




































16

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์

ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิน้ 112,000,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 28,077,040 บาท

งบกลาง รวม 28,077,040 บาท

งบกลาง รวม 28,077,040 บาท

คา่ชาํระหน้ีเงนิกู้ จาํนวน 3,432,780 บาท

เพือ่ชาํระหน้ีเงนิกูใ้หก้บักองทุนสง่เสรมิกจิการเทศบาล ดงัน้ี
1) ตามสญัญาเลขที่ 1072/79/2555 ลงวนัที่ 21
กุมภาพนัธ์ 2555 ระยะเวลา 15 ปี จาํนวน 1 โครงการ ไดแ้ก่
- โครงการกอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล. ถนนพรอ้มพนัธ์

หมูท่ี่ 13 เป็นการสง่งวดที่ 11 เป็นเงนิตน้ 315,928.83 บาท
2) ตามสญัญาเลขที่ 1478/45/2558 ลงวนัที่ 18 กุมภาพนัธ์
2558 ระยะเวลา 10 ปี จาํนวน 8 โครงการ ไดแ้ก่
2.1) โครงการเสรมิผวิแอสฟสัท์ตกิคอนกรีต รวม 2 โครงการ
- ถนนสายพรอ้มพนัธ์ หมูท่ี่ 13
- ถนนสายกุศลนารายณ์ (ชว่งสามแยกบูรพาภริมย์ ถงึ แยกบวั

ขาว-โพนทอง) หมูท่ี่ 2
2.2) โครงการกอ่สรา้งถนนแอสฟสัท์ตกิคอนกรีต โดยวธิี

Parement In –Place Recycling รวม 6 โครงการ
- ถนนสายหนองหูลงิ – กกตาลหมูที่่ 3
- ถนนรอบหนองสมิบนและชว่งทางเชือ่มถนนกุศลนารายณ์และ

ถนนบวัขาว –โพนทอง หมูท่ี่ 2
- ถนนสายศาลาแดง ซอย 5 หมูท่ี่ 15
- ถนนสายบวัขาว – เขาวง ซอยขา้งโรงเรียนบวัขาว

หมูท่ี่ 12
- ถนนสายศาลาแดง (เชือ่มระหวา่งหมูท่ี่ 15 และหมูท่ี่ 3)
- ถนนสายพรมแดน หมูท่ี่ 16

เป็นการสง่งวดที่ 8 เป็นเงนิตน้ 1,182,609 บาท

3) ตามสญัญาเลขที่ 1489/56/2558
ลงวนัที่ 24 มนีาคม 2558 ระยะเวลา 10 ปี กูเ้พือ่จดัซ้ือรถดูด
โคลน เป็นการสง่งวดที่ 8 เป็นเงนิตน้ 1,496,551.25 บาท
4) ตามสญัญาเลขที่ 1502/69/2558
ลงวนัที่ 1 พฤษภาคม 2558 ระยะเวลา 10 ปี
จาํนวน 3 โครงการ
4.1) โครงการกอ่สรา้งฝายน้ําลน้รวม 2 โครงการ
- ลาํหว้ยคอ้ หมูท่ี่ 12
- ลาํหว้ยบง หมูท่ี่ 9 และหมูท่ี่ 13

4.2) โครงการจดัซื้อป้ายประชาสมัพนัธ์ ชนิด LED
พรอ้มคา่ตดิต ัง้
เป็นการสง่งวดที่ 8 เป็นเงนิตน้ 437,690.13 บาท

คา่ชาํระดอกเบ้ีย จาํนวน 223,660 บาท
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เพือ่ชาํระหน้ีดอกเบ้ียใหก้บักองทุนสง่เสรมิกจิการเทศบาล ดงัน้ี
1) ตามสญัญาเลขที่ 1072/79/2555
ลงวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2555 ระยะเวลา 15 ปี
จาํนวน 1 โครงการ ไดแ้ก่
- โครงการกอ่สรา้งรางระบายน้ํา คสล.ถนนพรอ้มพนัธ์

หมูท่ี่ 13
เป็นการสง่งวดที่ 11 ดอกเบ้ีย 32,882.13 บาท
2) ตามสญัญาเลขที่ 1478/45/2558
ลงวนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2558 ระยะเวลา 10 ปี
จาํนวน 8 โครงการ ไดแ้ก่
2.1) โครงการเสรมิผวิแอสฟสัท์ตกิคอนกรีต

รวม 2 โครงการ
- ถนนสายพรอ้มพนัธ์ หมูท่ี่ 13
- ถนนสายกุศลนารายณ์ (ชว่งสามแยกบูรพาภริมย์ ถงึ แยกบวั

ขาว-โพนทอง) หมูท่ี่ 2
2.2) โครงการกอ่สรา้งถนนแอสฟสัท์ตกิคอนกรีตโดยวธิี

Parement In- PlaceRecycling รวม 6 โครงการ
- ถนนสายหนองหูลงิ – กกตาล หมูท่ี่ 3
- ถนนรอบหนองสมิบนและชว่งทางเชือ่มถนนกุศลนารายณ์และ

ถนนบวัขาว –โพนทอง หมูท่ี่ 2
- ถนนสายศาลาแดง ซอย 5 หมูท่ี่ 15
- ถนนสายบวัขาว – เขาวง ซอยขา้งโรงเรียนบวัขาว

หมูท่ี่ 12
- ถนนสายศาลาแดง (เชือ่มระหวา่งหมูท่ี่ 15 และหมูท่ี่ 3)
- ถนนสายพรมแดน หมูท่ี่ 16

เป็นการสง่งวดที่ 8 ดอกเบ้ีย 72,385.13 บาท
3) ตามสญัญาเลขที่ 1489/56/2558
ลงวนัที่ 24 มนีาคม 2558
ระยะเวลา 10 ปี กูเ้พือ่จดัซ้ือรถดูดโคลนเป็นการสง่งวดที่ 8
ดอกเบ้ีย 91,600.91 บาท
4) ตามสญัญาเลขที่ 1502/69/2558 ลงวนัที่ 1 พฤษภาคม 2558
ระยะเวลา 10 ปี จาํนวน 3 โครงการ
4.1) โครงการกอ่สรา้งฝายน้ําลน้ รวม 2 โครงการ
- ลาํหว้ยคอ้ หมูท่ี่ 12
- ลาํหว้ยบง หมูท่ี่ 9 และหมูท่ี่ 13

4.2) โครงการจดัซื้อป้ายประชาสมัพนัธ์ ชนิด LED
พรอ้มคา่ตดิต ัง้
เป็นการสง่งวดที่ 8 ดอกเบ้ีย 26,790.14 บาท

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จาํนวน 600,000 บาท

เพือ่จา่ยสมทบกองทนุประกนัสงัคมของพนกังานจา้งตาม
พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533
- ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล (ก.ท.)
เรือ่ง มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกบัพนกังานจา้ง (ฉบบัที่ 3)พ.
ศ. 2557 (ขอ้ 33)
- ตามหนงัสอืดว่นทีส่ดุ ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวนัที่ 10
กรกฎาคม 2557 ทีใ่หพ้นกังานจา้งไดร้บัสทิธปิระโยชน์และมีหน้าที่
ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม โดยตอ้งหกั
คา่ตอบแทนของพนกังานจา้งสง่เป็นเงนิสมทบ ตามระเบยีบกองทนุ
ประกนัสงัคมทีก่าํหนดไวใ้นอตัรารอ้ยละ 5 ของคา่จา้งพนกังานจา้ง

เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน จาํนวน 27,000 บาท
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เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทนตามพระราชบญัญตัเิงนิ
ทดแทน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561 และหนงัสอืจงัหวดักาฬสนิธุ์
ที่ กส 0023.5/ว 132 ลงวนัที่ 8 มกราคม 2562
เรือ่ง การต ัง้งบประมาณเงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน เพือ่ใหค้วาม
คุม้ครองแกลู่กจา้งทีป่ระสบอนัตรายเจ็บป่วย ตายหรือสญูหายอนั
เน่ืองมาจากการทาํงานใหแ้กน่ายจา้งโดยนําสง่เงนิสมทบเขา้กองทนุ
เงนิทดแทนเป็นรายปีในอตัรารอ้ยละ 0.2 ของคา่จา้งโดยประมาณท ัง้
ปี (มกราคม - ธนัวาคม)

เบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ จาํนวน 15,489,600 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ยงัชีพใหแ้กผู่ส้งูอายุ จาํนวน 1,958 คน
- ชว่งอายุ 60-69 ปี จาํนวน 1,130 คนๆ ละ 600 บาท/เดอืน
- ชว่งอายุ 70-79 ปี จาํนวน 564 คนๆ ละ 700 บาท/เดอืน
- ชว่งอายุ 80-89 ปี จาํนวน 230 คนๆ ละ 800 บาท/เดอืน
- ชว่งอายุ 90 ปีขึน้ไป จาํนวน 34 คนๆ ละ 1,000 บาท/เดอืน
ท ัง้น้ี จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากสาํนกั
งบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย การจา่ยเงนิเบ้ียยงั
ชีพผูส้งูอายุ
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2552 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบั
ที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 55 ลาํดบัที่ 1

เบี้ยยงัชีพความพกิาร จาํนวน 4,639,200 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ความพกิารใหแ้กผู่พ้กิาร
จาํนวน 477 คน แบง่เป็น
- ผูพ้กิารอายตุํ่ากวา่ 18 ปี จาํนวน 25 คนๆ ละ 1,000 บาท/
เดอืน
- ผูพ้กิารอายุ 18 ปีขึน้ไป จาํนวน 452 คนๆ ละ 800 บาท/เดอืน
ท ัง้น้ี จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากสาํนกั
งบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การ
จา่ยเงนิเบ้ียยงัชีพความพกิารใหค้นพกิารขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที่ มท 0810.6/
ว 1994 ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566- 2570) หน้าที่ 55
ลาํดบัที่ 2

เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จาํนวน 270,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ยงัชีพใหแ้กผู่ป่้วยเอดส์จาํนวน 45 คน
คนละ 500 บาท/เดอืน ท ัง้น้ี จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรร
งบประมาณจากสาํนกังบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจา่ยเงนิ
สงเคราะห์เพือ่การยงัชีพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.
ศ. 2548
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 55
ลาํดบัที่ 3

เงนิสาํรองจา่ย จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จา่ยในกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็นเรง่ดว่น หากไมก่ระทาํแลว้จะเกดิ
ความเปลีย่นแปลงแกร่าชการได้ และเพือ่แกไ้ขปญัหาความเดือน
รอ้นแกป่ระชาชน หรือเพือ่จา่ยในกจิการจาํเป็นและมไิดต้รา
งบประมาณไว้ หรือต ัง้จา่ยไวไ้มเ่พียงพอ สาํหรบัการต ัง้งบประมาณ
เงนิสาํรองจา่ย ใหต้ ัง้จา่ยไดต้ามความเหมาะสมไมจ่าํกดัวงเงนิ
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2563 ขอ้ 19
- เป็นไปตามหนงัสอื ที่ มท 0808.2/ว3215
ลงวนัที่ 6 มถุินายน 2559
- เป็นไปตามหนงัสอืดว่นมาก ที่ มท 0303.4/ว 667
ลงวนัที่ 12 มนีาคม 2545
- เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที่ มท 0808.2/ว 4072
ลงวนัที่ 15 กรกฎาคม 2559 และรวมถงึหนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั

คา่ใช้จา่ยในการจดัการจราจร จาํนวน 60,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัการจราจร ที่
ประชาชนไดร้บัประโยชน์โดยตรง เชน่ การทาสตีเีสน้สญัญาณไฟ
จราจร สามเหลีย่มหยดุตรวจป้ายจราจร กระจกโคง้จราจร กระบอง
ไฟจราจร กรวยจราจร แผงก ัน้จราจร แผงพลาสตกิใสน้ํ่า เสาลม้ลุก
จราจร เสือ้จราจร ยางชะลอความเร็วรถ และอืน่ๆ ทีจ่ดัอยูใ่นประเภท
น้ี

คา่บาํรุงสมาคมเทศบาลนครและเมือง จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่บาํรุงสมาคมเทศบาลนครและเมือง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยรายจา่ยขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่เกีย่วกบัคา่บาํรุงสมาคมพ.ศ. 2555 และ
ขอ้บงัคบัสมาคมเทศบาลนครและเมือง พ.ศ 2563

คา่บาํรุงสมาคมสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย (ส.ท.ท.) จาํนวน 92,100 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิบาํรุงสมาคมสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย (ส.
ท.ท.)โดยคาํนวณต ัง้จา่ยไวไ้มน้่อยกวา่ รอ้ยละ 1/6 ของรายรบั
จรงิ ในปีทีผ่า่นมา (ไมร่วมเงนิกู้ เงนิจา่ยขาดเงนิสะสม และเงนิ
อดุหนุนทกุประเภท) แตไ่มเ่กนิ 750,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยรายจา่ยขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่เกีย่วกบัคา่บาํรุงสมาคมพ.ศ. 2555 ขอ้ 5
- เป็นไปตามขอ้บงัคบัของสมาคมสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย

เงนิบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการถา่ยโอน จาํนวน 290,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิบาํนาญ ใหแ้ก่ ขา้ราชการถา่ยโอน
จาํนวน 1 อตัรา รายนายสมศรี กุไรรตัน์ ท ัง้น้ี จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่
ไดร้บัจดัสรรงบประมาณจากสาํนกังบประมาณ

เงนิรางวลันําจบั จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิรางวลัใหแ้กผู่แ้จง้ความนําจบัและเจา้หน้าทีผู่จ้บัใน
คดีจบักุมผูก้ระทาํความผดิตามพระราชบญัญตัจิราจรทางบก
พ.ศ. 2522
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจา่ยเงนิรางวลัใน
คดีจบักุมผูก้ระทาํผดิตามกฎหมายจราจรทางบกพ.ศ. 2534 และตาม
หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0313.5/ว 2658 ลงวนัที่ 21 สงิหาคม 2540
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เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (ก.บ.ท.) จาํนวน 1,592,700 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่
(กบท.) (โดยคาํนวณต ัง้จา่ยรอ้ยละ 3 ของรายไดใ้นงบประมาณ
รายจา่ยประจาํปี และไมร่วมรายไดจ้ากพนัธบตัรเงนิกู้ เงนิทีมี่ผูอ้ทุศิ
ใหเ้งนิทีจ่า่ยขาดเงนิสะสมและเงนิอดุหนุน)หลงัจากหกัเงนิสมทบ
บาํนาญ นายสมศรี กุไรรตัน์ และจา่ยเงนิบาํเหน็จหรือบาํนาญ นาย
ชาญชยั กุลชนะรงค์ นางเครือวลัย์
สายสมบตัิ และนายธราธปิ อนัพมิพ์
- เป็นไปตาม พรบ. บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2500

สมทบกองทุนสวสัดกิารชุมชนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จาํนวน 800,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนสวสัดกิารชุมชนเทศบาลเมอืง
กุฉินารายณ์โดยยดึหลกัหุน้สว่นการพฒันา โดยประชาชน
1 สว่น องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 1 สว่น และรฐับาล 1 สว่นกรณี
สมทบใหก้องทนุสวสัดกิารชุมชน เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์
ทีส่มาชกิครบ 1 ปี โดยในสว่นของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ควรมี
จาํนวนเทา่ทีป่ระชาชนจา่ยเขา้กองทนุและไมค่วรเกนิ 365 บาทตอ่
คนตอ่ปี และเป็นไปดว้ยความอสิระตามศกัยภาพทางการคลงั
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ
ที่ มท 0891.4/ว2502 เรือ่งแนวทางสนบัสนุนการดาํเนินงาน
กองทนุสวสัดกิารชุมชนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ลงวนัที่ 20 สงิหาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 55
ลาํดบัที่ 4

สมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน่ จาํนวน 350,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบใหก้บักองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบั
ทอ้งถิน่ ตามเงือ่นไขของสาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
(สปสช.) โดยคาํนวณจากอตัรา 45 บาท ตอ่ประชากรใน
พื้นที่ 1 ราย ซึง่เทศบาลตอ้งสมทบไมน้่อยกวา่ 50% ของยอดเงนิที่
ไดร้บัอดุหนุน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการต ัง้งบประมาณ
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เพือ่สมทบกองทุนพ.
ศ. 2561 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที่ 2) 2563
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ
ที่ มท 0891.3/ว1263 ลงวนัที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพ
แหง่ชาติ เรือ่ง การกาํหนดหลกัเกณฑ์เพือ่สนบัสนุนใหอ้งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ดาํเนินงานและบรหิารจดัการกองทนุ
หลกัประกนัสขุภาพในระดบัพื้นที่ พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 56
ลาํดบัที่ 5
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แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป รวม 14,298,160 บาท

งบบุคลากร รวม 11,532,160 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,296,000 บาท

เงนิเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 954,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนนายกเทศมนตรี เดอืนละ 30,000 บาทและรอง
นายกเทศมนตรี เดอืนละ 16,500 บาทจาํนวน 3 อตัรา
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิเดือนเงนิคา่ตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยา่งอืน่ของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี และการจา่ยคา่เบ้ียประชุมกรรมการ
เทศบาล พ.ศ. 2554แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2557
และหนงัสอืตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
(สาํนกัปลดัเทศบาล)

คา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก จาํนวน 312,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายกเทศมนตรี
เดอืนละ 8,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี เดอืนละ
6,000 บาท จาํนวน 3 อตัรา
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิเดือนเงนิคา่ตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยา่งอืน่ของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี และการจา่ยคา่เบ้ียประชุมกรรมการ
เทศบาล พ.ศ. 2554 แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2557 และ
หนงัสอืตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
(สาํนกัปลดัเทศบาล)

