสวสัดิการสงัคม)

  - นกัพฒันาชุมชน ชํานาญการ 3 อตัรา

  - เจ้าพนกังานพฒันาชุมชน ชํานาญงาน

  พรอ้มท ั�งเงินปรบัปรุงเงินเดือน 

  นํ�ายากําจดัยุง แมลง ลูกนํ�า ทรายอะเบท คลอรีน ยารกัษาโรค

  และเวชภณัฑ์อื�นๆ ที�จดัอยู่ในประเภทนี�

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม)

- เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น

เงินเดือนพนกังาน บาท

  Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบนัทึกข้อมูล

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม)

วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม)

  เก็บขนขยะ เครื�องพ่นหมอกควนั เครื�องตดัหญ้า ฯลฯ

  และครุภณัฑ์ต่างๆ ตลอดจนสิ�งปลูกสรา้งต่างๆ เช่น รถยนต์

- เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สิน

วสัดุคอมพิวเตอร์

- เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บนัทึกข้อมูล

  (Reel Magnetic Tape) หวัพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรบัเครื�องคอมพิวเตอร์

   แผ่นกรองแสง ตลบัหมึก เมาส์ เมนบอร์ด และอื�นๆ ที �จดัอยู ่ในประเภทนี� 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการจดัสวสัดิภาพสตัว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2562
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จํานวน 85,200

จํานวน 524,960

จํานวน 96,000

จํานวน 20,000

จํานวน 10,000

จํานวน 5,000

เพื�อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง บาท

- เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี�

  ยางนอก ยางใน และอื�นๆ ที�จดัอยู ่ในประเภทนี�

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองสวสัดิการสงัคม)

ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม บาท

  ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร เช่น ค่าธรรมเนียม

  และค่าลงทะเบียน ค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พกั

  และค่าใช้จ่ายอื�นๆที�จําเป็นต่อการไปราชการของพนกังาน  เทศบาล/

  พนกังานจ้าง ที�ปฏิบตัิหน้าที�ของกองสวสัดิการสงัคม

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองสวสัดิการสงัคม)

  และครุภณัฑ์ต่างๆ ตลอดจนสิ�งปลูกสรา้ง

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองสวสัดิการสงัคม)

- เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สิน

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบตัิราชการที�ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองสวสัดิการสงัคม)

บาท

- เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมสมัมนา ประชุม

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก ่พนกังานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อตัรา

   ได้แก่ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนกังานการเงินและบญัชี ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ

   ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพฒันาชุมชน 2 อตัรา พรอ้มท ั�งเงินปรบัปรุงค่าตอบแทน

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองสวสัดิการสงัคม)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนกังานจ้าง บาท

- เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มการครองชีพช ั�วคราว ให้แก่

  พนกังานจ้างกองสวสัดิการสงัคม (ตามประกาศคณะกรรมการกลาง

  พนกังานเทศบาล เรื�อง กําหนดมาตรฐานท ั�วไปเกี�ยวกบัหลกัเกณฑ์

  การให้พนกังานเทศบาล ลูกจ้าง และพนกังานจ้างของเทศบาล

  ได้รบัเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราว (ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 18 มิถุนายน 2558

เงินประจําตําแหน่ง บาท

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง บาท

  - ผู้อํานวยการกองสวสัดิการสงัคม (นกับริหารงานสวสัดิการสงัคม
ระดบักลาง)  อตัราเดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท

  - หวัหน้าฝ่ายพฒันาชุมชน (นกับริหารงานสวสัดิการสงัคม ระดบัต้น)

  อตัราเดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองสวสัดิการสงัคม)

  ลงวนัที� 22 เมษายน 2547 และตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย 

  ด่วนที�สุด ที� มท 0809.3/ว 677 ลงวนัที�27 เมษายน 2547

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองสวสัดิการสงัคม)

  เทศบาลได้รบัเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
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จํานวน 5,000

15,000

จํานวน 96,000

เด็กแรกเกิดและกองทุนสวสัดิการชุมชน

จํานวน 30,000

เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวิทยากร   

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองสวสัดิการและสงัคม)

300,000

  ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองสวสัดิการและสงัคม)

บาทโครงการจดัตั�งและอบรมสมัมนาสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

- เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้พิการบนัทึกข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัประชุม อบรม สมัมนา สําหรบั
คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

บาท

  กลุ่มเพื�อนเด็กแรกเกิดและกองทุนสวสัดิการชุมชน

  - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด 

  ที � มท 0810.6/ว 3526 ลงวนัที� 13 มิถุนายน 2562

  - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 73 ลําดบัที� 4

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองสวสัดิการสงัคม)

โครงการจดัประชุมสมัมนาเทิดคุณค่าผู้สูงวยั

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัประชุมสมัมนา ศึกษาดูงาน สําหรบั
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ และจดักิจกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมเข้าวดัพฒันาจิต ปฏิบตัิธรรมฝึกสมาธิ สนบัสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ตลอดจนกิจกรรมนนัทนาการ 
และกิจกรรมอื�นๆที�นําไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน เช่น 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ

จํานวน บาท

 และค่าใช้จ่ายอื�นๆที�จําเป็นและเกี�ยวข้อง

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองสวสัดิการและสงัคม)

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบตัิราชการที�ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

โครงการจ้างเหมาผู้พิการบนัทึกข้อมูลผู้สูงอายุ ผู ้พิการ กลุ่มเพื�อน

วสัดุคอมพิวเตอร์

  (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,

- เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ ได้แก ่อุปกรณ์บนัทึกข้อมูล

  Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบนัทึกข้อมูล

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

จํานวน บาท

   ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองสวสัดิการสงัคม)

   แผ่นกรองแสง ตลบัหมึก เมาส์ เมนบอร์ด และอื�นๆ ที�จดัอยู่ในประเภทนี�

  ( Reel Magnetic Tape) หวัพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรบัเครื�องคอมพิวเตอร์

วสัดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น บาท

- เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น เช่น นํ�ามนัเบนซิน

  นํ�ามนัดีเซล จารบี นํ�ามนัเครื�อง และอื�นๆ ที �จดัอยู่ในประเภทนี�

ค่าที�พกั ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื�นๆที�จําเป็นและเกี�ยวข้อง
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จํานวน 300,000

จํานวน 1,032,000

 เปลี�ยนแปลง ฉบบัที� 5 หน้าที� 10 ลําดบัที� 5

จํานวน 400,000

จํานวน 2,376,000

ภายในเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

456,000

และสิ�งแวดล้อมรวมถึงการป้องกนัโรคภายในเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

บาท

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

โครงการจ้างเหมาจดัเก็บขนขยะมูลฝอย ทําความสะอาด บาท

- เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจดัเก็บขนขยะมูลฝอย ทําความ

วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง)

  เทปพนัสายไฟฟ้า สปอร์ตไลท ์และอื�นๆที�จดัอยู่ในประเภทนี�

  สายไฟฟ้า ปลั�กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า โคมไฟ บลัลาทส์ สตาร์ทเตอร์

- เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขดัรดัสายไฟ

  ลงวนัที� 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2559

  สะอาดตามถนนสายหลกั ตามบ้านเรือน ตรอก ซอยต่างๆ สถานที�

  ราชการและรฐัวิสาหกิจ ภายในเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

  - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที � มท 0808.2/ว 7120 

  ลงวนัที� 9 ธนัวาคม 2559

โครงการจ้างเหมาจดัเก็บขนขยะมูลฝอย ลอกรางระบายนํ�า ปรบัปรุงภูมิทศัน์

-  เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจดัเก็บขนขยะมูลฝอย 

ตามถนนสายหลกั ตามบ้านเรือน ตรอก ซอยต่างๆ สถานที�ราชการ 

และรฐัวิสาหกิจ ลอกรางระบายนํ�า ปรบัปรุงภูมิทศัน์ และสิ�งแวดล้อม

ให้น่าอยู ่รวมถึงการป้องกนัโรค ภายในเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

จํานวน

  - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) เปลี�ยนแปลง ฉบบัที� 
5 หน้าที� 8 ลําดบัที� 3

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม)

- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 7120 

วสัดุการเกษตร บาท

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อปุ๋ ย พนัธุ์พืช วสัดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพนัธุ์พืช 

  สปริงเกลอร ์และอื�นๆ ที�จดัอยู่ในประเภทนี�

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง)

โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลสวนสาธารณะ บาท

- เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลสวนสาธารณะภายในเขต

  เทศบาล เพื�อให้มีความสะอาดและมีภูมิทศัน์ที�สวยงาม

  - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที � มท 0808.2/ว 7120 

  ลงวนัที� 9 ธนัวาคม 2559

  - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565)

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองช่าง)

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

บาท
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จํานวน 1,350,000

ภายในเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

จํานวน 108,000

จํานวน 300,000

จํานวน 100,000

จํานวน 700,000

จํานวน 100,000 บาทวสัดุเครื�องแต่งกาย

บาทวสัดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น

  ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม)

  นํ�ามนัดีเซล จารบี นํ�ามนัเครื�อง และอื�นๆ ที �จดัอยู่ในประเภทนี�

- เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น เช่น นํ�ามนัเบนซิน

  ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม)

  ยางนอก ยางใน และอื�นๆ ที�จดัอยู ่ในประเภทนี�

- เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี�

บาทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง

บาท

  ภายในเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

  ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม)

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม)

  ภายในเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

  ลงวนัที� 9 ธนัวาคม 2559

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม)

- เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครวั เช่น ถงัรองรบั

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม)

- เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลขบัรถดูดโคลน

  หมอน ผ้าห่ม ที �นอน และวสัดุอื�นๆ ที �จดัอยู่ในประเภทนี�

  ผงซกัฟอก นํ�ายาทําความสะอาด ผ้าปูที�นอน ปลอกหมอน

  ขยะมูลฝอย ไม้กวาด มือเสือ เข่ง จอบ เสียม พลั�ว

  (กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม)

  สาธารณูปโภค เช่น เสื�อแถบสะท้อนแสง เสื�อกนัฝน เสื�อสีส้มแขนยาว

  รองเท้าบูต ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และอื�นๆที�เกี�ยวข้อง ต ั�งจ่ายจากเงินรายได้

- เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุเครื�องแต่งกายของเจ้าหน้าที�ปฏิบตัิงาน

  - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที � มท 0808.2/ว 7120 

  - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2564) เพิ�มเติม ฉบบัที� 6 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที� 4 ลําดบัที� 1

วสัดุงานบ้านงานครวั บาท

  ลงวนัที� 9 ธนัวาคม 2559

  - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2564) เปลี�ยนแปลง ฉบบัที� 5
หน้าที� 7 ลําดบัที� 2

บาท

โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดตามถนน ตรอกซอย

โครงการจ้างเหมาพนกังานขบัรถดูดโคลน ภายในเขตเทศบาลเมืองกุฉิ
นารายณ์

- เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานทําความสะอาดถนน ตรอก ซอย

  - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที � มท 0808.2/ว 7120 

  - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 110 ลําดบัที� 2
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500,000

อุปกรณ์งานเก็บขยะมูลฝอย

และห้องนํ�าขนาด 2.50 x 3.00 เมตร หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า  

25.50 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล

จํานวน 30,000

และผลไม้ปลอดภยัในตลาดนดัเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

50,000

และตวัแทนกลุ่มสตรี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 300,000โครงการสมัมนาศึกษาดูงานส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพผู้นําและการมีส่วน
ร่วม

บาท

- เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัอบรมสมัมนาและศึกษาดูงาน

เพื�อส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพผู้นําชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ 
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าจดัทําป้ายโครงการ ค่าพาหนะ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
เข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2564) หน้าที� 75 ลําดบัที� 2

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองสวสัดิการสงัคม)

- เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการตลาดนดัสีเขียวบนถนนคนเดินเพื�อ
ขบัเคลื�อนนโยบายผกัและผลไม้ปลอดภยั เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าจดัทําป้าย- เป็นไปตามหนงัสือส ั�งการ ด่วนที�สุด กส 0023.3/ว55 วนัที� 31 มกราคม 
2563 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2564) หน้าที� 67 ลําดบัที� 1

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองสาธารณะสุขและสิ�งแวดล้อม)

โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ยากไร้

- เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัอบรมส่งสริมอาชีพแกผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ยากไร ้และตวัแทนกลุ่มสตร ีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ใน
เขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ที�จําเป็นต่อการฝึกอบรม 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าจดัทําป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวข้อง

บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก

อบรม และเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2564) หน้าที� 67 ลําดบัที� 1

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองสวสัดิการสงัคม)

จํานวน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองสาธารณะสุขและสิ�งแวดล้อม)

จํานวน บาท

เปลี�ยนแปลง ฉบบัที� 5 หน้าที� 6 ลําดบัที� 1

โครงการตลาดสีเขียวบนถนนคนเดินเพื�อขบัเคลื�อนนโยบายผกั บาท

โครงการก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค์สําหรบัเก็บวสัดุ

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค์สําหรบัเก็บวสัดุอุปกรณ์งาน

เก็บขยะมูลฝอย ปริมาณ อาคารอเนกประสงค์ขนาด 6.00 x 18.00 เมตร 
กําหนด                                     

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) 

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบตัิราชการที�ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ค่าก่อสรา้งสิ�งสาธารณูปการ
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260,000

ด้านสาธารณสุข

จํานวน 200,000

และเยาวชนนอกสถานศึกษา

และอื�นๆ ที �จําเป็นสําหรบังานนี� และเยาวชนนอกสถานศึกษา เช่น 

ค่าวสัดุในการจดักิจกรรม ค่าวสัดุสํานกังาน ค่าวสัดุอุปกรณ์ 

ลงวนัที� 10 กรกฎาคม 2563 

200,000

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบตัิราชการที�ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 105  ลําดบัที� 5