คา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จาํนวน 312,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายกเทศมนตรี
เดอืนละ 8,000 บาทและรองนายกเทศมนตรี
เดอืนละ 6,000 บาท จาํนวน 3 อตัรา
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิเดือนเงนิคา่ตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยา่งอืน่ของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชกิสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี
ทีป่รกึษานายกเทศมนตรีและการจา่ยคา่เบ้ียประชุมกรรมการเทศบา
ลพ.ศ. 2554 แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนงัสอื
ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
(สาํนกัปลดัเทศบาล)

คา่ตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บรหิารสว่นตาํบล

จาํนวน 342,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี
เดอืนละ 10,500 บาทจาํนวน 2 อตัรา ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี
เดอืนละ 7,500 บาท จาํนวน 1 อตัรา
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิเดือนเงนิคา่ตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยา่งอืน่ของนายกเทศมนตรี
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รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภา
เทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี และการจา่ยคา่เบ้ียประชุมกรรมการ
เทศบาล พ.ศ. 2554 แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2557
และหนงัสอืตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
(สาํนกัปลดัเทศบาล)

คา่ตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชกิสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

จาํนวน 2,376,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล เดอืน
ละ 16,500 บาท รองประธานสภาเทศบาล
เดอืนละ 13,500 บาท และสมาชกิสภาเทศบาลเดอืน
ละ 10,500 บาท จาํนวน 16 อตัรา
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิเดือนเงนิคา่ตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยา่งอืน่ของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภา
เทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี และการจา่ยคา่เบ้ียประชุมกรรมการ
เทศบาล พ.ศ. 2554 แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2557
และหนงัสอืตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
(สาํนกัปลดัเทศบาล)

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) รวม 7,236,160 บาท

เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 5,353,800 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืน ใหแ้ก่ พนกังานเทศบาล ดงัน้ี
- ปลดัเทศบาล (นกับรหิารงานทอ้งถิน่ ระดบักลาง)
- รองปลดัเทศบาล (นกับรหิารงานทอ้งถิน่ ระดบักลาง)
- รองปลดัเทศบาล (นกับรหิารงานทอ้งถิน่ ระดบัตน้)
และพนกังานเทศบาลสงักดัสาํนกัปลดั จาํนวน 9 อตัราไดแ้ก่
- หวัหน้าสาํนกัปลดั (นกับรหิารงานท ั่วไป ระดบักลาง)
- หวัหน้าฝ่ายปกครอง (นกับรหิารงานท ั่วไป ระดบัตน้)
- หวัหน้าฝ่ายอาํนวยการ (นกับรหิารงานท ั่วไป ระดบัตน้)
- นกัทรพัยากรบคุคล ชาํนาญการ
- นกัจดัการงานทะเบยีนและบตัร ชาํนาญการ
- นกัจดัการงานท ั่วไป ชาํนาญการ
- นิตกิร ชาํนาญการ 2 อตัรา
- เจา้พนกังานการเงนิและบญัชี ปฏบิตังิาน/ชาํนาญงาน
พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผน
อตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ
ถงึปจัจุบนั)
(สาํนกัปลดัเทศบาล)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 272,400 บาท

1) เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงนิเดอืนในอตัรา
เทา่กบัอตัรา เงนิประจาํตาํแหน่ง ใหแ้ก่
- ปลดัเทศบาล (นกับรหิารงานทอ้งถิน่ ระดบักลาง)
- รองปลดัเทศบาล (นกับรหิารงานทอ้งถิน่ ระดบักลาง)
- หวัหน้าสาํนกัปลดั (นกับรหิารงานท ั่วไป ระดบักลาง)
ทีไ่ดร้บัเงนิประจาํตาํแหน่ง ตามกฎหมายวา่ดว้ยเงนิเดอืน และเงนิ
ประจาํตาํแหน่ง ในอตัราเดือนละ 7,000 บาท จาํนวน 1 อตัราเป็น
เงนิ 84,000 บาท และในอตัราเดือนละ 5,600 บาท
จาํนวน 2 อตัรา เป็นเงนิ 134,400 บาท จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏ
ในแผนอตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึปจัจุบนั)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล (ก.ท.)
เรือ่ง มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกบัเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนือจาก
เงนิเดือนของพนกังานเทศบาล พ.ศ. 2564 ลงวนัที่ 18



23

มกราคม 2564
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว313
ลงวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2564
2) เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่สาํหรบัตาํแหน่งทีมี่เหตพุเิศษ
ตาํแหน่งนิตกิร (พ.ต.ก.) สาํหรบันิตกิร ระดบัชาํนาญการ เดอืนละ
4,500 บาท ทีมี่สทิธิไ์ดร้บัตามหลกัเกณฑ์กาํหนด
- เป็นไปตามประกาศ อ.ก.พ. กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิกีารคดัเลือกบคุคลใหไ้ดร้บัเงนิเพิม่สาํหรบั
ตาํแหน่งทีม่เีหตุพเิศษ ตาํแหน่งนิตกิร (พ.ต.ก.) กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ ลงวนัที่ 31 กรกฎาคม 2555
- เป็นไปตามหนงัสอืสาํนกังาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว2 ลงวนัที่ 3
กุมภาพนัธ์ 2554
(สาํนกัปลดัเทศบาล)

เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 296,400 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่ง ใหแ้ก่
- ปลดัเทศบาล (นกับรหิารงานทอ้งถิน่ ระดบักลาง)
- รองปลดัเทศบาล (นกับรหิารงานทอ้งถิน่ ระดบักลาง)
- รองปลดัเทศบาล (นกับรหิารงานทอ้งถิน่ ระดบัตน้)
- หวัหน้าสาํนกัปลดั (นกับรหิารงานท ั่วไป ระดบักลาง)
- หวัหน้าฝ่ายอาํนวยการ (นกับรหิารงานท ั่วไป ระดบัตน้)
- หวัหน้าฝ่ายปกครอง (นกับรหิารงานท ั่วไป ระดบัตน้)
ในอตัรา เดอืนละ 7,000 บาท 1 อตัรา เป็นเงนิ 84,000 บาท
เดอืนละ 5,600 บาท รวม 2 อตัรา เป็นเงนิ 134,400 บาท
เดอืนละ 3,500 บาท จาํนวน 1 อตัรา เป็นเงนิ 42,000 บาท
และเดอืนละ 1,500 บาท รวม 2 อตัรา เป็นเงนิ 36,000 บาท
จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผนอตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ
2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั)
(สาํนกัปลดัเทศบาล)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 1,261,100 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทน ใหแ้ก่ พนกังานจา้ง
ตามภารกจิ สงักดัสาํนกัปลดัเทศบาลจาํนวน 7 อตัรา ไดแ้ก่
- ผูช้ว่ยเจา้พนกังานการเงนิและบญัชี 1 อตัรา
- ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธรุการ 2 อตัรา
- ภารโรง 2 อตัรา
- ผูช้ว่ยนกัจดัการงานทะเบยีนและบตัร 1 อตัรา
- ผูช้ว่ยนิตกิร 1 อตัรา
พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทน จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏใน
แผนอตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึปจัจุบนั)
(สาํนกัปลดัเทศบาล)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้ง จาํนวน 52,460 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแ้ก่ พนกังานจา้งตาม
ภารกจิสงักดัสาํนกัปลดั จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผน
อตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ
ปจัจุบนั)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล
เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์การใหพ้นกังาน
เทศบาลลูกจา้ง และพนกังานจา้งของเทศบาล ไดร้บัเงนิเพิม่
การครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 18 มถุินายน 2558
(สาํนกัปลดัเทศบาล)

งบดาํเนินงาน รวม 2,766,000 บาท
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คา่ตอบแทน รวม 365,000 บาท

คา่เบี้ยประชุม จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ประชุมกรรมการทีส่ภาเทศบาลแตง่ต ัง้ขึน้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิเดอืนเงนิ
คา่ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยา่งอืน่ของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รอง
ประธานสภา สมาชกิสภา เลขานุการนายกเทศมนตรี
ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี และการจา่ยคา่เบ้ียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 ฯลฯหรือเพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ประชุม
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ตามกฎหมาย
หรือตามระเบยีบหรือหนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง
(สาํนกัปลดัเทศบาล)

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของ
พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหป้ฏบิตังิานนอก
เวลาราชการ เพือ่ประโยชน์ของงานราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิ
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559
(สาํนกัปลดัเทศบาล)

คา่เชา่บา้น จาํนวน 320,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บา้น ใหแ้ก่ พนกังานเทศบาล
สงักดัสาํนกัปลดั ทีมี่สทิธเิบกิคา่เชา่บา้นได้
- เป็นไปตามระเบียบคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.
ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2559 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 4)พ.
ศ. 2562
(สาํนกัปลดัเทศบาล)

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งประจาํ จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้กผู่บ้รหิาร พนกังาน
เทศบาลสงักดัสาํนกัปลดั ทีมี่สทิธเิบกิได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิาร
เกีย่วกบัการศกึษาบตุรพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมบญัชีกลางดว่นทีส่ดุที่ กค 0422.3/
ว 257 ลงวนัที่ 28 มถุินายน 2559 เรือ่งประเภทและอตัราเงนิบาํรุง
การศกึษาและคา่เลา่เรียน หรือหนงัสอืส ั่งการตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
(สาํนกัปลดัเทศบาล)

คา่ใช้สอย รวม 491,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

คา่จา้งเหมาบรกิาร จาํนวน 100,000 บาท
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เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัทาํหรือจา้งเหมาบรกิาร เพือ่
ประโยชน์สาํหรบักจิการตา่งๆ ของเทศบาล เชน่ คา่จา้งเหมา
จดัทาํสือ่สิง่พมิพ์ตา่งๆ คา่จดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่ถา่ยเอกสาร/
เขา้เลม่ คา่ประกนัภยัรถยนต์ คา่กาํจดัสิง่ปฏกูิล คา่จา้งอดัลา้ง
ภาพถา่ย คา่เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วนัที่ 10 กรกฎาคม 2563
(สาํนกัปลดัเทศบาล)

คา่ธรรมเนียมตา่งๆ จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมตา่งๆ เชน่ คา่ธรรมเนียมศาล หรืออืน่ๆที่
เกีย่วเน่ืองกบัคดี คา่ธรรมเนียมตรวจสอบแนวเขตหลกัเขตทีด่นิอนั
เป็นสาธารณประโยชน์ทีเ่ทศบาลกาํกบัดแูลเป็นตน้
(สาํนกัปลดัเทศบาล)

โครงการจา้งเหมาทาํความสะอาดและปรบัปรุงภูมทิศัน์บรเิวณ
สาํนกังานเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

จาํนวน 180,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาทาํความสะอาดและปรบัปรุงภมูทิศัน์บรเิวณ
สาํนกังานเทศบาลเมอืงกุฉินารายณ์ ใหม้คีวามสะอาด
มคีวามสวยงาม และเป็นระเบยีบเรียบรอ้ย
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 85 ลาํดบัที่ 7
(สาํนกัปลดัเทศบาล)

โครงการจา้งเหมาบรกิารในการปฏบิตังิานเจา้หน้าทีบ่นัทกึขอ้มูล
เกีย่วกบังานรบัเรือ่งรอ้งเรียนรอ้งทุกข์ ภายในเขตเทศบาลเมือง
กุฉินารายณ์

จาํนวน 96,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารในการปฏบิตังิานเจา้หน้าทีบ่นัทกึ
ขอ้มูลเกีย่วกบังานรบัเรือ่งรอ้งเรียนรอ้งทกุข์ ภายในเขตเทศบาลเมอืง
กุฉินารายณ์
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 86 ลาํดบัที่ 10
(สาํนกัปลดัเทศบาล)

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ จาํนวน 50,000 บาท

1) คา่รบัรองในการตอ้นรบับุคคล หรือคณะบุคคล
เพือ่จา่ยเป็น คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ของขวญั ของ

ชาํรว่ยสาํหรบักรณีหน่วยงานหรือบคุคลภายนอกเขา้ดูงาน หรือเยีย่ม
ชมเทศบาล หรือกรณีการตรวจราชการ การตรวจแนะนํา การแถลง
ขา่วของเทศบาล การมอบเงนิหรือสิง่ของบรจิาคใหแ้กเ่ทศบาล ซึง่
จาํเป็นจะตอ้งรบัรองหรือเล้ียงรบัรอง รวมถงึเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่
รว่มตอ้นรบับุคคลหรือคณะบคุคล
2) คา่ใช้จา่ยในการประชุมราชการ
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการประชุมราชการของเทศบาล

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภารกจิเทศบาล ดงัน้ี
1. การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจาํเดือน
2. การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงาน
ตา่งๆ ทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ตามกฎหมาย ระเบียบหนงัสอืส ั่งการกระทรวง
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มหาดไทย หรือคาํส ั่งของเทศบาลเมอืงกุฉินารายณ์
3. การประชุมสภาทอ้งถิน่หรือคณะกรรมการทีส่ภาทอ้งถิน่ต ัง้ขึน้
4. การประชุมประชาคมหมูบ่า้นเพือ่บรูณาการจดัทาํแผน
ชุมชน หรือเรือ่งอืน่ที่ กฎหมาย ระเบียบ หรือหนงัสอืส ั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกาํหนด
5. การประชุมระหวา่งองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่กบัองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่
6. การประชุมระหวา่งองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่กบัสว่น
ราชการ หน่วยงานอืน่ของรฐัหรือเอกชน
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766
ลงวนัที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2563
3) คา่ใช้จา่ยในพธีิทางศาสนา/รฐัพธีิ
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในพธิทีางศาสนา การจดังานรฐัพธิแีละวนั

สาํคญัของชาติ เชน่ งานพธิทีางศาสนา วนัขึน้ปีใหม่ วนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษา วนัปิยะมหาราชและวนัสาํคญัของชาตอิืน่ๆ โดยมี
คา่ใชจ้า่ยเชน่ คา่ปจัจยัถวายพระ คา่จดัทาํพวงมาลา คา่เครือ่ง
จตปุจัจยัไทยธรรม ดอกไม้ ธปูเทียน คา่จดัทาํซุม้เทดิพระเกียรติ
คา่ประดบัตกแตง่อาคารสถานทีส่าธารณะเพือ่เฉลมิพระเกียรติ
คา่พานพุม่เงนิ-พุม่ทองถวายเป็นราชสกัการะ คา่จดัซ้ือพระบรม
สาทสิลกัษณ์ คา่จดัซ้ือพลุ ดอกไมไ้ฟ ไฟน้ําตกไฟทรงพระเจรญิ
คา่จตปุจัจยัถวายเป็นราชกุศลพนัธุ์กลา้ไมแ้ละอืน่ๆ ทีจ่าํเป็นและ
เกีย่วขอ้ง
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 5547
ลงวนัที่ 28 กนัยายน2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดั
งาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559
(สาํนกัปลดัเทศบาล)

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ย
อืน่ ๆ
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ
นอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่ลงทะเบยีน คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง
คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่าํเป็นและเกีย่วขอ้งในการ
ไปราชการ สาํหรบัคณะผูบ้รหิารเทศบาล พนกังานเทศบาล
ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้งเทศบาล และผูท้ีม่คีาํส ั่งใหไ้ปราชการไป
ประชุมอบรมสมัมนา ซึง่มสีทิธเิบกิคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป
ราชการไดต้ามระเบยีบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ข
เพิม่เตมิ ถงึ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบบัที่ 3 ) พ.ศ. 2559
(ฉบบัที่ 4) 2561
(สาํนกัปลดัเทศบาล)

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบาํรุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิ
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ เชน่ บาํรุงรกัษา หรือซอ่มแซม
ครุภณัฑ์ตลอดจนสิง่ปลูกสรา้งตา่งๆ
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวนัที่ 22 มนีาคม 2564 เรือ่งหลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีทีเ่บกิจา่ย
ในลกัษณะคา่ใชส้อย วสัดแุละคา่สาธารณูปโภค
(สาํนกัปลดัเทศบาล)

คา่วสัดุ รวม 140,000 บาท
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วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุพาหนะและขนสง่ ท ัง้วสัดุสิน้เปลือง วสัดุ
คงทน และวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ เชน่ แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน และอืน่ๆ ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สาํนกัปลดัเทศบาล)

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนั
ดเีซล จารบี น้ํามนัเครือ่ง และอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สาํนกัปลดัเทศบาล)

วสัดุคอมพวิเตอร์ จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์ ไดแ้ก่ อปุกรณ์บนัทกึ
ขอ้มูล (Diskette,Floppy Disk, Removeable Disk, Compac
t Disc. Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบนัทกึ
ขอ้มูล (Reel Magnetic Tape)
หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์สาํหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร์ แผน่กรอง
แสง ตลบัหมกึ เมาส์ เมนบอร์ด และอืน่ๆ ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สาํนกัปลดัเทศบาล)

คา่สาธารณูปโภค รวม 1,770,000 บาท

คา่ไฟฟ้า จาํนวน 1,400,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของเทศบาลเชน่ ไฟฟ้า
ภายในสาํนกังานเทศบาล ไฟฟ้าสวนสขุภาพ
(อา่งเลงิซวิ,ศาลเจา้ปู่ ) ไฟฟ้าซุม้ประตูตา่งๆ ไฟฟ้าสะพานลอยไฟฟ้า
โรงสบูน้ําหนองสมิ ไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล รวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้ง
ชาํระพรอ้มกนั เชน่ คา่บรกิาร คา่ภาษีในกจิการของเทศบาลเมอืงกุฉิ
นารายณ์ เป็นตน้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน
การบรหิารงานขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สาํนกัปลดัเทศบาล)