เข้าร่วมแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559

ในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬา

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์และอื�นๆ ที �จําเป็นสําหรบังานนี�

ค่าวสัดุสํานกังาน ค่าวสัดุอุปกรณ์กีฬาค่าชุดกีฬา

พรอ้มถ้วยรางวลั ค่าใช้สถานที� ค่าเช่าวสัดุอุปกรณ์เครื�องเสียง

เยาวชน ประชาชนเมืองกุฉินารายณ์ เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที�และ

- เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัการแข่งขนักีฬาหรือเข้าร่วมการแข่งขนักีฬา

โครงการจดัการแข่งขนักีฬาเยาวชน ประชาชนเมืองกุฉินารายณ์เกมส์

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสรา้งภูมิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กประชาสมัพนัธ์ 

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) เพิ�มติมฉบบัที� 3 
หน้าที� 2 ลําดบัที� 1

 - เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ที � มท 0809.4/ว2042 

จํานวน บาท

โครงการค่าใช้จ่ายในการสรา้งภูมิคุ้มกนัยาเสพติดเด็ก บาท

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัและตดัสิน เงินรางวลั

โครงการสนบัสนุนสําหรบัการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ

- เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กบัคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน สําหรบัการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข แห่งละ- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด 

ที � มท 0810.5/ว 109 ลงวนัที� 15 มกราคม 2561

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 70 ลําดบัที� 2

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม)

จํานวน บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

ค่าป้าย ค่าโฆษณา
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จํานวน 420,000

100,000

 โดยใช้จ่ายเป็นค่าเครื�องจตุปัจจยัไทยธรรม ดอกไม้

 ธูป เทียน ค่าเครื�องอฐับริขาร และอื�นๆ ที �จําเป็นและเกี�ยวข้อง

การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเข้าร่วมแข่งขนักีฬา

จํานวน 600,000

ค่าจดัสถานที� ค่าเช่าเครื�องเสียง เงินรางวลัของขวญัการประกวด

ในการจดังานการจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเข้าร่วม

แข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559

จํานวน 60,000

100,000

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)

- เพื�อจ่ายเป็นค่าจดังานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่านํ�าอบนํ�าหอม

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 105 ลําดบัที� 4

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าจดังานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าวสัดุสํานกังาน 
ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และอื�นๆ ที �จําเป็น
สําหรบังานนี�

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2564) หน้าที� 104 ลําดบัที� 2 

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)

โครงการประเพณีสงกรานต์เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ปลอดเหล้า

- เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังานประเพณีเลี�ยงปู่ ตา เช่น

ค่าอาหารทําบุญเลี�ยงพระ ค่าเครื�องเซ่นไหว้ ค่าดอกไม ้ธูปเทียน

ค่าปัจจยัถวายพระ และอื�นๆที�จําเป็น และเกี�ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังานการ
จดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเข้าร่วมแข่งขนักีฬาขององค์กร

โครงการประเพณีเลี�ยงปู่ ตา

โครงการจดังานวนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังานวนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา เช่น วนัวิ
สาขบูชา วนัมาฆบูชา วนัเข้าพรรษา

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559

การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเข้าร่วมแข่งขนักีฬา

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 106 ลําดบัที� 6 

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)

จํานวน บาท

จํานวน บาท

บาท

โครงการประเพณีลอยกระทง บาท

ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 104 ลําดบัที� 1 

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบตัิราชการที�ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

โครงการจดังานประเพณีบุญบ ั�งไฟเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ บาท

- เพื�อจ่ายเป็นค่าจดังานประเพณีบุญบ ั�งไฟ เช่น ค่าวสัดุจดัสถานที�

ค่าสถานที� ค่าวสัดุสํานกังาน ค่าเงินรางวลั ค่าถ้วยรางวลั

ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน ค่าตอบแทนโฆษกผู้ประกาศ

ประชาสมัพนัธ์ในงานพิธี ค่าประชาสมัพนัธ์และอื�นๆ ที �จําเป็นสําหรบังานนี�

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 

ปลอดเหล้า

วนัออกพรรษา และวนัสําคญัทางพระพุทธศาสนาอื�นๆ

นางนพมาศ การประกวดกระทง ค่าถ้วยรางวลั

 และอื�นๆที�จําเป็นและเกี�ยวข้อง
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ในการจดังานการจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเข้าร่วมแข่งขนักีฬา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559

จํานวน 100,000

แก่เยาวชน และประชาชนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

จํานวน 240,000

240,000

จํานวน 300,000

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ตามวิถีไทย และอื�นๆ ที �จําเป็น และเกี�ยวข้อง

เป็นต้น และค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการแข่งขนักีฬาการละเล่นพื�นเมือง

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุกีฬา สําหรบัส่งเสริม สนบัสนุนการออกกําลงักาย

บาทวสัดุกีฬา

- เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กบัมูลนิธิเจ้าพ่อปู่ บวัขาว

บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559

ในเขตเทศบาล เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังานประเพณีลอยกระทง

ในเขตเทศบาล เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังานประเพณีบุญบ ั�งไฟ

อุดหนุนการจดังานประเพณีเจ้าพ่อปู่ บวัขาว บาท

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)

จํานวน

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 108 ลําดบัที� 10 

เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังานประเพณีเจ้าพ่อปู่ บวัขาว

ในการส่งเสริมและอนุรกัษ์ศิลปวฒันธรรม ประเพณีอนัดีงามของท้องถิ�น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ

อุดหนุนประเพณีลอยกระทง

- เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กบัคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 108 ลําดบัที� 11 

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองการศึกษา)

เงินอุดหนุนกิจการที�เป็นสาธารณประโยชน์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 108 ลําดบัที� 12 

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนการจดังานประเพณีบุญบ ั�งไฟปลอดเหล้า บาท

- เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กบัคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 105 ลําดบัที� 3 

ตกแต่งรถขบวนแห่นางสงกรานต์ รถประดิษฐานพระคู่บ้านคู่เมือง

ดอกไม ้ธูปเทียน พวงมาลยั ค่าของชําร่วยผู้สูงอายุ ค่าประดบั

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)
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จํานวน 2,626,680

จํานวน 134,400

ให้แก่ ผู้อํานวยการกองช่าง (นกับริหารงานช่าง ระดบักลาง) และวิศวกรโยธา 

ชํานาญการพิเศษ ที �ได้รบัเงินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน

และเงินประจําตําแหน่ง ในอตัราเดือนละ 5,600 บาท ตามประกาศ

คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล (ก.ท.) เรื�อง กําหนดหลกัเกณฑ์

การให้พนกังานเทศบาลได้รบัเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 

ลงวนัที� 22 เมษายน 2547 และตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที�สุด ที � มท 0809.3/ว 677 ลงวนัที� 27 เมษายน 2547 

จํานวน 188,400

2,152,380 บาทจํานวน

อตัราเดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท

หวัหน้าฝ่ายการโยธา (นกับริหารงานช่าง ระดบัต้น),

หวัหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล (นกับริหารงานช่าง ระดบัต้น)

อตัราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 3 อตัรา เป็นเงิน 54,000 บาท

ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ 2 อตัรา ผู้ช่วยช่างโยธา 1 อตัรา

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง)

เพื�อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่

- ผู้อํานวยการกองช่าง (นกับริหารงานช่าง ระดบักลาง)

อตัราเดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท

 - วิศวกรโยธา ชํานาญการพิเศษ 

- วิศวกรโยธา ชํานาญการพิเศษ

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง

- เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนกังานจ้างตามภารกิจ

จํานวน 15 อตัรา ได้แก่ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 4 อตัรา

- หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสรา้ง (นกับริหารงานช่าง ระดบัต้น),

 - เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอตัราเท่ากบัอตัราเงินประจํา
ตําแหน่ง

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง)

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนกังาน บาท

- สถาปนิก ชํานาญการ

- นกัวิชาการสวนสาธารณะ ชํานาญการ

- เจ้าพนกังานธุรการ ชํานาญงาน

พรอ้มท ั�งเงินปรบัปรุงเงินเดือน ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก ่พนกังานเทศบาล สงักดักองช่าง

จํานวน 8 อตัรา ได้แก่

- ผู้อํานวยการกองช่าง (นกับริหารงานช่าง ระดบักลาง)

- หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสรา้ง (นกับริหารงานช่าง ระดบัต้น)

- หวัหน้าฝ่ายโยธา (นกับริหารงานช่าง ระดบัต้น)

- หวัหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล (นกับริหารงานช่าง ระดบัต้น)

เงินเดือนพนกังาน บาท

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองการศึกษา)
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จํานวน 184,600

จํานวน 60,000

จํานวน 36,000

จํานวน 40,000

จํานวน 1,182,000

เขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

เปลี�ยนแปลง ฉบบัที� 5 หน้าที� 4 ลําดบัที� 2 

จํานวน 30,000

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบตัิราชการที�ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก

 ที� มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที� 9 ธนัวาคม 2559 

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) 

บาท

- เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร

- เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนกังานเทศบาล

สงักดักองช่าง ที�มีสิทธิ�เบิกได้ตามระเบียบฯ 

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง)

- เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานเพื�อซ่อมแซมปรบัปรุงสิ�งก่อสรา้ง

ภายในเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรบัปรุงสิ�งก่อสรา้งภายใน บาท

ค่าเช่าบ้าน บาท

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการของพนกังาน
เทศบาล

ที�มีสิทธิ�เบิกได้ตามระเบียบฯ 

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง)

และพนกังานจ้าง ที �ได้รบัอนุมตัิให้ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร บาท

- เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนกังานเทศบาล สงักดักองช่าง

ตามภารกิจ สงักดักองช่าง(ตามประกาศคณะกรรมการกลาง

พนกังานเทศบาล เรื�อง กําหนดมาตรฐานท ั�วไปเกี�ยวกบัหลกัเกณฑ์

การให้พนกังานเทศบาล ลูกจ้าง และพนกังานจ้างของเทศบาล

ได้รบัเงินเพิ�มการครองชีพช ั�วคราว (ฉบบัที� 2)

 ลงวนัที� 18 มิถุนายน 2558

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ บาท

พนกังานขบัรถยนต์ 1 อตัรา คนงานตกแต่งสวน 4 อตัรา

ผู้ช่วยเจ้าพนกังานการเงินและบญัชี 1 อตัรา

พนกังานขบัเครื�องจกัรกลขนาดเบา 1 อตัรา

ช่างปูน 1 อตัรา พรอ้มท ั�งเงินปรบัปรุงค่าตอบแทน

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง)

บาท

- เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มการครองชีพช ั�วคราว ให้แก่ พนกังานจ้าง

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง)

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนกังานจ้าง
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จํานวน 700,000

จํานวน 500,000

จํานวน 100,000

จํานวน 400,000

จํานวน 30,000

จํานวน 40,000

จํานวน 100,000วสัดุอื�น บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุดินลูกรงั เพื�อเก็บไว้ซ่อมแซม

ถนนลูกรงั ภายในเขตเทศบาลที�เป็นหลุมเป็นบ่อ

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง)

วสัดุคอมพิวเตอร์ บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ ได้แก ่อุปกรณ์บนัทึกข้อมูล

(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,

Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบนัทึกข้อมูล

( Reel Magnetic Tape) หวัพิมพ์หรือแถบพิมพ์

สําหรบัเครื�องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ตลบัหมึก เมาส์

- เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุเครื�องแต่งกายของเจ้าหน้าที�ปฏิบตัิงาน

สาธารณูปโภค เช่น เสื�อแถบสะท้อนแสง เสื�อกนัฝน เสื�อแขนยาว

รองเท้าบูต ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และอื�นๆที�จดัอยู่ในประเภทนี�

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง)

เมนบอร์ด และอื�นๆที�จดัอยู่ในประเภทนี� 

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง)

วสัดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น บาท

- เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี�

นํ�ามนัโซล่า จารบี นํ�ามนัเครื�อง และอื�นๆที�จดัอยู ่ในประเภทนี�

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง)

ยางนอก ยางใน และอื�นๆที�จดัอยู่ในประเภทนี�

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง)

วสัดุเครื�องแต่งกาย บาท

- เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น เช่น นํ�ามนัเบนซิน

วสัดุก่อสรา้ง บาท

- เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสรา้ง ได้แก่ ไม ้อิฐ หิน ปูนซีเมนต์ ทราย

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง บาท

 ท่อต่างๆ ตะปู ค้อน ดรมั และอื�นๆ ที �จดัอยู ่ใน

ประเภทนี� รวมถึงการจดัซื�อวสัดุก่อสรา้งเพื�อซ่อมแซมถนน

รางระบายนํ�า บ่อบาดาล และทรพัย์สินอื�นๆต ั�งจ่ายจากเงินรายได้

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง)

- เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สิน

และครุภณัฑ์ต่างๆ ตลอดจนสิ�งปลูกสรา้งต่างๆ

ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม บาท

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง)

และนอกราชอาณาจกัร เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน

ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที�พกั และอื�นๆ

ที�จําเป็นต่อการไปราชการ ของพนกังาน/พนกังานจ้าง สงักดักองช่าง 

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(กองช่าง)
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จํานวน 7,500

จํานวน 10,500

 ขนาดท่อส่ง 3 นิ�ว ระยะส่งสูงสุด 17.3 เมตร ปริมาณนํ�า (สูงสุด) 

จํานวน 17,000

ระดบัศูนย์บริการ แบบที� 1 จํานวน 1 เครื�อง

 (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น

 - มีช่องเชื�อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

ด่วนที�สุด ที � มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที� 27 มิถุนายน 2559 

เพิ�มเติม ฉบบับที�  6 หน้าที�  11  ลําดบัที�  18

หน้าที�  23  ลําดบัที� 24

 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

 - สามารถสแกนเอกสารได ้2 หน้าแบบอตัโนมตัิ

 - เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อตัโนมตัิ

  คุณลกัษณะพื�นฐาน

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองช่าง)