คา่น้ําประปา คา่น้ําบาดาล จาํนวน 90,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่น้ําประปาทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของเทศบาลเชน่ น้ํา
ประปาภายในสาํนกังานเทศบาล น้ําประปาสวนสขุภาพ(อา่งเลงิ
ซวิ) น้ําประปาตลาดสดเทศบาลรวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งชาํระพรอ้ม
กนั เชน่ คา่บรกิาร คา่ภาษีในกจิการของเทศบาลเมอืงกุฉิ
นารายณ์ เป็นตน้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน
การบรหิารงานขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สาํนกัปลดัเทศบาล)

คา่บรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 60,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ภายในสาํนกังานเทศบาล และคา่ใชจ้า่ยที่
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เกดิขึน้เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร ในกจิการของเทศบาลเมือง
กุฉินารายณ์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน
การบรหิารงานขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สาํนกัปลดัเทศบาล)

คา่บรกิารไปรษณีย์ จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมไปรษณีย์สง่รายเดือน คา่จดัสง่
พสัดุภณัฑ์ ธนาณตัิ เป็นตน้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน
การบรหิารงานขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สาํนกัปลดัเทศบาล)

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 180,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารการใชร้ะบบอนิเตอร์เน็ต (Internet) เป็นราย
เดอืน รายปี รวมถงึคา่สือ่สารอืน่ๆ เชน่ คา่เคเบิล้ทีวีคา่เชา่
ชอ่งสญัญาณดาวเทียม เป็นตน้ และคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดใ้ชบ้รกิาร
ดงักลา่วและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน
การบรหิารงานขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สาํนกัปลดัเทศบาล)

งานวางแผนสถติแิละวชิาการ รวม 3,238,310 บาท

งบบุคลากร รวม 2,958,610 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) รวม 2,958,610 บาท

เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 1,412,160 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืน ใหแ้ก่ พนกังานเทศบาล สงักดักองยทุธศาสตร์
และงบประมาณ จาํนวน 4 อตัรา ไดแ้ก่
- ผูอ้าํนวยการกองยทุธศาสตร์และงบประมาณ(นกับรหิารงาน
ท ั่วไป ระดบัตน้)
- หวัหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นกับรหิารงานท ั่วไป
ระดบัตน้)
- นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ชาํนาญการ
- นกัวชิาการคอมพวิเตอร์ ปฏบิตักิาร
พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผน
อตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ
ปจัจุบนั)

เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 60,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่ง ใหแ้ก่
- ผูอ้าํนวยการกองยทุธศาสตร์และแผนงาน (นกับรหิารงาน
ท ั่วไป ระดบัตน้)
- หวัหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นกับรหิารงานท ั่วไป
ระดบัตน้)
ในอตัรา เดอืนละ 3,500 บาท 1 อตัรา เป็นเงนิ 42,000 บาท
และเดอืนละ1,500 บาท 1 อตัรา เป็นเงนิ 18,000 บาท
จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผนอตัรากาํลงั 3 ปี
(ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั)

(กองยทุธศาสตร์และ
งบประมาณ)
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(กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 1,424,110 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทน ใหแ้ก่ พนกังานจา้งตามภารกจิ
สงักดักองยทุธศาสตร์และงบประมาณ จาํนวน 9 อตัรา ดงัน้ี
- ผูช้ว่ยนกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 1 อตัรา
- ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธรุการ 5 อตัรา
- ผูช้ว่ยเจา้พนกังานประชาสมัพนัธ์ 2 อตัรา
- ผูช้ว่ยเจา้พนกังานการเงนิและบญัชี 1 อตัรา
พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทนจาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผน
อตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ
ปจัจุบนั)
(กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้ง จาํนวน 62,340 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแ้ก่ พนกังานจา้งตาม
ภารกจิ จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผนอตัรากาํลงั 3 ปี
(ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล
เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์การใหพ้นกังาน
เทศบาลลูกจา้งและพนกังานจา้งของเทศบาล ไดร้บัเงนิเพิม่การ
ครองชีพช ั่วคราว (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 18 มถุินายน 2558
(กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ )

งบดาํเนินงาน รวม 279,700 บาท

คา่ตอบแทน รวม 72,700 บาท

คา่เชา่บา้น จาํนวน 60,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บา้น ใหแ้กพ่นกังานเทศบาลสงักดักอง
ยทุธศาสตร์และงบประมาณ ทีมี่สทิธเิบกิคา่เชา่บา้นได้
- เป็นไปตามระเบียบคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.
ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551
แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2559 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 4)พ.
ศ. 2562
(กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ)

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งประจาํ จาํนวน 12,700 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้ก่ พนกังานเทศบาล
สงักดักองยทุธศาสตร์และงบประมาณทีม่สีทิธเิบกิได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิาร
เกีย่วกบัการศกึษาบตุรพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมบญัชีกลาง ดว่นทีส่ดุ ที่ กค. 0422.3/
ว257 ลงวนัที่ 28 มถุินายน 2559 เรือ่งประเภทและอตัราเงนิบาํรุง
การศกึษาและคา่เลา่เรียน หรือหนงัสอืส ั่งการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
(กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ)

คา่ใช้สอย รวม 189,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

คา่จา้งเหมาบรกิาร จาํนวน 20,000 บาท
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เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัทาํหรือจา้งเหมาบรกิารเพือ่ประโยชน์
สาํหรบักจิการตา่งๆของเทศบาล เชน่ คา่จดัทาํสือ่สิง่พมิพ์ตา่งๆ จดัทาํ
ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่ถา่ยเอกสาร/เขา้เลม่ คา่จา้งอดัลา้ง
ภาพถา่ย และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วนัที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ)

โครงการจา้งเหมาดูแลศูนย์ขอ้มูลขา่วสารเทศบาลเมือง
กุฉินารายณ์

จาํนวน 84,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบุคคลดูแลศูนย์ขอ้มลูขา่วสารเทศบาลเมอืง
กุฉินารายณ์
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566- 2570) หน้าที่ 89
ลาํดบัที่ 15
(กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ)

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ย
อืน่ ๆ
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ
นอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่ลงทะเบยีน คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่
พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่าํเป็นและเกีย่วขอ้งในการ
ไปราชการ สาํหรบัพนกังานเทศบาลพนกังานจา้ง และผูท้ีม่คีาํส ั่งให้
ไปราชการ ไปประชุมอบรมสมัมนา ซึง่มสีทิธเิบกิคา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางไปราชการไดต้ามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ข
เพิม่เตมิ ถงึ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบบัที่ 3 ) พ.ศ. 2559
(ฉบบัที่ 4) 2561
(กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ)

โครงการประชุมประชาคมการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่ จาํนวน 25,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการประชุมประชาคมการ
จดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่ เชน่ คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่
คา่วสัดุ อปุกรณ์ เครือ่งเขยีน คา่จดัทาํเอกสารและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที่ มท 0810.3/ว
7467 ลงวนัที่ 14 ธนัวาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าที่ 89 ลาํดบัที่ 17
(กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ)

โครงการสือ่ประชาสมัพนัธ์เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัทาํสือ่ประชาสมัพนัธ์เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารและ
ผลงานของเทศบาลเมอืงกุฉินารายณ์ใหห้น่วยงานอืน่
และประชาชนท ั่วไปไดร้บัทราบเชน่ คา่จดัทาํวารสาร รายงานกจิการ
ประจาํปี รายงานผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร
แผน่พบั และสือ่ประชาสมัพนัธ์อืน่ๆ ทีจ่าํเป็นและเกีย่วขอ้ง
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.
ศ. 2540
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566- 2570)
หน้าที่ 90 ลาํดบัที่ 18
(กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ)
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คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบาํรุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิ
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ เชน่ บาํรุงรกัษา หรือซอ่มแซม
ครุภณัฑ์ตลอดจนสิง่ปลูกสรา้งตา่งๆ
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวนัที่ 22 มนีาคม 2564 เรือ่งหลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีทีเ่บกิจา่ย
ในลกัษณะคา่ใชส้อย วสัดแุละคา่สาธารณูปโภค
(กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ)

คา่วสัดุ รวม 10,000 บาท

วสัดุคอมพวิเตอร์ จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์ ไดแ้ก่ อปุกรณ์บนัทกึ
ขอ้มูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,Compact
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบนัทกึ
ขอ้มูล (Reel Magnetic Tape) หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์สาํหรบั
เครือ่งคอมพวิเตอร์ แผน่กรองแสงตลบัหมกึ เมาส์ เมนบอร์ด
และอืน่ๆ ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนั ที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ)

คา่สาธารณูปโภค รวม 8,000 บาท

คา่เชา่พ้ืนทีเ่ว็บไซต์ และคา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้ง จาํนวน 8,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่พื้นทีเ่ว็บไซต์ และพื้นทีร่ะบบการจดัเก็บ และรบั-
สง่เอกสาร (e-office) และคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดใ้ชบ้รกิารดงักลา่วและ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน
การบรหิารงานขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ)

งานบรหิารงานคลงั รวม 5,616,610 บาท

งบบุคลากร รวม 4,666,610 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) รวม 4,666,610 บาท

เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 3,087,300 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืน ใหแ้ก่ พนกังานเทศบาลสงักดักอง
คลงั จาํนวน 9 อตัรา ดงัน้ี
- ผูอ้าํนวยการกองคลงั (นกับรหิารงานการคลงั ระดบัตน้)
- หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานคลงั (นกับรหิารงานการคลงั
ระดบัตน้)
- หวัหน้าฝ่ายการเงนิและบญัชี (นกับรหิารงานการคลงั
ระดบัตน้)
- หวัหน้าฝ่ายพฒันารายได้ (นกับรหิารงานการคลงั
ระดบัตน้)
- นกัวชิาการคลงั ชาํนาญการ
- เจา้พนกังานจดัเก็บรายได้ ชาํนาญงาน
- เจา้พนกังานการเงนิและบญัชี ชาํนาญงาน
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- เจา้พนกังานพสัดุ ชาํนาญงาน
- เจา้พนกังานธรุการ ชาํนาญงาน
พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผน
อตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ
ปจัจุบนั)
(กองคลงั)

เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 96,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่ง ใหแ้ก่
- ผูอ้าํนวยการกองคลงั (นกับรหิารงานการคลงั ระดบัตน้)
- หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานคลงั (นกับรหิารงานการคลงั
ระดบัตน้)
- หวัหน้าฝ่ายการเงนิและบญัชี (นกับรหิารงานการคลงั
ระดบัตน้)
- หวัหน้าฝ่ายพฒันารายได้ (นกับรหิารงานการคลงั
ระดบัตน้)
ในอตัรา เดอืนละ 3,500 บาท 1 อตัรา เป็นเงนิ 42,000 บาท
เดอืนละ 1,500 บาท รวม 3 อตัรา เป็นเงนิ 54,000 บาท
จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผนอตัรากาํลงั 3 ปี
(ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั)
(กองคลงั)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 1,406,200 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทน ใหแ้ก่ พนกังานจา้งตามภารกจิสงักดักอง
คลงั จาํนวน 9 อตัรา ดงัน้ี
- ผูช้ว่ยเจา้พนกังานการเงนิฯ 3 อตัรา
- ผูช้ว่ยเจา้พนกังานจดัเก็บรายได้ 2 อตัรา
- ผูช้ว่ยเจา้พนกังานพสัดุ 3 อตัรา
- ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธรุการ 1 อตัรา
พรอ้มเงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทน จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผน
อตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ
ปจัจุบนั)
(กองคลงั)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้ง จาํนวน 77,110 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว ใหแ้ก่ พนกังานจา้งตาม
ภารกจิสงักดักองคลงั จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผนอตัรา กาํลงั
3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล
เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์การใหพ้นกังาน
เทศบาลลูกจา้ง และพนกังานจา้งของเทศบาล ไดร้บัเงนิเพิม่

งบดาํเนินงาน รวม 931,500 บาท

คา่ตอบแทน รวม 293,500 บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่

จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กค่ณะกรรมการจดัซื้อจดัจา้งจาก
บคุคลภายนอกทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้ ใหเ้ป็นคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงการคลงั ดว่นทีส่ดุ ที่ กค 0402.5/
ว85 ลงวนัที่ 6 กนัยายน 2561 หลกัเกณฑ์เกีย่วกบัอตัราการเบกิจา่ย
คา่ตอบแทนบุคคลหรือคณะบุคคลหรือคณะกรรมการ
(กองคลงั)

คา่เชา่บา้น จาํนวน 192,000 บาท

การครองชีพช ั่วคราว (ฉบบัที่ 2) ลง
วนัที่ 18 มถิุนายน 2558
(กองคลงั)
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เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บา้น ใหแ้ก่ พนกังานเทศบาลสงักดักองคลงั ที่
มสีทิธเิบกิคา่เชา่บา้นได้
- เป็นไปตามระเบียบคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2559 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 4)พ.ศ. 2562
(กองคลงั)

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งประจาํ จาํนวน 1,500 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานเทศบาลทีม่ี
สทิธิเ์บกิได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิาร
เกีย่วกบัการศกึษาบตุรพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมบญัชีกลาง ดว่นทีส่ดุ ที่ กค. 0422.3/
ว 257 ลงวนัที่ 28 มถุินายน 2559 เรือ่งประเภทและอตัราเงนิบาํรุง
การศกึษาและคา่เลา่เรียน หรือหนงัสอืส ั่งการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
(กองคลงั)

คา่ใช้สอย รวม 138,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

โครงการจา้งเหมาบรกิารเจา้หน้าทีส่าํรวจ/บนัทกึขอ้มูลระบบแผนทีภ่าษี
และทะเบียนทรพัย์สนิ

จาํนวน 96,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาพนกังานสาํรวจและบนัทกึขอ้มูลแผนทีภ่าษี
และทะเบยีนทรพัย์สนิ
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วนัที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2566- 2570)
หน้าที่ 90 ลาํดบัที่ 20
(กองคลงั)

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ย
อืน่ ๆ
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ
นอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง
คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่ลงทะเบยีนและคา่ธรรมเนียม และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่าํเป็นและเกีย่วขอ้งในการไปราชการ สาํหรบั
พนกังาน/พนกังานจา้ง สงักดักองคลงั
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ข
เพิม่เตมิ ถงึ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2559
(ฉบบัที่ 4) 2561
(กองคลงั)

โครงการรบัชาํระภาษีนอกสถานทีเ่ทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จาํนวน 2,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการรบัชาํระภาษีนอก
สถานที่ เชน่ คา่อาหาร อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่จดัทาํ
ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการและคา่ใชจ้า่ย อืน่ๆ ทีจ่าํเป็นและ
เกีย่วขอ้ง
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัภิาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง
พ.ศ. 2562 และพระราชบญัญตัภิาษีป้าย พ.ศ. 2510
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 90
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ลาํดบัที่ 19

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบาํรุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิ
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ เชน่ บาํรุงรกัษา หรือซอ่มแซม
ครุภณัฑ์ตลอดจนสิง่ปลูกสรา้งตา่งๆ
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวนัที่ 22 มนีาคม 2564 เรือ่งหลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีทีเ่บกิจา่ยใน
ลกัษณะคา่ใชส้อย วสัดแุละคา่สาธารณูปโภค
(กองคลงั)

คา่วสัดุ รวม 500,000 บาท

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 400,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุสาํนกังาน ท ัง้วสัดุสิน้เปลือง และวสัดุ
คงทน เชน่ กระดาษ หมกึ ปากกา ดนิสอ ยางลบ แฟ้ม สมดุ
ตรายาง ธงชาติ แบบพมิพ์ตา่งๆ น้ําดืม่สาํหรบับรกิารประชาชนใน
สาํนกังาน และวสัดสุาํนกังานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและจดัอยูใ่นประเภทน้ี
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม2564
(กองคลงั)

วสัดุงานบา้นงานครวั จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุงานบา้นงานครวั ท ัง้วสัดุสิน้เปลืองและวสัดุ
คงทน เชน่ สบู่ ผงซกัฟอก น้ํายาลา้งจาน กระดาษชาํระ
น้ํายาลา้งหอ้งน้ํา สขุภณัฑ์สเปรย์ดบักลิน่ ลูกเหม็น ไมก้วาดขนั
น้ํา แกว้น้ํา และวสัดอุืน่ทีจ่าํเป็นและจดัอยูใ่นประเภทน้ี
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม2564
(กองคลงั)

งบลงทุน รวม 18,500 บาท

คา่ครุภณัฑ์ รวม 18,500 บาท

ครุภณัฑ์สาํนกังาน

จดัซ้ือโตะ๊ - เกา้อ้ีทาํงาน จาํนวน 18,500 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อโตะ๊ทาํงาน สาํหรบัพนกังาน ชนิดโตะ๊เหล็ก
พรอ้มกระจก จาํนวน 1 ตวั และเกา้อีท้าํงาน สาํหรบั
พนกังาน จาํนวน 5 ตวั
- จดัซ้ือตามราคาทอ้งถิน่กาํหนด ไมมี่ในมาตรฐานครุภณัฑ์
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลงั)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 323,660 บาท
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งบบุคลากร รวม 264,660 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) รวม 264,660 บาท

เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 264,660 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืน ใหแ้ก่ พนกังานเทศบาล
จาํนวน 1 อตัรา ไดแ้ก่
- นกัวชิาการตรวจสอบภายใน ชาํนาญการ
พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิ จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผน
อตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ
ปจัจุบนั)
(งานควบคมุภายในและตรวจสอบภายใน)

งบดาํเนินงาน รวม 59,000 บาท

คา่ตอบแทน รวม 57,000 บาท

คา่เชา่บา้น จาํนวน 48,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บา้น ใหแ้ก่ พนกังานเทศบาลสงักดัหน่วย
ตรวจสอบภายในทีม่สีทิธเิบกิคา่เชา่บา้นได้
- เป็นไปตามระเบียบคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.
ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551
แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2559 แกไ้ขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2562
(งานควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน)

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งประจาํ จาํนวน 9,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานเทศบาลทีม่ี
สทิธิเ์บกิได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิาร
เกีย่วกบัการศกึษาบตุรพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมบญัชีกลางดว่นทีส่ดุ ที่ กค. 0422.3/
ว257 ลงวนัที่ 28 มถุินายน 2559 เรือ่งประเภทและอตัราเงนิบาํรุง
การศกึษาและคา่เลา่เรียน หรือหนงัสอืส ั่งการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
(งานควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน)

คา่ใช้สอย รวม 2,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ย
อืน่ ๆ
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 2,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ
นอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่ลงทะเบยีน คา่เบีย้เล้ียง
เดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่าํเป็นและ
เกีย่วขอ้งในการไปราชการ สาํหรบัพนกังานเทศบาล
พนกังาน จา้งเทศบาล และผูท้ีม่คีาํส ั่งใหไ้ปราชการ ไปประชุมอบรม
สมัมนา ซึง่มสีทิธิ เบกิคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ
ไดต้ามระเบยีบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ข
(ฉบบัที่ 4) 2561
(งานควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน)
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานเทศกจิ รวม 1,152,530 บาท

งบบุคลากร รวม 1,084,530 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) รวม 1,084,530 บาท

เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 441,180 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้ก่ พนกังานเทศบาล จาํนวน 2 อตัราไดแ้ก่
- นกัจดัการงานเทศกจิ ปฏบิตักิาร
- เจา้พนกังานเทศกจิ ปฏบิตังิาน/ชาํนาญงาน
และจา่ยเป็นเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนจาํนวนอตัรา
ตามทีป่รากฏในแผนอตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ
2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั)
(สาํนกัปลดั งานเทศกจิ)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 638,980 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทน ใหแ้ก่ พนกังานจา้งตามภารกจิ
จาํนวน 4 อตัรา ไดแ้ก่
- ผูช้ว่ยเจา้พนกังานเทศกจิ 4 อตัรา
พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทน จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผน
อตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ
ปจัจุบนั)
(สาํนกัปลดั งานเทศกจิ)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้ง จาํนวน 4,370 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว ใหแ้กพ่นกังานจา้งตาม
ภารกจิ จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผนอตัรากาํลงั 3 ปี
(ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล
เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์การใหพ้นกังาน
เทศบาลลูกจา้ง และพนกังานจา้งของเทศบาล ไดร้บัเงนิเพิม่
การครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 18 มถุินายน 2558
(สาํนกัปลดั งานเทศกจิ)

งบดาํเนินงาน รวม 68,000 บาท

คา่ตอบแทน รวม 53,000 บาท

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนในการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของ
พนกังานเทศบาลสาํหรบัปฏบิตัหิน้าทีใ่นตลาดนดัวนัพฤหสับดแีละ
ตลาดนดัวนัอาทติย์ และตรวจตราความเรียบรอ้ยในเขตเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิ
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559
(สาํนกัปลดั งานเทศกจิ)
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เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งประจาํ จาํนวน 3,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานเทศบาลทีม่ี
สทิธเิบกิได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิาร
เกีย่วกบัการศกึษาบตุรพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมบญัชีกลางดว่นทีส่ดุ ที่ กค 0422.3/
ว257 ลงวนัที่ 28 มถุินายน 2559 เรือ่งประเภทและอตัราเงนิบาํรุง
การศกึษาและคา่เลา่เรียน หรือหนงัสอืส ั่งการตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
(สาํนกัปลดั งานเทศกจิ)

คา่วสัดุ รวม 15,000 บาท

วสัดุเครือ่งแตง่กาย จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุแตง่กาย สาํหรบังานเทศกจิ เชน่ เสือ้กนัฝนหมวก
กนัน็อค เสือ้ก ัก๊สะทอ้นแสงเทศกจิ และอืน่ๆ ทีจ่าํเป็นและจดัอยูใ่น
ประเภทน้ี
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สาํนกัปลดั งานเทศกจิ)

วสัดุคอมพวิเตอร์ จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์ ไดแ้ก่ อปุกรณ์บนัทกึ
ขอ้มูล (Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบนัทกึขอ้มลู
(Reel Magnetic Tape) หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์สาํหรบัเครือ่ง
คอมพวิเตอร์แผน่กรองแสง ตลบัหมกึ เมาส์ เมนบอร์ด และอืน่ๆทีจ่ดั
อยูใ่นประเภทน้ี
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สาํนกัปลดั งานเทศกจิ)

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั รวม 3,468,610 บาท

งบบุคลากร รวม 2,616,610 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) รวม 2,616,610 บาท

เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 826,020 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้ก่ พนกังานเทศบาลจาํนวน 3 อตัรา ไดแ้ก่
- หวัหน้าฝ่ายป้องกนัและรกัษาความสงบ (นกับรหิารงาน
ท ั่วไป ระดบัตน้)
- เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ปฏบิตังิาน
- เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ชาํนาญงาน
และจา่ยเป็นเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผน
อตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ
ปจัจุบนั)
(สาํนกัปลดั งานป้องกนัฯ)

เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 18,000 บาท
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เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่ง ใหแ้ก่
- หวัหน้าฝ่ายป้องกนัและรกัษาความสงบ (นกับรหิารงาน
ท ั่วไป ระดบัตน้) ในอตัราเดือนละ 1,500 บาท
เป็นเงนิ 18,000 บาทจาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผนอตัรา
กาํลงั 3 ปี(ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ
ปจัจุบนั)
(สาํนกัปลดั งานป้องกนัฯ)

คา่จา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 333,060 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 1 อตัรา พรอ้มท ัง้เงนิ
ปรบัปรุงคา่จา้งจาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผน
อตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึปจัจุบนั)
- ตามบญัชีเงนิเดือน (แนบทา้ยประกาศ ก.จ. ,ก.ท. และ
ก.อบต. เรือ่งมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัอตัราคา่จา้งและการใหลู้กจา้ง
ของ อปท. ไดร้บัคา่จา้ง (ฉบบัที่ 4))
(สาํนกัปลดั งานป้องกนัฯ)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 1,385,330 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทน ใหแ้ก่ พนกังานจา้งตาม
ภารกจิ จาํนวน 9 อตัรา ไดแ้ก่
- พนกังานขบัรถดบัเพลงิ 2 อตัรา
- พนกังานขบัรถยนต์ 3 อตัรา
- พนกังานดบัเพลงิ 3 อตัรา
- พนกังานขบัเครือ่งจกัรกลขนาดหนกั 1 อตัรา
พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทน จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผน
อตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ
ปจัจุบนั)
(สาํนกัปลดั งานป้องกนัฯ)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้ง จาํนวน 54,200 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว ใหแ้ก่ พนกังานจา้งตาม
ภารกจิ จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผนอตัรากาํลงั 3 ปี
(ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล
เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์การใหพ้นกังาน
เทศบาลลูกจา้งและพนกังานจา้งของเทศบาล ไดร้บัเงนิเพิม่การครอง
ชีพช ั่วคราว (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 18 มถุินายน 2558
(สาํนกัปลดั งานป้องกนัฯ)

งบดาํเนินงาน รวม 832,000 บาท

คา่ตอบแทน รวม 58,000 บาท

คา่เชา่บา้น จาํนวน 48,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น ใหแ้ก่ พนกังานเทศบาล
ทีมี่สทิธเิบกิคา่เชา่บา้นได้
- เป็นไปตามระเบียบคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.
ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551
แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2559 แกไ้ขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2562
(สาํนกัปลดั งานป้องกนัฯ)
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เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งประจาํ จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานเทศบาลทีม่ี
สทิธเิบกิได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิาร
เกีย่วกบัการศกึษาบตุรพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมบญัชีกลางดว่นทีส่ดุ ที่ กค. 0422.3/
ว257 ลงวนัที่ 28 มถุินายน 2559 เรือ่งประเภทและอตัราเงนิบาํรุง
การศกึษาและคา่เลา่เรียน หรือหนงัสอืส ั่งการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
(สาํนกัปลดั งานป้องกนัฯ)

คา่ใช้สอย รวม 596,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

โครงการจา้งเหมาบรกิารดูแลระบบกลอ้งวงจรปิด จาํนวน 114,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบุคคลบรกิารดแูลระบบกลอ้งวงจรปิดรวมทัง้
การตรวจสอบขอ้มูลในระบบ และซอ่มบาํรุง
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วนัที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566- 2570) หน้าที่ 93
ลาํดบัที่ 7
(สาํนกัปลดั งานป้องกนัฯ)

โครงการจา้งเหมาบรกิารดูแลและขบัรถยนต์เคลือ่นทีเ่ร็วกูภ้ยัคนัใหม่ จาํนวน 180,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบุคคลบรกิารดแูลและขบัรถยนต์เคลือ่นทีเ่ร็ว
กูภ้ยั (คนัใหม)่ รวมท ัง้การตรวจสอบและซอ่มบาํรุง
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 94
ลาํดบัที่ 9
(สาํนกัปลดั งานป้องกนัฯ)

โครงการจา้งเหมาพนกังานประจาํทา้ยรถบรรทุกน้ํา จาํนวน 180,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาพนกังานประจาํทา้ยรถบรรทกุน้ําคนัสสีม้
และรถบรรทกุน้ําคนัสแีดง รวมท ัง้การตรวจสอบและซอ่มบาํรุงปั้มน้ํา
หวัฉีดน้ํา สายสง่น้ํา ระบบสง่กาํลงัปั้มน้ํา รวมถงึปั้มน้ําทีต่ดิต ัง้บรเิวณ
หนองสมิ หมูท่ี่ 9
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566- 2570) หน้าที่ 95
ลาํดบัที่ 12
(สาํนกัปลดั งานป้องกนัฯ)

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ย
อืน่ ๆ
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ
นอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่ลงทะเบยีน คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่
พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่าํเป็นและเกีย่วขอ้งในการไป
ราชการ สาํหรบัพนกังานเทศบาล พนกังานจา้งเทศบาลและผูที้ม่ี
คาํส ั่งใหไ้ปราชการ ไปประชุมอบรมสมัมนา ซึง่มสีทิธเิบกิคา่ใชจ้า่ย
ในการเดนิทางไปราชการไดต้ามระเบยีบฯ
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ข
เพิม่เตมิ ถงึ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบบัที่ 3 ) พ.ศ. 2559
(ฉบบัที่ 4) 2561
(สาํนกัปลดั งานป้องกนัฯ)

โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ จาํนวน 6,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตุ
ชว่งเทศกาลปีใหม่ เชน่ คา่ป้ายรณรงค์ คา่จดั
สถานที่ คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่อดัและขยายภาพ
คา่ตอบแทนวทิยากร และอืน่ๆ ทีจ่าํเป็นและเกีย่วขอ้ง
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
ดว่นทีส่ดุ ที่ มท 0810.4/ว 1464 ลงวนัที่ 5 เมษายน 2562
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 93
ลาํดบัที่ 5
(สาํนกัปลดั งานป้องกนัฯ)

โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ จาํนวน 6,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการป้องกนั และลดอบุตัเิหตุ
ชว่งเทศกาลวนัสงกรานต์ เชน่ คา่ป้ายรณรงค์ คา่จดั
สถานที่ คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่อดัและขยายภาพ คา่ตอบแทน
วทิยากร และอืน่ๆ ทีจ่าํเป็นและเกีย่วขอ้ง
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
ดว่นทีส่ดุ ที่ มท 0810.4/ว 1464 ลงวนัที่ 5 เมษายน 2562
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 93 ลาํดบัที่ 4
(สาํนกัปลดั งานป้องกนัฯ)

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบาํรุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิ
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ เชน่ บาํรุงรกัษา หรือซอ่มแซม
ครุภณัฑ์ตลอดจนสิง่ปลูกสรา้งตา่งๆ
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวนัที่ 22 มนีาคม 2564 เรือ่งหลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีทีเ่บกิจา่ย
ในลกัษณะคา่ใชส้อย วสัดแุละคา่สาธารณูปโภค
(สาํนกัปลดั งานป้องกนัฯ)

คา่วสัดุ รวม 178,000 บาท

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 3,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ ท ัง้วสัดุสิน้เปลืองและวสัดุ
คงทน เชน่ ฟิวส์ เข็มขดัรดัสายไฟ สายไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า โคมไฟบลัลาทส์ สตาร์ทเตอร์ เทปพนัสายไฟฟ้า สปอร์
ตไลท์ และอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/
ว1095 ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สาํนกัปลดั งานป้องกนัฯ)

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุพาหนะและขนสง่ ท ัง้วสัดุสิน้เปลือง วสัดุ
คงทน และวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ เชน่ แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน และอืน่ๆ ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี
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- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สาํนกัปลดั งานป้องกนัฯ)

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จาํนวน 150,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนั
ดเีซล จารบี น้ํามนัเครือ่ง และอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สาํนกัปลดั งานป้องกนัฯ)

วสัดุคอมพวิเตอร์ จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์ ไดแ้ก่ อปุกรณ์บนัทกึ
ขอ้มูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบนัทกึขอ้มลู
(Reel Magnetic Tape) หวัพมิพ์ หรือแถบพมิพ์สาํหรบัเครือ่ง
คอมพวิเตอร์ แผน่กรองแสง ตลบัหมกึ เมาส์ เมนบอร์ด และอืน่ๆ ที่
จดัอยูใ่นประเภทน้ี
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สาํนกัปลดั งานป้องกนัฯ)

งบเงนิอุดหนุน รวม 20,000 บาท

เงนิอุดหนุน รวม 20,000 บาท

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ

โครงการสนบัสนุนศูนย์ปฏบิตักิารรว่มในการใหค้วามช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (สถานทีก่ลาง) สาํหรบั
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตพ้ืนทีอ่าํเภอกุฉินารายณ์

จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัศูนย์ปฏบิตักิารรว่มในการใหค้วาม
ชว่ยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (สถานที่
กลาง) สาํหรบัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในเขตพ้ืนทีอ่าํเภอ
กุฉินารายณ์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 96
ลาํดบัที่ 15
(สาํนกัปลดั งานป้องกนัฯ)
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แผนงานการศกึษา

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 2,859,750 บาท

งบบุคลากร รวม 2,521,150 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) รวม 2,521,150 บาท

เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 2,037,860 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืน ใหแ้ก่ พนกังานเทศบาลสงักดักอง
การศกึษา จาํนวน 6 อตัรา ไดแ้ก่
- ผูอ้าํนวยการกองการศกึษา (นกับรหิารการศกึษาระดบักลาง)
- หวัหน้าฝ่ายบรหิารการศกึษา (นกับรหิารการศกึษา ระดบัตน้)
- นกัวชิาการศกึษา ชาํนาญการ
- นกัวชิาการศกึษา ชาํนาญการ
- เจา้พนกังานธรุการ ชาํนาญงาน
- เจา้พนกังานการเงนิและบญัชี ปฏบิตังิาน/ชาํนาญงาน
พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผน
อตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ
ปจัจุบนั)
(กองการศกึษา)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 67,200 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงนิเดอืนในอตัราเทา่กบั
อตัราเงนิประจาํตาํแหน่ง ใหแ้ก่ ผูอ้าํนวยการกองการศกึษา (นกั
บรหิารการศกึษา ระดบักลาง) ทีไ่ดร้บัเงนิประจาํตาํแหน่งตาม
กฎหมายวา่ดว้ยเงนิเดือนและเงนิประจาํตาํแหน่ง
ในอตัราเดือนละ 5,600 บาท จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผน
อตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ
ปจัจุบนั)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล (ก.ท.)
เรือ่ง มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกบัเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนือจาก
เงนิเดือนของพนกังานเทศบาล พ.ศ. 2564
ลงวนัที่ 18 มกราคม 2564
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 313
ลงวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2564
(กองการศกึษา)

เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 85,200 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่ง ใหแ้ก่
- ผูอ้าํนวยการกองการศกึษา (นกับรหิารการศกึษา ระดบักลาง)
ในอตัราเดือนละ5,600 บาท เป็นเงนิ 67,200 บาท
- หวัหน้าฝ่ายบรหิารการศกึษา (นกับรหิารการศกึษา ระดบัตน้)
ในอตัราเดือนละ1,500 บาท เป็นเงนิ 18,000 บาทจาํนวนอตัรา
ตามทีป่รากฏในแผนอตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั)
(กองการศกึษา)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 324,110 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทน ใหแ้กพ่นกังานจา้งตาม
ภารกจิ จาํนวน 2 อตัรา ไดแ้ก่
- ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธรุการ 1 อตัรา
- ผูช้ว่ยเจา้พนกังานการเงนิและบญัชี 1 อตัรา
พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทน จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผน
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อตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ
ปจัจุบนั)
(กองการศกึษา)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้ง จาํนวน 6,780 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว ใหแ้ก่
พนกังานจา้งสงักดักองการศกึษาจาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผน
อตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ
ปจัจุบนั)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล
เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์การใหพ้นกังาน
เทศบาลลูกจา้ง และพนกังานจา้งของเทศบาล ไดร้บัเงนิเพิม่
การครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 18 มถุินายน 2558
(กองการศกึษา)

งบดาํเนินงาน รวม 330,800 บาท

คา่ตอบแทน รวม 52,800 บาท

คา่เชา่บา้น จาํนวน 48,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บา้น ใหแ้กพ่นกังานเทศบาลสงักดักอง
การศกึษา ทีมี่สทิธิเ์บกิได้
- เป็นไปตามระเบียบคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.
ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2559 แกไ้ขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2562
(กองการศกึษา)

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งประจาํ จาํนวน 4,800 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานเทศบาล ทีมี่
สทิธเิบกิได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิาร
เกีย่วกบัการศกึษาบตุรพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมบญัชีกลางดว่นทีส่ดุ ที่ กค 0422.3/ว 257
ลงวนัที่ 28 มถุินายน 2559 เรือ่งประเภทและอตัราเงนิบาํรุง
การศกึษาและคา่เลา่เรียน หรือหนงัสอืส ั่งการตา่ง ๆ
ทีเ่กีย่วขอ้ง
(กองการศกึษา)