ครุภณัฑ์งานบ้านงานครวั

จดัซื�อเครื�องปั�มไดโว่ดูดนํ�า ขนาด 2.0 นิ�ว บาท

  - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) 

  - เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น 

  เพื�อเศรษฐกิจและสงัคม ฉบบัเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

  - จดัซื�อตามมาตรฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทลั

 - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยว่ากระดาษขนาด A4

 - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อเครื�องสแกนเนอร์ สําหรบังานเก็บเอกสาร

จดัซื�อเครื�องสแกนเนอร์ สําหรบังานเก็บเอกสารระดบัศูนย์บริการ บาท

ค่าก่อสรา้งสิ�งสาธารณูปโภค

- เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อเครื�องเครื�องปั�มไดโว่ดูดนํ�า ขนาด 2.0 นิ�ว ขนาดท่อ
นํ�าออก 2 นิ�ว ระยะส่งสูงสุด 13 เมตร ปริมาณนํ�า 240 ลิตร/นาที ปริมาณนํ�า

จดัซื�อเครื�องปั�มไดโว่ดูดนํ�า ขนาด 3.0 นิ�ว บาท

จดัซื�อตามราคาท้องถิ�นกําหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภณัฑ์

- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด

ที � มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที� 27 มิถุนายน 2559

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) เพิ�มเติมฉบบัที� 8 หน้าที�  

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองช่าง)

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อเครื�องเครื�องปั�มไดโว่ดูดนํ�าขนาด 3.0 นิ�ว

- จดัซื�อตามราคาท้องถิ�นกําหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภณัฑ์

- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด

ที � มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที� 27 มิถุนายน 2559

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) เพิ�มเติม

 310 ลิตร/นาที จํานวน 1 เครื�อง

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองช่าง)

ฉบบัที� 8 หน้าที �  24  ลําดบัที� 3

แบบที� 1
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175,000

ลึก 0.35 เมตร ยาว 92.00 เมตร ตามแบบเทศบาลกําหนด

360,000

ขนาด 0.80 เมตร จํานวน 24 บ่อ ตามแบบเทศบาลกําหนด

205,000

ขนาด 0.80 เมตร จํานวน 17 บ่อ ตามเทศบาลกําหนด

จํานวน 187,900

ขนาด 0.80 ม. จํานวน 13 บ่อ ตามเทศบาลกําหนด

ปริมาณ ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร ยาว 140.00 เมตร พรอ้มบ่อพกั

พิกดัเริ�มต้น 16.548527,104.036165

จุดสิ�นสุด 16.549506,104.036806

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496

เพิ�มเติม ฉบบัที� 8 หน้าที� 3 ลําดบัที� 5  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองช่าง)

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) 

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งท่อระบายนํ�า คสล. สายบวัขาว – สมเด็จ ซอย 12 
หมู่ที� 15

โครงการก่อสรา้งท่อระบายนํ�า คสล. สายบวัขาว – นามน  ซอย 4 หมู่ที� 13

- เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งท่อระบายนํ�า คสล. สายบวัขาว – นามน  ซอย 4 หมู่
ที � 13ปริมาณ ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร ยาว 160.00 เมตร พรอ้มบ่อพกั

พิกดัเริ�มต้น 16.532831,104.043329

จุดสิ�นสุด 16.533607,104.042164

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496

พิกดัเริ�มต้น 16.557942,104.044256

บาท

โครงการก่อสรา้งท่อระบายนํ�า คสล. สายบวัขาว – สมเด็จ ซอย 12 หมู่ที� 15 บาท

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ�มเติม ฉบบัที� 8 หน้าที� 3 ลําดบัที� 4  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองช่าง)

จํานวน

เปลี�ยนแปลง ฉบบัที� 7 หน้าที� 8 ลําดบัที� 8 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการก่อสรา้งท่อระบายนํ�า คสล. สายถนนอุดมศิริ

ช่วงแยกบวัขาว – เหล่าใหญ่ เชื�อม ลําห้วยบง หมู่ที� 13

- เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งท่อระบายนํ�า คสล. สายถนนอุดมศิริ

ช่วงแยกบวัขาว – เหล่าใหญ ่เชื�อม ลําห้วยบง หมู่ที� 13

ปริมาณ ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร ยาว 240.00 เมตร พรอ้มบ่อพกั 

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองช่าง)

จํานวน บาท

จุดสิ�นสุด 16.558011,104.043518

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) 

โครงการก่อสรา้งรางระบายนํ�า คสล. สายบวัขาว - เขาวง ซอยนางยิ�ม

ปัตบุตร  หมู่ที� 12

เพิ�มเติม ฉบบัที� 8 หน้าที� 2 ลําดบัที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จํานวน บาท

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งรางระบายนํ�า คสล. สายบวัขาว - เขาวง 

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองช่าง)

ซอยนางยิ�ม ปัตบุตร หมู่ที� 12 ปริมาณ ราง คสล. กว้าง 0.16 เมตร 

พิกดัเริ�มต้น 16.542988,104.055297

จุดสิ�นสุด 16.543158,104.056255

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) 
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176,800

 ตามแบบเทศบาลกําหนด

จํานวน 176,800

จํานวน 206,900

 ตามแบบเทศบาลกําหนด  

จํานวน 100,000

- เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งรางระบายนํ�า คสล. 

สายบวัขาว – เขาวง หมู่ที� 12 (คุณครูชาติชาย)

ปริมาณ ราง คสล. กว้างเฉลี�ย 0.20 เมตร ลึกเฉลี�ย 0.50 เมตร 

ยาว 40.00 เมตร ตามแบบเทศบาลกําหนด

พิกดัเริ�มต้น 16.552656,104.055627

จุดสิ�นสุด 16.552404,104.056260

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496

จุดสิ�นสุด 16.542662,104.056350

- เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งรางระบายนํ�า คสล. สายบวัขาว – เขาวง

ซอยสามคัคี 2 หมู่ที� 12

ปริมาณ ราง คศล. กว้าง 0.16 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 117.00 
เมตร                                   

พิกดัเริ�มต้น 16.542261,104.055311

พิกดัเริ�มต้น 16.541976,104.055351

โครงการก่อสรา้งรางระบายนํ�า คสล. สายบวัขาว - เขาวง หมู่ที� 12  บาท

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี�ยนแปลง ฉบบัที� 7 หน้าที� 7 ลําดบัที� 7 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองช่าง)

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองช่าง)

- เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งรางระบายนํ�า คสล. สายบวัขาว – เขาวง

ซอยสามคัคี 1 หมู่ที� 12

ปริมาณ ราง คศล. กว้าง 0.16 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 100.00 
เมตร                                    ตามแบบเทศบาลกําหนด   

โครงการก่อสรา้งรางระบายนํ�า คสล. สายบวัขาว - เขาวง ซอยสามคัคี 2 หมู่ที�
 12

บาท

จุดสิ�นสุด 16.542047,104.056276

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี�ยนแปลง ฉบบัที� 7 หน้าที� 6 ลําดบัที� 6 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งรางระบายนํ�า คสล. สายบวัขาว - เหล่าใหญ ่

 ซอยบ้านคุณครูไพศาล หมู่ที� 15

ปริมาณ ราง คสล. กว้าง 0.16 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 100.00 เมตร

บาท

พิกดัเริ�มต้น 16.557681,104.043688

จุดสิ�นสุด 16.557843,104.044059

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี�ยนแปลง ฉบบัที� 7 หน้าที� 4 ลําดบัที� 4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองช่าง)

โครงการก่อสรา้งรางระบายนํ�า คสล. สายบวัขาว – เขาวง ซอยสามคัคี 1 หมู่ที�
 12

บาทโครงการก่อสรา้งรางระบายนํ�า คสล. สายบวัขาว - เหล่าใหญ่

ซอยบ้านคุณครูไพศาล หมู่ที� 15

จํานวน

(คุณครูชาติชาย)
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จํานวน 368,000

 รร.กุฉินารายณ์ หมู่ที� 13

ซอยตรงข้ามหน้า รร.กุฉินารายณ์ หมู่ที� 13

ตามแบบเทศบาลกําหนด

จํานวน 450,000

ตามแบบเทศบาลกําหนด

จํานวน 442,000

ตามแบบเทศบาลกําหนด

จํานวน 154,000

คุณแม่สงัวาล  ศรีแนน , คุณดอกไม้ มงคลศิริ หมู่ที� 1

- เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งรางระบายนํ�า คสล.

สายหนองหูลิง – กกตาล ซอย 2 หมู่ที� 3 (บ้านนางจรสัศร)ี

ปริมาณ ราง คสล. กว้าง 0.16 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 250.00 เมตร 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) 

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496

บาทโครงการก่อสรา้งรางระบายนํ�า คสล. สายพรมแดน หมู่ที� 3

เปลี�ยนแปลง ฉบบัที� 7 หน้าที� 2 ลําดบัที� 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี�ยนแปลง ฉบบัที� 7 หน้าที� 5 ลําดบัที� 5 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองช่าง)

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งรางระบายนํ�า คสล. สายพรมแดน หมู่ที� 3

จุดสิ�นสุด 16.540462,104.047612

พิกดัเริ�มต้น 16.539383,104.046019

พรอ้มงานท่อระบายนํ�า คสล. ศก. 0.40 เมตร ยาว 8.00 เมตร  

ปริมาณ ราง คสล. กว้าง 0.16 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 204.00 เมตร 

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองช่าง)

โครงการก่อสรา้งรางระบายนํ�า คสล.ทางเข้าวดับูรพาเทพนิมิต แยกหน้าบ้าน บาท

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี�ยนแปลง ฉบบัที� 7 หน้าที� 1 ลําดบัที� 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองช่าง)

- เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งรางระบายนํ�า คสล. ทางเข้าวดับูรพา

เทพนิมิต แยกหน้าบ้าน คุณแม่สงัวาล  ศรีแนน , คุณดอกไม ้มงคลศิร ิหมู่ที� 1

ปริมาณ ราง กว้าง 0.16 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 85.00 เมตร 

พิกดัเริ�มต้น 16.526350,104.036426

จุดสิ�นสุด 16.526178,104.035115

โครงการก่อสรา้งรางระบายนํ�า คสล. สายหนองหูลิง – กกตาล ซอย 2 หมู่ที� 3  
 (บ้านนางจรสัศร)ี

บาท

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496

ปริมาณ ราง คสล. กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร 

พิกดัเริ�มต้น 16.525314,104.033840

จุดสิ�นสุด 16.526253,104.033568

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) 

 - เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งรางระบายนํ�า คสล. สายบวัขาว – สมเด็จ 

เพิ�มเติม ฉบบัที� 8 หน้าที� 3 ลําดบัที� 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองช่าง)

โครงการก่อสรา้งรางระบายนํ�า คสล. สายบวัขาว – สมเด็จ ซอยตรงข้ามหน้า บาท
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จํานวน 150,000

3,433,400 บาท

           - ถนนสายศาลาแดง (เชื�อมระหว่างหมู่ที� 15 และหมู่ที� 3)   

           - ถนนสายพรมแดน หมู่ที� 16 

      เป็นการส่งงวดที� 6 เป็นเงินต้น 1,111,555.77 บาท

      - โครงการก่อสรา้งรางระบายนํ�า คสล. ถนนพรอ้มพนัธ ์

         หมู่ที� 13 เป็นการส่งงวดที� 9 เป็นเงินต้น 293,933.42 บาท

3) ตามสญัญาเลขที� 1478/45/2558 ลงวนัที� 18 กุมภาพนัธ์ 2558

    ระยะเวลา 10 ปี จํานวน 8 โครงการ ได้แก่

            - ถนนสายพรอ้มพนัธ ์หมู่ที� 13

            - ถนนสายกุศลนารายณ์ (ช่วงสามแยกบูรพาภิรมย ์ถึงแยก

     3.1) โครงการเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  รวม 2 โครงการ

จํานวน

           - ถนนรอบหนองสิมบนและช่วงทางเชื�อมถนนกุศลนารายณ์

             และถนนบวัขาว – โพนทอง หมู่ที� 2

           - ถนนสายศาลาแดง ซอย 5 หมู่ที� 15

           - ถนนสายบวัขาว – เขาวง ซอยข้างโรงเรียนบวัขาว  หมู่ที� 12

             บวัขาว-โพนทอง) หมู่ที� 2

     3.2) โครงการก่อสรา้งถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 

             โดยวิธ ีParement In – Place Recycling รวม 6 โครงการ

           - ถนนสายหนองหูลิง – กกตาล หมู่ที� 3

ค่าชําระหนี�เงินต้น

- เพื�อชําระหนี�เงินกู้ให้กบักองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ดงันี�

1) ตามสญัญาเลขที� 1073/80/2555  ลงวนัที� 21 กุมภาพนัธ ์2555 

    ระยะเวลา 10 ปี กู้เพื�อจดัซื�อรถบรรทุกนํ�าแบบมาตรฐาน เป็นการส่งงวดที� 9

    เป็นเงินต้น 209,841.40 บาท

2) ตามสญัญาเลขที� 1072/79/2555 ลงวนัที� 21 กุมภาพนัธ์ 2555

    ระยะเวลา 15 ปี จํานวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการปรบัปรุงรางระบายนํ�า สายพนัธุราษฎร์บํารุง หมู่ที� 9 บาท

- เพื�อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงรางระบายนํ�า 

เพิ�มเติม ฉบบัที� 8 หน้าที� 2 ลําดบัที� 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองช่าง)

สายพนัธุราษฎร์บํารุง หมู่ที� 9 ปริมาณ ราง คสล. กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.35 
เมตร ยาว 165 เมตร ตามแบบเทศบาลกําหนด