คา่ใช้สอย รวม 267,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

คา่จา้งเหมาบรกิาร จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆสาํหรบัการดาํเนินกจิการ
ตา่งๆ ของกองการศกึษา เชน่ คา่จา้งเหมารถเพือ่รบั-สง่เด็กนกัเรียน
ของโรงเรียนเทศบาลเมอืงกุฉินารายณ์ และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์คา่ถา่ยเอกสาร/เขา้เลม่ คา่จดัทาํป้าย
ประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ คา่จา้งอดัลา้งภาพถา่ย คา่เชา่เครือ่งถา่ย
เอกสาร และอืน่ๆ ทีจ่าํเป็นและเกีย่วขอ้ง
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- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563

โครงการจา้งเหมาดูแลหอ้งสมุดโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จาํนวน 114,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาดูแลหอ้งสมดุโรงเรียนเทศบาลเมอืง
กุฉินารายณ์
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566 – 2570 หน้าที่ 69
ลาํดบัที่ 29
(กองการศกึษา)

โครงการจา้งเหมาบรกิารดูแลสนามกีฬาและสระวา่ยน้ําเทศบาลเมืองกุฉิ
นารายณ์

จาํนวน 108,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารดแูลสนามกีฬาและสระวา่ยน้ําเทศบาล
เมอืงกุฉินารายณ์
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 72 ลาํดบัที่ 37
(กองการศกึษา)

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ย
อืน่ ๆ
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่
พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่ลงทะเบยีนและคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ย
อืน่ ทีจ่าํเป็นและเกีย่วขอ้งในการไปราชการสาํหรบั พนกังานเทศบาล
สามญัและพนกังานจา้งทีป่ฏบิตัิ หน้าทีใ่นสงักดักองการศกึษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ข
เพิม่เตมิ ถงึ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558
(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2559 (ฉบบัที่ 4) 2561
(กองการศกึษา)

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบาํรุงรกัษาหรือซอ่มแซม
ทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ เชน่ บาํรุงรกัษา หรือ
ซอ่มแซมครุภณัฑ์ ตลอดจนสิง่ปลูกสรา้งตา่งๆ
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/
ว 1627 ลงวนัที่ 22 มนีาคม 2564 เรือ่งหลกัเกณฑ์และอตัรา
คา่ใชจ้า่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีทีเ่บกิจา่ย
ในลกัษณะคา่ใชส้อย วสัดแุละคา่สาธารณูปโภค
(กองการศกึษา)

คา่วสัดุ รวม 11,000 บาท

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุน้ํามนัเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ ไดแ้ก่ น้ํามนัดีเซลน้ํา
มนัเบนซนิ น้ํามนัเครือ่ง จารบี และวสัดอุืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่น
ประเภทน้ี
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศกึษา)
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วสัดุการเกษตร จาํนวน 2,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุการเกษตรท ัง้วสัดสุิน้เปลือง และวสัดคุงทน เชน่
ปุ๋ ย พนัธุ์พืช วสัดเุพาะชาํ อปุกรณ์ในการขยายพนัธุ์พืช สปรงิ
เกลอร์ และอืน่ๆ ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศกึษา)

วสัดุคอมพวิเตอร์ จาํนวน 4,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์ ไดแ้ก่
อปุกรณ์บนัทกึขอ้มูล Digital Video Disc,
Flash Drive) เทปบนัทกึขอ้มลู (Reel Magnetic Tape) หวัพมิพ์
หรือแถบพมิพ์สาํหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร์ แผน่กรองแสง ตลบั
หมกึ เมาส์ เมนบอร์ด และอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศกึษา)

งบลงทุน รวม 7,800 บาท

คา่ครุภณัฑ์ รวม 7,800 บาท

ครุภณัฑ์สาํนกังาน

จดัซ้ือโตะ๊ - เกา้อ้ีทาํงาน จาํนวน 7,800 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อโตะ๊ทาํงาน สาํหรบัพนกังาน ชนิดโตะ๊เหล็ก
พรอ้มกระจก จาํนวน 1 ตวัๆ ละ 5,800 บาท และเกา้อี้
ทาํงาน สาํหรบัพนกังาน จาํนวน 1 ตวัๆ ละ 2,000 บาท
- จดัซ้ือตามราคาทอ้งถิน่กาํหนด ไมมี่ในมาตรฐานครุภณัฑ์
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศกึษา)

งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา รวม 24,193,120 บาท

งบบุคลากร รวม 5,973,240 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) รวม 5,973,240 บาท

เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 3,774,360 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืน ใหแ้ก่ พนกังานครูโรงเรียนเทศบาลเมอืง
กุฉินารายณ์และศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมอืงกุฉินารายณ์ ไดแ้ก่
- ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์
- ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จาํนวน 3 อตัรา
- ครูผูด้แูลเด็ก ศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์
จาํนวน 7 อตัรา พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน จาํนวนอตัราตามที่
ปรากฏในแผนอตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั)
(กองการศกึษา)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 186,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดือน ในอตัราเทา่กบั
เงนิวทิยฐานะทีไ่ดร้บั ใหแ้ก่ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉิ
นารายณ์ และครูโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ทีไ่ดร้บัเงนิวทิย
ฐานะ ตามกฎหมายและหนงัสอืส ั่งการ ในอตัราเดือน
ละ 9,900 บาท จาํนวน 1 อตัรา และในอตัราเดือนละ 5,600 บาท
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จาํนวน 1 อตัรา
- ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล (ก.
ท.) เรือ่ง มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกบัเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนือจาก
เงนิเดือนของพนนกังานเทศบาล พ.ศ. 2564
ลงวนัที่ 18 มกราคม 2564 ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0809.3/ว 313 ลงวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2564
(กองการศกึษา)

เงนิวทิยฐานะ จาํนวน 459,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิวทิยฐานะ ใหแ้ก่ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน ครูโรงเรียน
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ และครูศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมอืงกุฉิ
นารายณ์ ทีมี่สทิธิไ์ดร้บัจาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผน
อตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ
ปจัจุบนั)
(กองการศกึษา)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 1,433,880 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทน ใหแ้ก่ พนกังานจา้ง โรงเรียนเทศบาลเมือง
กุฉินารายณ์และศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมอืง
กุฉินารายณ์ จาํนวน 10 อตัรา ไดแ้ก่
- ผูช้ว่ยเจา้พนกังานการเงนิและบญัชี 1 อตัรา
- ภารโรง 1 อตัรา
- ผูช้ว่ยครู (อตัราจา้ง 2 อตัรา)
- ผูดู้แลเด็ก (ทกัษะ) 5 อตัรา
- ผูดู้แลเด็ก (ท ั่วไป ) 1 อตัรา
พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทน จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผน
อตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ
ปจัจุบนั)
(กองการศกึษา)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้ง จาํนวน 120,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว ใหแ้ก่ พนกังาน
จา้ง โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาล เมอืงกุฉินารายณ์ จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผน
อตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ
ปจัจุบนั)

- ตามประกาศคณะ กรรมการกลาง พนกังานเทศบาลเรือ่ง กาํหนด
มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกบัหลกั เกณฑ์ การใหพ้นกังาน
เทศบาล ลูกจา้ง และ พนกังานจา้งของเทศบาล ไดร้บัเงนิเพิม่การ
ครองชีพช ั่วคราว (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 18 มถุินายน 2558
(กองการศกึษา)

งบดาํเนินงาน รวม 11,046,880 บาท

คา่ตอบแทน รวม 123,000 บาท

คา่เชา่บา้น จาํนวน 120,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บา้น ใหแ้กพ่นกังานครูโรงเรียนเทศบาล
เมอืงกุฉินารายณ์ ทีมี่สทิธิเ์บกิได้
- เป็นไปตามระเบียบคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.
ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551
แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2559 แกไ้ขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2562
ท ัง้น้ี จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากสาํนกั
งบประมาณ
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(กองการศกึษา)

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งประจาํ จาํนวน 3,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร ใหแ้ก่ พนกังานครูโรงเรียน
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ทีมี่สทิธิเ์บกิได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิาร
เกีย่วกบัการศกึษาบตุรพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมบญัชีกลางดว่นทีส่ดุ ที่ กค. 0422.3/
ว257 ลงวนัที่ 28 มถุินายน 2559 เรือ่งประเภทและอตัราเงนิบาํรุง
การศกึษา และคา่เลา่เรียน หรือหนงัสอืส ั่งการ
ตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ท ัง้น้ี จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากสาํนกั
งบประมาณ
(กองการศกึษา)

คา่ใช้สอย รวม 6,274,150 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

โครงการจา้งเหมาบรกิารงานการสอนโรงเรียนเทศบาลเมือง
กุฉินารายณ์

จาํนวน 1,422,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารงานสอนโรงเรียนเทศบาลเมอืง
กุฉินารายณ์
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 69
ลาํดบัที่ 30
(กองการศกึษา)

โครงการจา้งเหมาบรกิารทาํความสะอาดโรงเรียนเทศบาลเมือง
กุฉินารายณ์

จาํนวน 384,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารทาํความสะอาดอาคารสถานทีบ่รเิวณ
โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์และศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
เมอืงกุฉินารายณ์
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566- 2570) หน้าที่ 65
ลาํดบัที่ 12
(กองการศกึษา)

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ย
อืน่ ๆ
คา่ใช้จา่ยในการรณรงค์การป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา จาํนวน 6,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการรณรงค์การป้องกนัยาเสพตดิใน
สถานศกึษา สงักดัเทศบาลเมอืงกุฉินารายณ์ เชน่ คา่พธิเีปิด -ปิด คา่
จดัทาํป้ายรณรงค์ คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่
จาํเป็นและเกีย่วขอ้ง
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที่ มท 0816.2/
ว 2786 ลงวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566 -2570) หน้าที่ 68
ลาํดบัที่ 28
(กองการศกึษา)

โครงการแขง่ขนักีฬาและนนัทนาการของเด็กเล็กศูนย์พฒันาเด็กเล็กใน
เขตอาํเภอกุฉินารายณ์

จาํนวน 15,000 บาท
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เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัการแขง่ขนักีฬาหรือเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมอืงกุฉินารายณ์ เชน่ คา่ตอบแทนเจา้หน้าที่
และคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัและตดัสนิ เงนิรางวลัพรอ้มถว้ย
รางวลั คา่ใชส้ถานที่ คา่เชา่วสัดุอปุกรณ์เครือ่งเสยีง
คา่วสัดสุาํนกังาน คา่วสัดอุปุกรณ์กีฬาคา่ชุดกีฬา คา่โฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ และอืน่ๆ ทีจ่าํเป็นสาํหรบังานน้ี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย ในการจดั
งาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬา เขา้รว่มแขง่ขนักีฬา
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566 -2570) หน้าที่ 63
ลาํดบัที่ 7
(กองการศกึษา)

โครงการแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการเด็กนกัเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัการแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการเด็กนกัเรียนศนูย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมอืงกุฉินารายณ์ เชน่ คา่ตอบแทน
คณะกรรมการตดัสนิ เงนิรางวลั ถว้ยรางวลั ใบเกียรตบิตัร คา่ใช้
สถานที่ คา่วสัดอุปุกรณ์ และอืน่ๆทีจ่าํเป็นสาํหรบังานน้ี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย ในการจดั
งาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬา เขา้รว่มแขง่ขนักีฬา
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566 -2570) เพิม่เตมิ
คร ัง้ที่ 1 หน้าที่ 5 ลาํดบัที่ 1
(กองการศกึษา)

โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการวนัเด็กแหง่ชาตเิชน่ คา่
สถานที่ คา่ของขวญั คา่รางวลัสาํหรบัเด็ก คา่จดั
นิทรรศการ คา่ตอบแทนคณะกรรมการ คา่วสัดสุาํนกังาน
คา่สนบัสนุนการ จดักจิกรรมวนัเด็ก และอืน่ๆ ทีจ่าํเป็นและ
เกีย่วขอ้ง สาํหรบักจิกรรมวนัเด็ก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดั
งาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 62
ลาํดบัที่ 1
(กองการศกึษา)

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา จาํนวน 4,397,150 บาท

1) คา่อาหารกลางวนั จาํนวน 2,432,850 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารกลางวนัสาํหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
เมอืงกุฉินารายณ์ ในอตัราคนละ 21 บาทจาํนวน 245 วนั และ
โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ในอตัราคนละ 21 บาท
จาํนวน 200 วนั ท ัง้น้ี จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ
จากสาํนกังบประมาณ
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที่ มท 0816.2/ว
5061 ลงวนัที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 76
ลาํดบัที่ 48 และหน้าที่ 82 ลาํดบัที่ 66

2) คา่จดัการเรียนการสอน (รายหวั) จาํนวน 1,025,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัการเรียนการสอน (รายหวั) ใหแ้ก่ ศนูย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลเมอืงกุฉินารายณ์ ในอตัราคนละ 1,700 บาท ตอ่ปี
โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ดงัน้ี
- ระดบัอนุบาล ในอตัราคนละ 850 บาท ตอ่ภาคเรียน
- ระดบัประถมศกึษา ในอตัราคนละ 950 บาท ตอ่ภาคเรียน

ท ัง้น้ี จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากสาํนกั
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งบประมาณ
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที่ มท 0816.2/ว
5061 ลงวนัที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 75
ลาํดบัที่ 44 และหน้าที่ 80 ลาํดบัที่ 61

3) คา่หนงัสือเรียน จาํนวน 247,380 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่หนงัสอืเรียน ใหแ้กน่กัเรียนโรงเรียนเทศบาลเมอืงกุฉิ
นารายณ์ ดงัน้ี

- ระดบัอนุบาล 1-3 ในอตัราคนละ 200 บาท ตอ่ปี
- ระดบัประถมศกึษาปีที่ 1 ในอตัราคนละ 656.25 บาทตอ่ปี
- ระดบัประถมศกึษาปีที่ 2 ในอตัราคนละ 649.95 บาทตอ่ปี
- ระดบัประถมศกึษาปีที่ 3 ในอตัราคนละ 653.10 บาทตอ่ปี
- ระดบัประถมศกึษาปีที่ 4 ในอตัราคนละ 706.65 บาทตอ่ปี
- ระดบัประถมศกึษาปีที่ 5 ในอตัราคนละ 864.30 บาทตอ่ปี
- ระดบัประถมศกึษาปีที่ 6 ในอตัราคนละ 858.90 บาทตอ่ปี

ท ัง้น้ี จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากสาํนกั
งบประมาณ
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที่ มท 0816.2/ว
5061 ลงวนัที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 76
ลาํดบัที่ 47 และหน้าที่ 81 ลาํดบัที่ 63

4) คา่อุปกรณ์การเรียน จาํนวน 158,470 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่อปุกรณ์การเรียน ใหแ้กน่กัเรียนโรงเรียนเทศบาล
เมอืงกุฉินารายณ์ ดงัน้ี

- ระดบัอนุบาล 1-3 ในอตัราคนละ 100 บาท/ภาคเรียน
- ระดบัประถมศกึษาปีที่ 1-6 ในอตัราคนละ 195 บาท/ภาคเรียน

ท ัง้น้ี จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากสาํนกั
งบประมาณ
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที่ มท 0816.2/ว
5061 ลงวนัที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 75
ลาํดบัที่ 45 และหน้าที่ 81 ลาํดบัที่ 64

5) คา่เครือ่งแบบนกัเรียน จาํนวน 171,780 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่เครือ่งแบบนกัเรียน ใหแ้กน่กัเรียนโรงเรียนเทศบาล
เมอืงกุฉินารายณ์ ดงัน้ี

- ระดบัอนุบาล 1-3 ในอตัราคนละ 300 บาท/ปี
- ระดบัประถมศกึษาปีที่ 1-6 ในอตัราคนละ 360 บาท/ปี

ท ัง้น้ี จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากสาํนกั
งบประมาณ
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที่ มท 0816.2/ว
5061 ลงวนัที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 75
ลาํดบัที่ 46 และหน้าที่ 80 ลาํดบัที่ 62

6) คา่กจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน จาํนวน 235,670 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่กจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รียน ใหแ้กน่กัเรียน
โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ดงัน้ี

- ระดบัอนุบาล 1-3 ในอตัราคนละ 215 บาท/ภาคเรียน
- ระดบัประถมศกึษาปีที่ 1-6 ในอตัราคนละ 240 บาท/ภาคเรียน

ท ัง้น้ี จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากสาํนกั
งบประมาณ
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที่ มท 0816.2/ว
5061 ลงวนัที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 77
ลาํดบัที่ 53
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7) คา่ปจัจยัพ้ืนฐานสาํหรบัเด็กยากจน จาํนวน 126,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ปจัจยัพื้นฐานสาํหรบัเด็กยากจน ท ัง้น้ี จะเบกิจา่ย
ตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากสาํนกังบประมาณ
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที่ มท 0816.2/ว
5061 ลงวนัที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 78
ลาํดบัที่ 55
(กองการศกึษา)