พิกดัเริ�มต้น 16.53144,104.050194

จุดสิ�นสุด 16.531520,104.049143

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) 

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (กองช่าง)

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี�ยนแปลง ฉบบัที� 7 หน้าที� 3 ลําดบัที� 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามแบบเทศบาลกําหนด

พิกดัเริ�มต้น 16.541136,104.054341

จุดสิ�นสุด 16.541158,104.053978
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จํานวน 547,000

     เป็นการส่งชําระงวดที� 9 ดอกเบี�ย 12,779.34 บาท

เป็นการส่งงวดที� 6 ดอกเบี�ย 65,524.22 บาท

1) ตามสญัญาเลขที� 1073/80/2555 ลงวนัที� 21 กุมภาพนัธ ์2555

     ระยะเวลา 10 ปี กู ้เพื�อซื�อรถบรรทุกนํ�าแบบมาตรฐาน 

2) ตามสญัญาเลขที� 1072/79/2555 ลงวนัที� 21 กุมภาพนัธ ์2555

    ระยะเวลา 15 ปี จํานวน 1 โครงการ ได้แก่

      - โครงการก่อสรา้งรางระบายนํ�า คสล. ถนนพรอ้มพนัธ ์หมู่ที� 13

         เป็นการส่งงวดที� 9 ดอกเบี�ย 67,567.62 บาท

3) ตามสญัญาเลขที� 1478/45/2558 ลงวนัที� 18 กุมภาพนัธ ์2558 

- เพื�อชําระหนี�ดอกเบี�ยให้กบักองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ดงันี�

                   - ถนนสายพรอ้มพนัธ์ หมู่ที� 13

                   - ถนนสายกุศลนารายณ์ (ช่วงสามแยกบูรพาภิรมย ์

                     ถึงแยกบวัขาว-โพนทอง) หมู่ที� 2

           3.2) โครงการก่อสรา้งถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 

     ระยะเวลา 10 ปี  จํานวน 8 โครงการ ได้แก่

            3.1) โครงการเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รวม 2 โครงการ

4) ตามสญัญาเลขที� 1489/56/2558 ลงวนัที� 24 มีนาคม 2558

                  - ถนนสายศาลาแดง ซอย 5 หมู่ที� 15

                  - ถนนสายบวัขาว – เขาวง ซอยข้างโรงเรียนบวัขาว หมู่ที� 12

                  - ถนนสายศาลาแดง (เชื�อมระหว่างหมู่ที� 15 และหมู่ที� 3)

                   โดยวิธ ีParement In – Place Recycling รวม 6 โครงการ

                   - ถนนสายหนองหูลิง – กกตาล หมู่ที� 3             

                   - ถนนรอบหนองสิมบนและช่วงทางเชื�อมถนนกุศล

                     นารายณ์และถนนบวัขาว – โพนทอง หมู่ที� 2 

                  - ถนนสายพรมแดน หมู่ที� 16

เป็นการส่งงวดที� 6 ดอกเบี�ย 177,042 บาท

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (งบกลาง)

            - ลําห้วยค้อ หมู่ที� 12

            - ลําห้วยบง หมู่ที� 9 และหมู่ที� 13

           5.2) โครงการจดัซื�อป้ายประชาสมัพนัธ์ ชนิด LED พรอ้มค่าติดต ั�ง

            5.1) โครงการก่อสรา้งฝายนํ�าล้น   รวม 2 โครงการ

    ระยะเวลา 10 ปี กู ้เพื�อจดัซื�อรถดูดโคลน 

     เป็นการส่งงวดที� 6 ดอกเบี�ย 224,040.60 บาท

      เป็นเงินต้น 1,406,635.79 บาท

             เป็นการส่งงวดที� 6 เป็นเงินต้น 411,392.84 บาท

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (งบกลาง)

5) ตามสญัญาเลขที� 1502/69/2558 ลงวนัที� 1 พฤษภาคม 2558

     ระยะเวลา 10 ปี จํานวน 3 โครงการ

     5.1) โครงการก่อสรา้งฝายนํ�าล้น รวม 2 โครงการ

           - ลําห้วยค้อ หมู่ที� 12

4) ตามสญัญาเลขที� 1489/56/2558 ลงวนัที� 24 มีนาคม 2558

     ระยะเวลา 10 ปี กู้เพื�อจดัซื�อรถดูดโคลน เป็นการส่งงวดที� 6 

5) ตามสญัญาเลขที� 1502/69/2558 ลงวนัที� 1 พฤษภาคม 2558

ระยะเวลา 10 ปี จํานวน 3 โครงการ

ค่าชําระดอกเบี�ย บาท

           - ลําห้วยบง หมู่ที� 9 และหมู่ที� 13

     5.2) โครงการจดัซื�อป้ายประชาสมัพนัธ์ ชนิด LED พรอ้มค่าติดตั�ง
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จํานวน 605,000

40,000 บาท

จํานวน 14,270,400

จํานวน 4,531,200 บาท

ลงวนัที� 3 กรกฎาคม 2563

จํานวน 240,000

- เพื�อจ่ายเป็นเบี�ยยงัชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(งบกลาง)

ของค่าจ้างพนกังานจ้าง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื�อให้ความคุ้มครอง

ลงวนัที� 8 มกราคม 2562 เรื�อง การต ั�งงบประมาณ

และหนงัสือจงัหวดักาฬสินธุ ์ที� กส 0023.5/ว 132 

พระราชบญัญตัิเงินทดแทน(ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2561 

- เพื�อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตาม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

ส่งเป็นเงินสมทบ ตามระเบียบกองทุนประกนัสงัคม ที�กําหนดไว ้ในอตัรารอ้ย
ละ 5

และมีหน้าที�ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยการประกนัสงัคมของพนกังานจ้าง

(ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2557 (ข้อ 33) ที�ให้พนกังานจ้างได้รบัสิทธิประโยชน์

กลางพนกังานเทศบาล (ก.ท.) เรื�อง มาตรฐานท ั�วไปเกี�ยวกบัพนกังานจ้าง

ตามพระราชบญัญตัิประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 และตามประกาศคณะกรรมการ

เบี�ยยงัชีพคนพิการ

- เพื�อจ่ายเป็นเบี�ยความพิการให้แก่ผู้พิการ จํานวน 462 คน แบ่งเป็น

- ผู้พิการอายุตํ�ากว่า 18 ปี จํานวน 40 คนๆ ละ 1,000 บาท/เดือน

  ท ั�งนี� จะเบิกจ่ายต่อเมื�อได้รบัการจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น

เบี�ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ บาท

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (งบกลาง)

 - ผู้พิการอายุ 18 ปีขึ�นไป จํานวน 422 คนๆ ละ 800 บาท/เดือน

 - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0810.6/ว 1994 

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 68 ลําดบัที� 2 

เบี�ยยงัชีพผู้สูงอายุ บาท

- เพื�อจ่ายเป็นเบี�ยยงัชีพให้แก่ผู้สูงอายุ จํานวน 1,878 คน

- เพื�อจ่ายสมทบกองทุนประกนัสงัคมของพนกังานจ้าง

การจ่ายเงินเบี�ยยงัชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 

พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 68 ลําดบัที� 1 

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (งบกลาง)

  - ช่วงอาย ุ60-69 ปี จํานวน 1,057 คนๆ ละ 600 บาท/เดือน

  - ช่วงอาย ุ70-79 ปี จํานวน 498 คนๆ ละ 700 บาท/เดือน

  - ช่วงอาย ุ80-89 ปี จํานวน 228 คนๆ ละ 800 บาท/เดือน

  - ช่วงอาย ุ90 ปีขึ�นไป จํานวน 24 คนๆ ละ 1,000 บาท/เดือน

เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอตัรารอ้ยละ 0.2

เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม บาท

ของค่าจ้างโดยประมาณทั�งปี ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (งบกลาง)

จํานวน

  ท ั�งนี� จะเบิกจ่ายต่อเมื�อได้รบัการจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ�น- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

แก่ลูกจ้างที�ประสบอนัตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูบหาย 

อนัเนื�องมาจากการทํางานให้แก่นายจ้างโดยนําส่ง
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  ท ั�งนี� จะเบิกจ่ายต่อเมื�อได้รบัการจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น

จํานวน 100,000

50,000

จํานวน 92,000

 (ไม่รวมเงินกู ้เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) 

แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

จํานวน 10,000

ผู้กระทําความผิดตามพระราชบญัญตัิจราจรทางบก พ.ศ. 2522

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินรางวลั

ในคดีจบักุมผู้กระทําผิดตามกฎหมายจราจรทางบก พ.ศ. 2534 

และตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที � มท 0313.5/ว 2658 

จํานวน 1,000,000

โดยยึดหลกัหุ้นส่วนการพฒันา โดยประชาชน 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 1 ส่วน

 และรฐับาล 1 ส่วน กรณีสมทบให้กองทุนสวสัดิการชุมชนเทศบาล

เมืองกุฉินารายณ์ ที �สมาชิกครบ 1 ปี

 - เพื�อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ 

- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด 

บาท

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(งบกลาง)

ลงวนัที� 21 สิงหาคม 2540 

 - เพื�อจ่ายเป็นเงินรางวลัให้แก่ผู้แจ้งความนําจบัและเจ้าหน้าที�ผู้จบัในคดีจบักุม

บาท

บาท

ยางชะลอความเร็วรถ และอื�นๆ ที�จดัอยู่ในประเภทนี� 

เงินรางวลันําจบั

บาทสํารองจ่าย

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2541 ข้อ 19

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(งบกลาง )

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (งบกลาง )

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 68 ลําดบัที� 3 

เพื�อการยงัชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2548

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์

จํานวน 40 คน คนละ 500 บาท/เดือน

ค่าใช้จ่ายในการจดัการจราจร

- เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี�ยวกบั

รายจ่ายตามข้อผูกพนั

จํานวน

การจราจร ที �ประชาชนได้รบัประโยชน์โดยตรง เช่น 

การทาสีตีเส้นสญัญาณไฟจราจร สามเหลี�ยมหยุดตรวจ 

ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร 

แผงกั�นจราจร แผงพลาสติกใส่นํ�า เสาล้มลุกจราจร เสื�อจราจร 

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(งบกลาง) 

ค่าบํารุงสมาคมสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) บาท

- เพื�อจ่ายเป็นเงินบํารุงสมาคมสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

(ส.ท.ท.) โดยคํานวณตั�งจ่ายไว้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 1/6 ของรายรบัจริงในปีที�
ผ่านมา

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (งบกลาง)

สมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

- เพื�อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเร่งด่วน หากไม่กระทําแล้ว

จะเกิดความเปลี�ยนแปลงแก่ราชการได ้และเพื�อแก้ไขปัญหา

ความเดือนรอ้นแก่ประชาชน หรือเพื�อจ่ายในกิจการจําเป็น

และมิได้ตรางบประมาณไว ้หรือต ั�งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ สําหรบั

การต ั�งงบประมาณเงินสํารองจ่ายให้ต ั�งจ่ายได้ตามความเหมาะสม

ไม่จํากดัวงเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
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จํานวน 350,000

จํานวน 10,000

1,021,470 บาท

และไม่รวมรายได้จากพนัธบตัร เงินกู ้เงินที�มีผู้อุทิศให้

นายสมศรี กุไรรตัน์ และจ่ายเงินบําเหน็จหรือบํานาญ นายชาญชยั กุลชนะรงค ์

นางเครือวลัย์ สายสมบตั ิและนายกงธนู อฐันาค

จํานวน 290,000

บาทเงินช่วยพิเศษ

ที� มท 0081.4/ว2502 เรื�องแนวทางสนบัสนุนการดําเนินงาน

เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการถ่ายโอน บาท

- เพื�อจ่ายเป็นเงินบํานาญ ให้แก ่ข้าราชการถ่ายโอน จํานวน 1 อตัรา

รายนายสมศรี กุไรรตัน์ ท ั�งนี� จะเบิกจ่ายต่อเมื�อได้รบัจดัสรร

งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น

ต ั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (งบกลาง)

- เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําขวญัหรือค่าทําศพของพนกังาน

เทศบาลสามญั พนกังานจ้างของเทศบาล ตลอดจนประชาชน

หรือผู้ที�ได้รบัแต่งต ั�งและได้รบัมอบหมายจากเทศบาลให้ปฏิบตัิ

ลงวนัที� 20 สิงหาคม 2553

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 68 ลําดบัที� 4

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 69 ลําดบัที� 5

ที � มท 0891.3/ว1263 ลงวนัที� 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

หน้าที�ในการรกัษาความสงบเรียบรอ้ย รกัษาความปลอดภยั

ในเขตเทศบาล หรือนอกเขตเทศบาล ในกรณีจําเป็นเพื�อประโยชน์

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (งบกลาง)

- เพื�อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กบักองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

กองทุนสวสัดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 

แก่ส่วนรวม จนได้รบัอนัตรายแก่ร่างกาย หรือเสียชีวิตขณะปฏิบตัิ

หน้าที�ช่วยเหลือราชการ เพื�อป้องกนัคุ้มครองดูแลประโยชน์ของราชการ 

ต ั�งจ่ายจากเงินรายได ้(งบกลาง)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น (กบท.)

- เพื�อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น

(กบท.) (โดยคํานวณตั�งจ่ายรอ้ยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

เงินที�จ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุน) หลงัจากหกัเงินสมทบบํานาญ

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้(งบกลาง)

จํานวน

- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด 

ไม่น้อยกว่า 60% ของยอดเงินที�ได้รบัอุดหนุน

ต่อประชากรในพื�นที� 1 ราย ซึ�งเทศบาลต้องสมทบ

สุขภาพแห่งชาต(ิสปสช.) โดยคํานวณจากอตัรา 45 บาท 

ในระดบัท้องถิ�น ตามเงื�อนไขของสํานกังานหลกัประกนั

สมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัท้องถิ�น บาท

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนท ั�วไป (งบกลาง)
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