คา่วสัดุ รวม 4,355,530 บาท

วสัดุงานบา้นงานครวั จาํนวน 4,355,530 บาท

คา่อาหารเสรมิ (นม)
เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ (นม) สาํหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็กฯใน
อตัราคนละ 7.37 บาท จาํนวน 260 วนั และโรงเรียนเทศบาลเมือง
กุฉินารายณ์ ดงัน้ี
- ระดบัอนุบาล ในอตัราคนละ 7.37 บาท จาํนวน 260 วนั
- ระดบัประถมศกึษา ในอตัราคนละ 7.37 บาท จาํนวน 260 วนัและ
โรงเรียนในเขตเทศบาล ในระดบัอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6
ทีส่งักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พื้นฐาน (สพฐ.)4 แหง่
ในอตัราคนละ 7.37 บาท จาํนวน 260 วนั แยกเป็น
- ศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์
- โรงเรียนบา้นบวัขาว (พรอ้มพนัธ์อปุถมัป์)
- โรงเรียนบา้นบวัขาว (วนัครู2500)
- โรงเรียนสามคัคบีวัขาว
- โรงเรียนหนองหูลงิเจรญิเวทย์
- โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์
ท ัง้น้ี จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากสาํนกั
งบประมาณ
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยดว่นทีส่ดุ ที่ มท 0816.2/
ว 3924 ลงวนัที่ 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 82
ลาํดบัที่ 65 และหน้าที่ 76 ลาํดบัที่ 49
(กองการศกึษา)

คา่สาธารณูปโภค รวม 294,200 บาท

คา่ไฟฟ้า จาํนวน 200,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมอืง
กุฉินารายณ์ และโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน
การบรหิารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศกึษา)

คา่น้ําประปา คา่น้ําบาดาล จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่น้ําประปาศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมอืง
กุฉินารายณ์ และโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน
การบรหิารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศกึษา)

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 64,200 บาท
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เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารการใชร้ะบบอนิเตอร์เน็ต (Internet) เป็นราย
เดอืน รายปี รวมถงึคา่สือ่สารอืน่ๆ เชน่ คา่เคเบิล้ทีวี
คา่เชา่ชอ่งสญัญาณดาวเทียม เป็นตน้ และคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดใ้ช้
บรกิารดงักลา่วและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน
การบรหิารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศกึษา)

งบลงทุน รวม 12,000 บาท

คา่ครุภณัฑ์ รวม 12,000 บาท

ครุภณัฑ์สาํนกังาน

จดัซ้ือโตะ๊ - เกา้อ้ีทาํงาน จาํนวน 12,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อโตะ๊ทาํงาน สาํหรบัพนกังาน ชนิดโตะ๊เหล็ก
พรอ้มกระจก จาํนวน 1 ตวั และเกา้อีท้าํงาน สาํหรบั
พนกังาน จาํนวน 1 ตวั
- จดัซ้ือตามราคาทอ้งถิน่กาํหนด ไมมี่ในมาตรฐานครุภณัฑ์
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศกึษา)

งบเงนิอุดหนุน รวม 7,161,000 บาท

เงนิอุดหนุน รวม 7,161,000 บาท

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ

อุดหนุนคา่อาหารกลางวนั จาํนวน 7,161,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนคา่อาหารกลางวนัสาํหรบัโรงเรียน ในเขต
เทศบาล ในระดบัอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 ทีส่งักดั สาํนกังาน
คณะกรรมการการศกึษาข ัน้พื้นฐาน (สพฐ.) 4 แหง่ ในอตัราคนละ
21 บาท จาํนวน 200 วนั ไดแ้ก่
- โรงเรียนบา้นบวัขาว (พรอ้มพนัธ์อปุถมัป์)
- โรงเรียนบา้นบวัขาว (วนัครู 2500)
- โรงเรียนสามคัคบีวัขาว
- โรงเรียนหนองหูลงิเจรญิเวทย์
ท ัง้น้ี จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากสาํนกั
งบประมาณ
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที่ มท 0816.2/ว
5061 ลงวนัที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 82

แผนงานสาธารณสุข

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข รวม 3,339,690 บาท

งบบุคลากร รวม 2,349,890 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) รวม 2,349,890 บาท

เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 1,743,710 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืน ใหแ้ก่ พนกังานเทศบาล สงักดักอง
สาธารณสขุฯ จาํนวน 5 อตัรา ไดแ้ก่
- ผูอ้าํนวยการกองสาธารณสขุฯ (นกับรหิารงานสาธารณสขุ

ลาํดบัที่ 67
(กองการศกึษา)
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ระดบัตน้)
- หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสขุ (นกับรหิารงานสาธารณสขุ
ระดบัตน้)
- นกัวชิาการสาธารณสขุ ปฏบิตักิาร
- เจา้พนกังานการเงนิและบญัชี ชาํนาญงาน
- เจา้พนกังานธรุการ ชาํนาญงาน
พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผน
อตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ
ปจัจุบนั)
(กองสาธารณสขุฯ)

เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 60,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่ง ใหแ้ก่
- ผูอ้าํนวยการกองสาธารณสขุฯ (นกับรหิารงานสาธารณสขุ
ระดบัตน้) อตัราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงนิ 42,000 บาท
- หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสขุ (นกับรหิารงานสาธารณสขุ
ระดบัตน้) อตัราเดือนละ 1,500 บาท เป็นเงนิ 18,000 บาท
จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผน
อตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ
ปจัจุบนั)
(กองสาธารณสขุฯ)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 546,180 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทน ใหแ้ก่ พนกังานจา้งตามภารกจิ
จาํนวน 3 อตัรา ไดแ้ก่
- ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธรุการ 2 อตัรา
- ผูช้ว่ยเจา้พนกังานการเงนิและบญัชี 1 อตัรา
พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทน จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผน
อตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ
ปจัจุบนั)
(กองสาธารณสขุฯ)

งบดาํเนินงาน รวม 965,000 บาท

คา่ตอบแทน รวม 130,000 บาท

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของ
พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหป้ฏบิตังิาน
นอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิ
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของ อปท.พ.ศ. 2559
(กองสาธารณสขุฯ)

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งประจาํ จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานเทศบาลทีม่ี
สทิธเิบกิได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิาร
เกีย่วกบัการศกึษาบตุรพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2549
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมบญัชีกลางดว่นทีส่ดุ ที่ กค.0422.3/ว257
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ลงวนัที่ 28 มถุินายน. 2559 เรือ่งประเภทและอตัราเงนิบาํรุง
การศกึษาและคา่เลา่เรียน หรือหนงัสอืส ั่งการตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
(กองสาธารณสขุฯ)

คา่ใช้สอย รวม 815,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

โครงการจา้งเหมาบรกิารผูช่้วยปฏบิตังิานดา้นสาธารณสุข เทศบาลเมือง
กุฉินารายณ์

จาํนวน 546,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารผูช้ว่ยปฏบิตังิานดว้นสาธารณสขุ
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 110
ลาํดบัที่ 14
(กองสาธารณสขุฯ)

โครงการสาํรวจขอ้มูลจาํนวนสตัว์และขึน้ทะเบียนสตัว์ตามโครงการสตัว์
ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ ตามพระปณิธาณ
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยั
ลกัษณ์ อคัรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัตยิราชนารี

จาํนวน 9,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาเจา้หน้าทีโ่ครงการสาํรวจขอ้มูลจาํนวนสตัว์
และขึน้ทะเบยีนสตัว์ ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจาก
โรคพษิสนุขับา้ตามพระปณิธาณ ศาสตรจารย์ ดร. สมเด็จพระเจา้
น้องนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัตยิราชนารี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดั
สวสัดภิาพสตัว์ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 57
ลาํดบัที่ 3
(กองสาธารณสขุฯ)

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ย
อืน่ ๆ
โครงการป้องกนัและควบคมุโรคพษิสุนขับา้ สาํหรบัขบัเคลือ่นตาม
โครงการสตัว์ ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนขับา้ ตามพระ
ปณิธาณ ศาสตรจารย์ ดร. สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ
วลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควฒันวรขตัตยิราชนารี

จาํนวน 60,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการป้องกนัและควบคมุโรค
พษิสนุขับา้สาํหรบัขบัเคลือ่นตามโครงการสตัว์ ปลอดโรค
คนปลอดภยั จากโรคพษิสนุขับา้ตามพระปณิธาณ ศาสตรจารย์
ดร. สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์อคัรราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัตยิราชนารี เชน่
คา่วคัซีน คา่อปุกรณ์การฉีด กระตกิน้ํา และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่าํเป็น
และเกีย่วขอ้ง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดั
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สวสัดภิาพสตัว์ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 57
ลาํดบัที่ 1
(กองสาธารณสขุฯ)

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 200,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบาํรุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิ
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ เชน่ บาํรุงรกัษา หรือซอ่มแซม
ครุภณัฑ์ตลอดจนสิง่ปลูกสรา้งตา่งๆ เชน่ รถยนต์ เก็บขนขยะเครือ่ง
พน่หมอกควนั เครือ่งตดัหญา้ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวนัที่ 22 มนีาคม 2564 เรือ่งหลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีทีเ่บกิจา่ยใน
ลกัษณะคา่ใชส้อย วสัดแุละคา่สาธารณูปโภค
(กองสาธารณสขุฯ)

คา่วสัดุ รวม 20,000 บาท

วสัดุคอมพวิเตอร์ จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์ ไดแ้ก่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มูล
Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบนัทกึขอ้มลู
(Reel Magnetic Tape) หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์สาํหรบัเครือ่ง
คอมพวิเตอร์ แผน่กรองแสง ตลบัหมกึ เมาส์ เมนบอร์ด และอืน่ๆที่
จดัอยูใ่นประเภทน้ี
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสขุฯ)

งบลงทุน รวม 24,800 บาท

คา่ครุภณัฑ์ รวม 24,800 บาท

ครุภณัฑ์สาํนกังาน

จดัซ้ือโตะ๊ - เกา้อ้ีทาํงาน จาํนวน 7,800 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อโตะ๊ทาํงาน สาํหรบัพนกังาน ชนิดโตะ๊เหล็ก
พรอ้มกระจก จาํนวน 1 ตวั และเกา้อีท้าํงาน สาํหรบัพนกังาน
จาํนวน 1 ตวั
- จดัซ้ือตามราคาทอ้งถิน่กาํหนด ไมมี่ในมาตรฐานครุภณัฑ์
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสขุฯ)

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนิกส์

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ จาํนวน 17,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อเครือ่งคอมพวิเตอร์ สาํหรบังานสาํนกังาน
(จอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 น้ิว)
คณุลกัษณะพ้ืนฐาน
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไมน้่อยกวา่ 4 แกน

หลกั (4 core) และ 8 แกนเสมอืน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิม่สญัญาณนาฬกิาไดใ้นกรณีทีต่อ้งใชค้วามสามารถในการ
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ประมวลผลสงู (Turbo Boost หรือ Max Boot) โดยมีความเร็ว
สญัญาณนาฬกิาสงูสดุ ไมน้่อยกวา่ 4 GHz จาํนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจาํ

แบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดยีวกนัขนาดไม่
น้อยกวา่ 4 MB
- มหีน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่ มขีนาด

ไมน้่อยกวา่ 4 GB
- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู ชนิด SATA หรือดกีวา่ ขนาดความจุไม่

น้อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้่อย
กวา่ 250 GB จาํนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดกีวา่ จาํนวน 1 หน่วย
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดกีวา่จาํนวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ ไมน้่อย

กวา่ 3 ชอ่ง
- มแีป้นพมิพ์และเมาส์
- มจีอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 น้ิว จาํนวน 1 หน่วย

- จดัซ้ือตามมาตรฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ของกระทรวง
ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม2564
(กองสาธารณสขุฯ)

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ รวม 30,000 บาท

งบดาํเนินงาน รวม 30,000 บาท

คา่วสัดุ รวม 30,000 บาท

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ ท ัง้วสัดุ
สิน้เปลืองและวสัดคุงทน เชน่ น้ํายากาํจดัยงุ แมลง ลูกน้ํา ทรายอะเ
บท คลอรีน ยารกัษาโรค และเวชภณัฑ์อืน่ๆ ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสขุฯ)

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ รวม 752,040 บาท

งบบุคลากร รวม 600,540 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) รวม 600,540 บาท

เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 466,140 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืน ใหแ้ก่ พนกังานเทศบาลสงักดักองสวสัดกิาร
สงัคม ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกองสวสัดกิารสงัคม (นกับรหิารงาน
สวสัดกิารสงัคม ระดบักลาง) พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนจาํนวน
อตัราตามทีป่รากฏในแผนอตัรากาํลงั 3 ปี(ปีงบประมาณ 2564-
2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั)
(กองสวสัดกิารสงัคม)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 67,200 บาท
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เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงนิเดอืนในอตัราเทา่กบั
อตัรา เงนิประจาํตาํแหน่ง ใหแ้ก่ ผูอ้าํนวยการกองสวสัดกิาร
สงัคม (นกับรหิารงานสวสัดกิารสงัคม ระดบักลาง) ทีไ่ดร้บัเงนิ
ประจาํ ตาํแหน่ง ตามกฎหมายวา่ดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจาํ
ตาํแหน่ง ในอตัราเดือนละ 5,600 บาท จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏ
ในแผนอตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึปจัจุบนั)
- ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล (ก.ท.)
เรือ่ง มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกบัเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนือจาก
เงนิเดือนของพนกังานเทศบาล พ.ศ. 2564 ลงวนัที่ 18
มกราคม 2564
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 313
ลงวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2564
(กองสวสัดกิารสงัคม)

เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 67,200 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่ง ใหแ้ก่ ผูอ้าํนวยการกองสวสัดกิาร
สงัคม (นกับรหิารงานสวสัดกิารสงัคม ระดบักลาง) อตัราเดือนละ
5,600 บาท เป็นเงนิ 67,200 บาท จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏใน
แผนอตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึปจัจุบนั)
(กองสวสัดกิารสงัคม)

งบดาํเนินงาน รวม 122,000 บาท

คา่ตอบแทน รวม 82,000 บาท

คา่เชา่บา้น จาํนวน 72,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น ใหแ้ก่ พนกังานเทศบาลทีม่สีทิธเิบกิคา่เชา่
บา้นได้
- เป็นไปตามระเบียบคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2559 แกไ้ขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2562
(กองสวสัดกิารสงัคม)

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งประจาํ จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานเทศบาล ทีมี่
สทิธิเ์บกิได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิาร
เกีย่วกบัการศกึษาบตุรพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมบญัชีกลางดว่นทีส่ดุ ที่ กค. 0422.3/
ว257 ลงวนัที่ 28 มถุินายน 2559 เรือ่งประเภทและอตัราเงนิบาํรุง
การศกึษาและคา่เลา่เรียน หรือหนงัสอืส ั่งการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
(กองสวสัดกิารสงัคม)

คา่ใช้สอย รวม 20,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ย
อืน่ ๆ
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปอบรมสมัมนา ประชุมใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่ธรรมเนียม และ
คา่ลงทะเบยีน คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่าํเป็นตอ่การไปราชการของพนกังาน เทศบาล/
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พนกังานจา้ง ทีป่ฏบิตัหิน้าทีข่องกองสวสัดกิารสงัคม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ
ถงึ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2561
(กองสวสัดกิารสงัคม)

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบาํรุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิ
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ เชน่ บาํรุงรกัษา หรือซอ่มแซม
ครุภณัฑ์ตลอดจนสิง่ปลูกสรา้งตา่งๆ
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวนัที่ 22 มนีาคม 2564 เรือ่งหลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีทีเ่บกิจา่ยใน
ลกัษณะคา่ใชส้อย วสัดแุละคา่สาธารณูปโภค
(กองสวสัดกิารสงัคม)

คา่วสัดุ รวม 20,000 บาท

วสัดุคอมพวิเตอร์ จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์ ไดแ้ก่ อปุกรณ์บนัทกึ
ขอ้มูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact
Disc,Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบนัทกึ
ขอ้มูล (Reel Magnetic Tape) หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์
สาํหรบั เครือ่งคอมพวิเตอร์ แผน่กรองแสง ตลบัหมกึเมาส์ เมนบอร์ด
และอืน่ๆ ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสวสัดกิารสงัคม)

งบลงทุน รวม 29,500 บาท

คา่ครุภณัฑ์ รวม 29,500 บาท

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนิกส์

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ จาํนวน 22,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อเครือ่งคอมพวิเตอร์ สาํหรบังานประมวลผลแบบ
ที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 น้ิว) จาํนวน 1 เครือ่ง
คณุลกัษณะพ้ืนฐาน
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 6 แกน

หลกั (6 core) และ 12 แกนเสมอืน (12 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิม่สญัญาณนาฬกิาไดใ้นกรณีทีต่อ้งใชค้วามสามารถในการ
ประมวลผลสงู (Turbo Boost หรือ Max Boost)
โดยมีความเร็วสญัญาณนาฬกิาสงูสดุไมน้่อย
กวา่ 4.2 GHz จาํนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจาํ

แบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดยีวกนัขนาดไม่
น้อยกวา่ 8 MB
- มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคณุลกัษณะอยา่งใดอยา่ง

หน่ึง หรือดกีวา่ ดงัน้ี
1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีมี่

หน่วยความจาํ ขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB หรือ
2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูภ่ายในหน่วย

ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใช้
หน่วยความจาํหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 2GB หรือ

3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีมี่ความสามารถในการใช้
หน่วยความจาํหลกัในการแสดงภาพ ขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB
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- มหีน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่ มขีนาด
ไมน้่อยกวา่ 8 GB
- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู ชนิด SATA หรือดกีวา่ ขนาดความจุไม่

น้อยกวา่ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้่อย
กวา่ 250 GB จาํนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดกีวา่ จาํนวน 1 หน่วย
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบ

เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดกีวา่ จาํนวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ ไมน้่อย

กวา่ 3 ชอ่ง
- มแีป้นพมิพ์และเมาส์
- มจีอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 น้ิว จาํนวน 1 หน่วย

- จดัซ้ือตามมาตรฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่
เศรษฐกจิและสงัคม
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1095 ลง
วนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสวสัดกิารสงัคม)

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึ
พมิพ์ (Ink Tank Printer)

จาํนวน 7,500 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อเครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้ม
ตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ (Ink Tank Printer) จาํนวน 1 เครือ่ง
คณุลกัษณะพ้ืนฐาน
- เป็นอปุกรณ์ทีม่คีวามสามารถ

เป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครือ่งเดยีวกนั
- เป็นเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึ

พมิพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลติ
- มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200x1,200 dpi
- มคีวามเร็วในการพมิพ์ขาวดาํสาํหรบักระดาษ A4 ไมน้่อย

กวา่ 27 หน้าตอ่นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอ่นาที (ipm)
- มคีวามเร็วในการพมิพ์สสีาํหรบักระดาษ A4 ไมน้่อย

กวา่ 15 หน้าตอ่นาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอ่นาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดาํ – ส)ี ได้
- มคีวามละเอยีดในการสแกนสงูสดุไมน้่อย

กวา่ 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi
- มถีาดป้อนเอกสารอตัโนมตัิ (Auto Document Feed)
- สามารถถา่ยสาํเนาเอกสารไดท้ ัง้สแีละขาวดาํ
- สามารถทาํสาํเนาไดส้งูสดุไมน้่อยกวา่ 99 สาํเนา
- สามารถยอ่และขยายได้ 25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต์
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ จาํนวน

ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดกีวา่ จาํนวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง
หรือ สามารถใชง้านผา่น เครือขา่ยไรส้าย Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มถีาดใสก่ระดาษไดร้วมกนัไมน้่อยกวา่ 100 แผน่
- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และสามารถกาํหนดขนาด

ของกระดาษเองได้
- จดัซ้ือตามมาตรฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดจิทิลั

เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว

1095 ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ รวม 96,000 บาท
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งบดาํเนินงาน รวม 96,000 บาท

คา่ใช้สอย รวม 96,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

โครงการจา้งเหมาผูพ้กิารบนัทกึขอ้มูลผูสู้งอายุ ผูพ้กิาร กลุม่เพือ่น เด็ก
แรกเกดิและกองทุนสวสัดกิารชุมชน

จาํนวน 96,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาผูพ้กิารบนัทกึขอ้มลูผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร กลุม่
เพือ่นเด็กแรกเกดิและกองทุนสวสัดกิารชุมชน
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว4044
ลงวนัที1่0 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 60
ลาํดบัที่ 4
(กองสวสัดกิารสงัคม)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา รวม 312,000 บาท

งบดาํเนินงาน รวม 312,000 บาท

คา่ตอบแทน รวม 2,000 บาท

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 2,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของ
พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหป้ฏบิตังิานนอก
เวลาราชการ เพือ่ประโยชน์ของงานราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิ
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559
(กองชา่ง)

คา่ใช้สอย รวม 10,000 บาท

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบาํรุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิ
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ เชน่ บาํรุงรกัษา หรือซอ่มแซม
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ครุภณัฑ์ตลอดจนสิง่ปลูกสรา้งตา่งๆ
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวนัที่ 22 มนีาคม 2564 เรือ่งหลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีทีเ่บกิจา่ย
ในลกัษณะคา่ใชส้อย วสัดแุละคา่สาธารณูปโภค
(กองชา่ง)

คา่วสัดุ รวม 300,000 บาท

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 300,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ ท ัง้วสัดุสิน้เปลืองและวสัดุ
คงทน เชน่ ฟิวส์ เข็มขดัรดัสายไฟ สายไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า โคมไฟ บลัลาทส์ สตาร์ทเตอร์ เทปพนัสายไฟฟ้า สปอร์
ตไลท์ และอืน่ ๆ ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที2่8 พฤษภาคม 2564
(กองชา่ง)

งานสวนสาธารณะ รวม 1,882,290 บาท

งบบุคลากร รวม 1,014,290 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) รวม 1,014,290 บาท

เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 320,640 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังานเทศบาลสงักดักอง
ชา่ง จาํนวน 1 อตัรา ไดแ้ก่
- นกัวชิาการสวนสาธารณะ ชาํนาญการ
พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผน
อตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ
ปจัจุบนั)
(กองชา่ง)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 689,850 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทน ใหแ้ก่ พนกังานจา้งตามภารกจิ
จาํนวน 4 อตัรา ไดแ้ก่
- คนงานตกแตง่สวน 4 อตัรา
พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทน จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผน
อตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ
ปจัจุบนั)
(กองชา่ง)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้ง จาํนวน 3,800 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว ใหแ้ก่ พนกังานจา้งตาม
ภารกจิ สงักดักองชา่ง
- ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เรือ่ง กาํหนด
มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์การใหพ้นกังานเทศบาล
ลูกจา้ง และพนกังานจา้งของเทศบาลไดร้บัเงนิเพิม่การครองชีพ
ช ั่วคราว (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 18 มถุินายน 2558
(กองชา่ง)
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งบดาํเนินงาน รวม 868,000 บาท

คา่ตอบแทน รวม 62,000 บาท

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ของ
พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหป้ฏบิตังิาน
นอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิ
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559
(กองชา่ง)

คา่เชา่บา้น จาํนวน 48,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บา้น ใหแ้ก่ พนกังานเทศบาล สงักดักอง
ชา่ง (งานสวนสาธารณะ) ทีมี่สทิธเิบกิคา่เชา่บา้นได้
- เป็นไปตามระเบียบคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.
ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2562
(กองชา่ง)

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งประจาํ จาํนวน 4,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานเทศบาล สงักดั
กองชา่ง (งานสวนสาธารณะ) ทีมี่สทิธเิบกิได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิาร
เกีย่วกบัการศกึษาบตุรพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมบญัชีกลางดว่นทีส่ดุ ที่ กค.0422.3/
ว257 ลงวนัที่ 28 มถุินายน 2559
(กองชา่ง)

คา่ใช้สอย รวม 706,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

โครงการจา้งเหมาแรงงานดูแลสวนสาธารณะ จาํนวน 696,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาแรงงานดแูลสวนสาธารณะภายใน
เขต เทศบาล เพือ่ใหม้คีวามสะอาดและมีภมูทิศัน์ทีส่วยงาม
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 111
ลาํดบัที่ 19
(กองชา่ง)

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบาํรุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิ
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ เชน่ บาํรุงรกัษา หรือซอ่มแซม
ครุภณัฑ์ตลอดจนสิง่ปลูกสรา้งตา่งๆ
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- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวนัที่ 22 มนีาคม 2564 เรือ่งหลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีทีเ่บกิจา่ยใน
ลกัษณะคา่ใชส้อย วสัดแุละคา่สาธารณูปโภค
(กองชา่ง)

คา่วสัดุ รวม 100,000 บาท

วสัดุการเกษตร จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุการเกษตร ท ัง้วสัดุสิน้เปลือง และวสัดุ
คงทน เชน่ ปุ๋ ย พนัธุ์พืช วสัดเุพาะชาํ อปุกรณ์ในการขยายพนัธุ์
พืช สปรงิเกอร์ และอืน่ๆ ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชา่ง)

งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล รวม 6,219,070 บาท

งบบุคลากร รวม 819,070 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) รวม 819,070 บาท

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 723,450 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทน ใหแ้ก่ พนกังานจา้งตามภารกจิสงักดักอง
สาธารณสขุ ฯ จาํนวน 5 อตัรา ไดแ้ก่
- พนกังานขบัรถยนต์ (บรรทกุ 6 ลอ้) 3 อตัรา
- พนกังานขบัรถยนต์ 2 อตัรา
พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทน จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผน
อตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ
ปจัจุบนั)
(กองสาธารณสขุฯ)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้ง จาํนวน 95,620 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวรายเดือนใหก้บั พนกังาน
จา้งตามภารกจิ สงักดักองสาธารณสขุฯ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังาน
เทศบาล เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์การให้
พนกังาน เทศบาล ลูกจา้ง และพนกังานจา้งของเทศบาล ไดร้บัเงนิ
เพิม่การครองชีพช ั่วคราว (ฉบบัที่ 2) ลงวนั 18 มถุินายน 2558
(กองสาธารณสขุฯ)

งบดาํเนินงาน รวม 5,400,000 บาท

คา่ใช้สอย รวม 4,470,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

โครงการจา้งเหมาจดัเก็บขนขยะมูลฝอย ทาํความสะอาดภายในเขต
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

จาํนวน 2,580,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาแรงงานจดัเก็บขนขยะมูลฝอย ทาํความ
สะอาดตามถนนสายหลกั ตามบา้นเรือน ตรอก ซอยตา่งๆ สถานที่
ราชการและรฐัวสิาหกจิ ภายในเขตเทศบาลเมอืงกุฉินารายณ์
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- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 109
ลาํดบัที่ 13

โครงการจา้งเหมาจดัเก็บขนขยะมูลฝอย ลอกรางระบายน้ํา ปรบัปรุงภูมิ
ทศัน์และสิง่แวดลอ้มรวมถงึการป้องกนัโรคภายในเขตเทศบาลเมืองกุฉิ
นารายณ์

จาํนวน 342,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาแรงงานจดัเก็บขนขยะมูลฝอย ตามถนนสาย
หลกั ตามบา้นเรือน ตรอก ซอยตา่งๆ สถานทีร่าชการ และ
รฐัวสิาหกจิ ลอกรางระบายน้ํา ปรบัปรุงภมูทิศัน์ และสิง่แวดลอ้มให้
น่าอยู่ รวมถงึการป้องกนัโรค ภายในเขตเทศบาลเมอืง
กุฉินารายณ์
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วนัที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 109
ลาํดบัที่ 11
(กองสาธารณสขุฯ)

โครงการจา้งเหมาทาํความสะอาดตามถนน ตรอกซอย ภายในเขต
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

จาํนวน 1,440,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาแรงงานทาํความสะอาดถนน ตรอก ซอย
ภายในเขตเทศบาลเมอืงกุฉินารายณ์
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วนัที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 109
ลาํดบัที่ 12
(กองสาธารณสขุฯ)

โครงการจา้งเหมาพนกังานขบัรถดูดโคลน ภายในเขตเทศบาลเมืองกุฉิ
นารายณ์

จาํนวน 108,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบุคคลขบัรถดดูโคลน ภายในเขตเทศบาล
เมอืงกุฉินารายณ์
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 110
ลาํดบัที่ 16
(กองสาธารณสขุฯ)

คา่วสัดุ รวม 930,000 บาท

วสัดุงานบา้นงานครวั จาํนวน 150,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุงานบา้นงานครวั ท ัง้วสัดุสิน้เปลืองและวสัดุ
คงทน เชน่ ถงัรองรบัขยะมูลฝอย ไมก้วาดมอืเสอื เขง่ จอบ เสยีม
พล ั่ว ผงซกัฟอก น้ํายาทาํความสะอาด ผา้ปทีูน่อน ปลอกหมอน
หมอน ผา้หม่ ทีน่อน และวสัดอุืน่ๆ ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสขุฯ)

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุยานพาหนะและขนสง่ ท ัง้วสัดุสิน้เปลือง วสัดุ
คงทน และวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ เชน่ แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน และอืน่ๆ ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
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(กองสาธารณสขุฯ)

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จาํนวน 600,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนั
ดเีซล จารบี น้ํามนัเครือ่ง และอืน่ๆ ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสขุฯ)

วสัดุเครือ่งแตง่กาย จาํนวน 80,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดุเครือ่งแตง่กายของเจา้หน้าที่
ปฏบิตังิาน สาธารณูปโภค เชน่ เสือ้แถบสะทอ้นแสง เสือ้กนัฝน เสือ้สี
สม้แขนยาว รองเทา้บูต ถุงมือ ผา้ปิดจมกู และอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสขุฯ)

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รวม 2,629,060 บาท

งบบุคลากร รวม 2,327,060 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) รวม 2,327,060 บาท

เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 1,655,820 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนของพนกังานเทศบาลสงักดักองสวสัดกิาร
สงัคม จาํนวน 5 อตัรา ไดแ้ก่
- หวัหน้าฝ่ายพฒันาชุมชน (นกับรหิารงานสวสัดกิารสงัคม
ระดบัตน้)
- นกัพฒันาชุมชน ชาํนาญการ 3 อตัรา
- เจา้พนกังานพฒันาชุมชน ชาํนาญงาน
พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผน
อตัรากาํลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ
ถงึปจัจุบนั)
(กองสวสัดกิารสงัคม)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 12,780 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ครองชีพช ั่วคราว ใหแ้ก่
- เจา้พนกังานพฒันาชุมชน 1 อตัรา
จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผนอตัรากาํลงัสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั)
(กองสวสัดกิารสงัคม)

เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 18,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่ง ใหแ้ก่
- หวัหน้าฝ่ายพฒันาชุมชน (นกับรหิารงานสวสัดกิารสงัคม
ระดบัตน้)
อตัราเดือนละ 1,500 บาท เป็นเงนิ 18,000 บาท จาํนวนอตัรา
ตามทีป่รากฏในแผนอตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ
2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั)
(กองสวสัดกิารสงัคม)
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คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 574,830 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทน ใหแ้ก่ พนกังานจา้งตามภารกจิ
จาํนวน 4 อตัรา ไดแ้ก่
- ผูช้ว่ยเจา้พนกังานการเงนิและบญัชี
- ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธรุการ
- ผูช้ว่ยเจา้พนกังานพฒันาชุมชน 2 อตัรา
พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทน จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผน
อตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ
ปจัจุบนั)
(กองสวสัดกิารสงัคม)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้ง จาํนวน 65,630 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว ใหแ้ก่ พนกังานจา้งสงักดั
กองสวสัดกิารสงัคม
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลาง พนกังานเทศบาล
เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ การใหพ้นกังาน
เทศบาล ลูกจา้ง และพนกังานจา้งของเทศบาล ไดร้บัเงนิเพิม่การ
ครองชีพช ั่วคราว (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 18 มถุินายน 2558
(กองสวสัดกิารสงัคม)

งบดาํเนินงาน รวม 42,000 บาท

คา่ตอบแทน รวม 42,000 บาท

คา่เชา่บา้น จาํนวน 42,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บา้น ใหแ้ก่ พนกังานเทศบาล สงักดัสาํนกั
ปลดั ทีมี่สทิธเิบกิคา่เชา่บา้นได้
- เป็นไปตามระเบียบคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.
ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2559 แกไ้ขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2562
(กองสวสัดกิารสงัคม)

งบเงนิอุดหนุน รวม 260,000 บาท

เงนิอุดหนุน รวม 260,000 บาท

เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสนบัสนุนสาํหรบัการดาํเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดาํรดิา้นสาธารณสุข

จาํนวน 260,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัคณะกรรมการชุมชน/หมูบ่า้นสาํหรบั
การดาํเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาํรดิา้น
สาธารณสขุ แหง่ละ 20,000 บาท
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวนัที่ 15 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 57
ลาํดบัที่ 2
(กองสาธารณสขุฯ)
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แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 181,420 บาท

งบบุคลากร รวม 159,420 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) รวม 159,420 บาท

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 138,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทน ใหแ้กพ่นกังานจา้งตามภารกจิสงักดักอง
การศกึษา จาํนวน 1 อตัรา ไดแ้ก่
- ผูช้ว่ยเจา้พนกังานศนูย์เยาวชน 1 อตัรา
พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทน จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผน
อตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ
ถงึปจัจุบนั
(กองการศกึษา)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้ง จาํนวน 21,420 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว ใหแ้ก่ พนกังานจา้งสงักดั
กองการศกึษา
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังาน
เทศบาล เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์การให้
พนกังานเทศบาล ลูกจา้ง และพนกังานจา้งของเทศบาล ไดร้บัเงนิ
เพิม่การครองชีพช ั่วคราว (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 18 มถุินายน 2558
(กองการศกึษา)

งบดาํเนินงาน รวม 22,000 บาท

คา่ใช้สอย รวม 20,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ย
อืน่ ๆ
โครงการจดัการแขง่ขนักีฬาเยาวชน ประชาชนเมืองกุฉินารายณ์เกมส์ จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ดาํเนินการตามโครงการแขง่ขนักีฬาเยาวชน
ประชาชนเมืองกุฉินารายณ์เกมส์ เชน่ คา่ตอบแทนเจา้หน้าทีแ่ละ
คณะกรรมการตดัสนิกีฬา คา่อาหาร อาหารวา่งและเครือ่งดืม่
เงนิรางวลั ถว้ยรางวลั คา่พธิเีปิด-ปิด คา่วสัดอุปุกรณ์กีฬาทีจ่าํเป็น
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และเกีย่วขอ้ง ท ัง้น้ีรายละเอยีดตามโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนั และการสง่นกักีฬาเขา้
รว่มแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 101
ลาํดบัที่ 5
(กองการศกึษา)

คา่วสัดุ รวม 2,000 บาท

วสัดุกีฬา จาํนวน 2,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดุกีฬา สาํหรบัสง่เสรมิสนบัสนุนการออก
กาํลงักายแกเ่ยาวชน และประชาชนเทศบาลเมอืงกุฉินารายณ์
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศกึษา)

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 2,080,000 บาท

งบดาํเนินงาน รวม 1,300,000 บาท

คา่ใช้สอย รวม 1,300,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ย
อืน่ ๆ
โครงการจดังานประเพณีบุญบัง้ไฟเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ปลอดเหลา้ จาํนวน 500,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดังานประเพณีบญุบ ัง้ไฟ เชน่ คา่วสัดจุดัสถานที่
คา่สถานที่ คา่วสัดสุาํนกังาน คา่เงนิรางวลั คา่ถว้ยรางวลั
คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิ คา่ตอบแทนโฆษกผูป้ระกาศ
ประชาสมัพนัธ์ ในงานพธิี คา่ประชาสมัพนัธ์และอืน่ๆ ทีจ่าํเป็น
สาํหรบังานน้ี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดั
งานการจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 100
ลาํดบัที่ 1
(กองการศกึษา)

โครงการจดังานวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา
เชน่ วนัวสิาขบูชา วนัมาฆบูชา วนัเขา้พรรษา วนัออกพรรษา และ
วนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนาอืน่ๆ โดยใชจ้า่ยเป็นคา่เครือ่งจตปุจัจยั
ไทยธรรม ดอกไม้ ธปู เทยีน คา่เครือ่งอฐับรขิาร และอืน่ๆ ทีจ่าํเป็น
และเกีย่วขอ้ง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดั
งานการจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนั
กีฬา ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 102
ลาํดบัที่ 6
(กองการศกึษา)

โครงการประเพณีลอยกระทง จาํนวน 600,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดังานประเพณีลอยกระทง เชน่ คา่วสัดสุาํนกังานคา่
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จดัสถานที่ คา่เชา่เครือ่งเสยีง เงนิรางวลัของขวญัการประกวดนางนพ
มาศ การประกวดกระทง คา่ถว้ยรางวลั คา่ตอบแทนกรรมการ
ตดัสนิ คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ และอืน่ๆ ทีจ่าํเป็นสาํหรบังานน้ี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดั
งานการจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 100
ลาํดบัที่ 2
(กองการศกึษา)

โครงการประเพณีเล้ียงปู่ ตา จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานประเพณีเลี้ยงปู่ ตา เชน่คา่อาหาร
ทาํบญุเล้ียงพระ คา่เครือ่งเซน่ไหว้ คา่ดอกไม้ ธปูเทียนคา่ปจัจยัถวาย
พระ และอืน่ๆทีจ่าํเป็น และเกีย่วขอ้ง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดั
งานการจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 101
ลาํดบัที่ 4

โครงการประเพณีสงกรานต์เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ปลอดเหลา้ จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดังานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลเมือง
กุฉินารายณ์ปลอดเหลา้ เชน่ คา่น้ําอบน้ําหอม ดอกไม้ ธปู
เทยีน พวงมาลยั คา่ของชาํรว่ยผูส้งูอายุ คา่ประดบัตกแตง่รถขบวน
แหน่างสงกรานต์ รถประดษิฐานพระคูบ่า้นคูเ่มอืง เป็นตน้ และ
คา่ใชจ้า่ยในกจิกรรมการแขง่ขนักีฬาการละเลน่พ้ืนเมอืงตามวถีิ
ไทย และอืน่ๆ ทีจ่าํเป็น และเกีย่วขอ้ง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดั
งานการจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 101
ลาํดบัที่ 3
(กองการศกึษา)

งบเงนิอุดหนุน รวม 780,000 บาท

เงนิอุดหนุน รวม 780,000 บาท

เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนการจดังานประเพณีเจา้ปู่ บวัขาว จาํนวน 300,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัมูลนิธเิจา้พอ่ปู่ บวัขาวเพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ย
ในการจดังานประเพณีเจา้พอ่ปู่ บวัขาวในการสง่เสรมิและอนุรกัษ์
ศลิปวฒันธรรม ประเพณีอนัดงีามของทอ้งถิน่
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 102
ลาํดบัที่ 7
(กองการศกึษา)

อุดหนุนการจดังานประเพณีบุญบ ัง้ไฟปลอดเหลา้ จาํนวน 240,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัคณะกรรมการชุมชนทกุชุมชนในเขต
เทศบาล เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานประเพณีบุญบ ัง้ไฟ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 103
ลาํดบัที่ 9

(กองการศกึษา)
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(กองการศกึษา)

อุดหนุนประเพณีลอยกระทง จาํนวน 240,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัคณะกรรมการชุมชนทกุชุมชนในเขต
เทศบาล เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานประเพณีลอยกระทง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 102
ลาํดบัที่ 8
(กองการศกึษา)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 7,225,840 บาท

งบบุคลากร รวม 5,264,840 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) รวม 5,264,840 บาท

เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 2,999,090 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืน ใหแ้กพ่นกังานเทศบาล สงักดักอง
ชา่ง จาํนวน 8 อตัราไดแ้ก่
- ผูอ้าํนวยการกองชา่ง (นกับรหิารงานชา่ง ระดบักลาง)
- หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สรา้ง (นกับรหิารงานชา่ง ระดบัตน้)
- หวัหน้าฝ่ายการโยธา (นกับรหิารงานชา่ง ระดบัตน้)
- หวัหน้าฝ่ายชา่งสขุาภบิาล (นกับรหิารงานชา่ง ระดบัตน้)
- วศิวกรโยธา ชาํนาญการพเิศษ
- สถาปนิก ชาํนาญการ
- นกัจดัการงานชา่ง ปฏบิตักิาร
- เจา้พนกังานธรุการ ชาํนาญงาน
พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผน
อตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ
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ปจัจุบนั)
(กองชา่ง)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 134,400 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงนิเดอืนในอตัราเทา่กบั
อตัราเงนิประจาํตาํแหน่งใหแ้ก่
- ผูอ้าํนวยการกองชา่ง (นกับรหิารงานชา่ง ระดบักลาง)
- วศิวกร ชาํนาญการพเิศษ ในอตัรา 5,600 บาท
จาํนวน 2 อตัรา เป็นเงนิ 134,400 บาท ทีไ่ดร้บัเงนิประจาํ
ตาํแหน่ง ตามกฎหมายวา่ดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจาํตาํแหน่ง
ในอตัราเดือนละ 5,600 บาท จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผน
อตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ
ปจัจุบนั)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล (ก.ท.)
เรือ่ง มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกบัเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนือจาก
เงนิเดือนของพนกังานเทศบาล พ.ศ. 2564
ลงวนัที่ 18 มกราคม 2564

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 313
ลงวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2564
(กองชา่ง)

เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 188,400 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่ง ใหแ้ก่
- ผูอ้าํนวยการกองชา่ง (นกับรหิารงานชา่ง ระดบักลาง)
- หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สรา้ง (นกับรหิารงานชา่ง ระดบัตน้)
- หวัหน้าฝ่ายการโยธา (นกับรหิารงานชา่ง ระดบัตน้)
- หวัหน้าฝ่ายชา่งสขุาภบิาล (นกับรหิารงานชา่ง ระดบัตน้)
- วศิวกรโยธา ชาํนาญการพเิศษ
ในอตัรา 5,600 บาท จาํนวน 2 อตัรา เป็นเงนิ 134,400 บาท
ในอตัรา 1,500 บาท จาํนวน 3 อตัรา เป็นเงนิ 54,000 บาท
จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผนอตัรากาํลงั 3 ปี
(ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั)
(กองชา่ง)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 1,801,150 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทน ใหแ้ก่ พนกังานจา้งตามภารกจิ
จาํนวน 12 อตัรา ไดแ้ก่
- ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธรุการ 2 อตัรา
- พนกังานขบัรถยนต์ 1 อตัรา
- ผูช้ว่ยนายชา่งโยธา 2 อตัรา
- ผูช้ว่ยพนกังานขบัเครือ่งจกัรกลขนาดเบา 1 อตัรา
- ผูช้ว่ยนายชา่งไฟฟ้า 4 อตัรา
- ผูช้ว่ยเจา้พนกังานการเงนิและบญัชี 1 อตัรา
- ชา่งปูน 1 อตัรา
พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทน จาํนวนอตัราตามทีป่รากฏในแผน
อตัรากาํลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ
ปจัจุบนั)
(กองชา่ง)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้ง จาํนวน 141,800 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว ใหแ้ก่ พนกังานจา้งตาม
ภารกจิสงักดักองชา่ง
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลาง พนกังานเทศบาล
เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์การใหพ้นกังาน
เทศบาล ลูกจา้ง และพนกังานจา้งของเทศบาล ไดร้บัเงนิเพิม่การ
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ครองชีพช ั่วคราว (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 18 มถุินายน 2558
(กองชา่ง)

งบดาํเนินงาน รวม 1,961,000 บาท

คา่ตอบแทน รวม 208,000 บาท

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ของ
พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิห้ ปฏบิตังิานนอก
เวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิ
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559
(กองชา่ง)

คา่เชา่บา้น จาํนวน 168,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บา้นของพนกังานเทศบาล สงักดักองชา่งทีมี่
สทิธเิบกิได้
- เป็นไปตามระเบียบคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.
ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2562
(กองชา่ง)

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งประจาํ จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานเทศบาล
สงักดักองชา่ง ทีมี่สทิธเิบกิได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิาร
เกีย่วกบัการศกึษาบตุรพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมบญัชีกลางดว่นทีส่ดุ ที่ กค.0422.3/
ว 257 ลงวนัที่ 28 มถุินายน 2559 เรือ่งประเภทและอตัราเงนิบาํรุง
การศกึษาและคา่เลา่เรียน หรือหนงัสอืส ั่งการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
(กองชา่ง)

คา่ใช้สอย รวม 1,093,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

โครงการจา้งเหมาซอ่มแซมปรบัปรุงสิง่กอ่สรา้งภายในเขตเทศบาลเมือง
กุฉินารายณ์

จาํนวน 888,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาแรงงานเพือ่ซอ่มแซมปรบัปรุงสิง่กอ่สรา้ง
ภายในเขตเทศบาลเมอืงกุฉินารายณ์
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วนัที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 91
ลาํดบัที่ 2
(กองชา่ง)

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ย
อืน่ ๆ
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่ธรรมเนียมและ
คา่ลงทะเบยีน คา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะเดนิทาง คา่เชา่ทีพ่กั และอืน่ๆ ที่
จาํเป็นตอ่การไปราชการ ของพนกังาน/พนกังานจา้ง สงักดักองชา่ง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
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เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ข
เพิม่เตมิ ถงึ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบบัที่ 3 ) พ.ศ. 2559
(ฉบบัที่ 4) 2561
(กองชา่ง)

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 200,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบาํรุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิ
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ เชน่ บาํรุงรกัษา หรือซอ่มแซม
ครุภณัฑ์ตลอดจนสิง่ปลูกสรา้งตา่งๆ
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวนัที่ 22 มนีาคม 2564 เรือ่งหลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีทีเ่บกิจา่ย ใน
ลกัษณะคา่ใชส้อย วสัดแุละคา่สาธารณูปโภค
(กองชา่ง)

คา่วสัดุ รวม 660,000 บาท

วสัดุกอ่สรา้ง จาํนวน 300,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุกอ่สรา้ง ท ัง้วสัดุสิน้เปลือง และวสัดุ
คงทน ไดแ้ก่ ไม้ อฐิ หนิ ปนูซีเมนต์ ทรายเหล็ก แอสฟสัต์ ทอ่
ตา่งๆ ตะปู คอ้น ดรมั และอืน่ๆ ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี รวมถงึการ
จดัซ้ือวสัดุกอ่สรา้งเพือ่ซอ่มแซมถนนรางระบายน้ํา บอ่บาดาล และ
ทรพัย์สนิอืน่ๆ
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชา่ง)

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 70,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุยานพาหนะและขนสง่ ท ัง้วสัดุสิน้เปลือง วสัดุ
คงทน และวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ เชน่ แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน และอืน่ๆ ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1095
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชา่ง)

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จาํนวน 200,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนั
โซลา่ จารบี น้ํามนัเครือ่ง และอืน่ๆ ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชา่ง)

วสัดุเครือ่งแตง่กาย จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดุเครือ่งแตง่กายของเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิาน
สาธารณูปโภค
เชน่ เสือ้แถบสะทอ้นแสง เสือ้กนัฝน เสือ้แขนยาว รองเทา้บูต ถุง
มอื ผา้ปิดจมกู และอืน่ๆทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชา่ง)

วสัดุคอมพวิเตอร์ จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์ ไดแ้กอ่ปุกรณ์บนัทกึ
ขอ้มูล (Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact
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Disc,Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบนัทกึขอ้มลู
(Reel Magnetic Tape) หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์สาํหรบัเครือ่ง
คอมพวิเตอร์ แผน่กรองแสง ตลบัหมกึ เมาส์เมนบอร์ด และอืน่ๆทีจ่ดั
อยูใ่นประเภทน้ี
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชา่ง)

วสัดุอืน่ จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดุดนิลูกรงั เพือ่เก็บไวซ้อ่มแซม ถนน
ลูกรงั ภายในเขตเทศบาลทีเ่ป็นหลุมเป็นบอ่
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชา่ง)

งานกอ่สรา้ง รวม 4,024,800 บาท

งบลงทุน รวม 4,024,800 บาท

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 4,024,800 บาท

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กส.
ถ.36-008 สายเฉลมิพระเกียรติ ตอน 2 หมูท่ี่ 12 และ 13

จาํนวน 2,456,200 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก รหสัทาง
หลวงทอ้งถิน่ กส.ถ.36-008 สายเฉลมิพระเกียรติ ตอน 2
หมูท่ี่ 12 และ 13 ปรมิาณงานดงัน้ี
- ชว่งที่ 1 ผวิจราจรกวา้ง 12.00 ม. ยาว 65.00 ม. หนา 0.15 ม.
- ชว่งที่ 2 ผวิจราจรกวา้ง 6.00 ม. ยาว 558.00 ม. หนา 0.15 ม.
และลานจอดรถ กวา้ง 10.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 4,188.00 ตร.ม. พรอ้มทอ่ระบาย
น้ํา ยาว 1,514.00 ม. ตามแบบเทศบาลกาํหนด
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิม่เตมิ
ถงึ (ฉบบัที่ 14) พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561–2565) เปลีย่นแปลง
ฉบบัที่ 1 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 1 ลาํดบัที่ 1

โครงการกอ่สรา้งถนนลูกรงัสายอุดมศริิ ซอย 4/9 หมูท่ี่ 12 จาํนวน 95,900 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนลูกรงัสายอดุมศริิ ซอย 4/9
หมูท่ี่ 12 ปรมิาณงาน ถนนลูกรงัขนาดกวา้ง 4.00 ม.
ยาว 199.00 ม. ช ัน้วสัดุคดัเลือกหนา 0.25 ม. ช ัน้พื้นทางลูกรงั
หนา 0.25 ม. ปรมิาตรลูกรงัไมน้่อยกวา่ 159.20 ลบ.ม.
ตามแบบเทศบาลกาํหนด
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิม่เตมิ
ถงึ (ฉบบัที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิม่เตมิ
คร ัง้ที่ 1 หน้าที่ 2 ลาํดบัที่ 2
(กองชา่ง)

โครงการกอ่สรา้งทอ่ระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก ถนนนารายณ์พทิกัษ์
(ชว่งแยกนารายณ์พทิกัษ์ 2) หมูท่ี่ 12

จาํนวน 317,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งทอ่ระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก ถนน
นารายณ์พทิกัษ์ (ชว่งแยกนารายณ์พทิกัษ์ 2) หมูท่ี่ 12 ปรมิาณงาน
ทอ่ระบายน้ํา คสล. ขนาด ศก. 0.40 ม. ยาว 137.00 ม. พรอ้มบอ่
พกั 0.80 ม. x 0.80 ม. จาํนวน 14 บอ่ ตามแบบเทศบาลกาํหนด
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิม่เตมิ
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ถงึ (ฉบบัที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566–2570) เปลีย่นแปลง
คร ัง้ที่ 1 หน้าที่ 1 ลาํดบัที่ 1
(กองชา่ง)

โครงการกอ่สรา้งรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก ถนนแสงนิล ชว่ง
ถนน บูรพาภริมย์ ถงึ บุญฑรกิจกัรพงษ์ หมูท่ี่ 1

จาํนวน 156,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ถนนแสงนิล ชว่งถนน บรูพาภริมย์ ถงึ บญุฑรกิจกัรพงษ์ หมูท่ี่ 1
ปรมิาณงานรางระบายน้ํา คสล. ขนาด กวา้ง 0.16 ม. ลกึ 0.35 ม.
ยาว 72.00 ม. ตามแบบเทศบาลกาํหนด
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิม่เตมิ
ถงึ (ฉบบัที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิม่เตมิ

โครงการกอ่สรา้งรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็กบรเิวณศาลเจา้ปู่ บวั
ขาว หมูท่ี่ 9

จาํนวน 500,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็กบรเิวณศาล
เจา้ปู่ บวัขาว หมูท่ี่ 9 ปรมิาณงาน รางระบายน้ํา คสล.
ขนาด กวา้ง 0.50 ม. ลกึ 0.50 ม. ยาว 112.00 ม. ตามแบบ
เทศบาลกาํหนด
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิม่เตมิ
ถงึ (ฉบบัที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิม่เตมิ
คร ัง้ที่ 1 หน้าที่ 3 ลาํดบัที่ 4
(กองชา่ง)

โครงการเสรมิผวิถนนแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต สายภายในตลาดสด
เทศบาลกุฉินารายณ์ หมูท่ี่ 13

จาํนวน 499,700 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เสรมิผวิถนนแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต สายภายในตลาด
สดเทศบาลกุฉินารายณ์ หมูท่ี่ 13 ปรมิาณงาน
ถนนแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต ขนาด
ชว่งที่ 1 กวา้ง 7.30 ม. ยาว 62.00 ม. หนา 0.04 ม.
ชว่งที่ 2 กวา้ง 5.00 ม. ยาว 73.00 ม. หนา 0.04 ม.
ชว่งที่ 3 กวา้ง 5.50 ม. ยาว 74.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือพื้นทีแ่อ
สฟลัท์ตกิคอนกรีตหกับอ่พกัไมน้่อยกวา่ 987.00 ตร.ม.
ตามแบบเทศบาลกาํหนด
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิม่เตมิ
ถงึ (ฉบบัที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิม่เตมิ
คร ัง้ที่ 1 หน้าที่ 1 ลาํดบัที่ 1
(กองชา่ง)


