
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลกงรถ

อําเภอหวยแถลง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,937,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 9,651,701 บาท
งบกลาง รวม 9,651,701 บาท

งบกลาง รวม 9,651,701 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 82,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามหนังสือสํานัก
งาน กจ.,กท.,และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวัน
ที่ 22 มกราคม 2557 ,พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
และตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564เรื่องซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคํานวณตั้งจายรอยละ 5
สําหรับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปที่ปฏิบัติ
งานในสังกัดเทศบาลตําบลกงรถ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 255 ขอ 23     

วันที่พิมพ : 10/3/2565  13:57:26 หนา : 1/88



เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายคาสมทบกองทุนเงินทดแทน 
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
ในอัตรา รอยละ 0.2 ของคาจางพนักงาน
 -เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  
 - หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว4172ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
เรื่องการตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน     
   

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 5,586,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูสูงอายุที่อยูในพื้นที่เขต
เทศบาลตําบลกงรถ ตามลําดับขั้นบันได ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฏา
คม 2564
เรื่อง การซักซอมแนวทางตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู
ดอยโอกาสทางสังคมและโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแก
ผูสูงอายุ 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน) 
-การดําเนินการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2552 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของตาม
ภารกิจถายโอน มาตรา16 แหง พรบ.กําหนดแผนและชั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯพ.ศ.2542  
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 184 ขอ 2    
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,772,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูพิการที่อยูในพื้นที่เขต
เทศบาลตําบลกงรถ รายละ 800 บาท ตอเดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1430
 ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เรื่อง การซักซอมแนวทางตั้งงบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมให
แกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุน
การจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคมและโครงการ
สรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน)  
 -การดําเนินการจายเบี้ยความพิการใหถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553 และที่
แกไขเพิ่มเติมรวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ตามภารกิจถาย
โอน มาตรา 16 แหง พรบ.กําหนดแผนและชั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯพ.ศ.2542   
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 184 ขอ 3    

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ผูป่วยเอดสที่อยูในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลกงรถ รายละ500บาท
ตอเดือน จํานวน2ราย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ ตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหง พรบ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 184 ขอ 1    
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เงินสํารองจาย จํานวน 250,401 บาท

เพื่อจายเปนเงินสํารองจายในกรณี
ฉุกเฉินเรงดวนหรือจําเปนตองรีบดําเนินการ และเปนภารกิจของ
เทศบาลตําบลกงรถหรือกรณีตั้งงบประมาณรายจายไว แตไมเพียง
พอจายตามความเหมาะสมและเพื่อจายเปนเงินสํารองจายใน
กิจการสําคัญบางประการซึ่งเทศบาลไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการ
นั้นไวแตมีความจําเปนตองเบิกจาย  
ตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 2 ขอ 19 หรือ
กรณีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆที่เกิดขึ้น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว667
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว323 ลงวันที่ 15มีนาคม 2547
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0843.3/12079 ลงวัน
ที่ 13 กรกฎาคม 2548 เรื่องการป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัย
น้ําทวมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลากและแผนดินถลม 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 254 ขอ 20    
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รายจายตามขอผูกพัน

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย(ส
.ท.ท.)
ตามระเบียบฯ กําหนด โดยพิจารณาการตั้งงบประมาณ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว3889ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2538(ไดกําหนดคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทยเปนรายปในอัตรารอยละเศษหนึ่งสวนหกของ
รายรับจริงปที่ลวงมาแลว)และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท0313.4/ว2787ลงวันที1่8พฤศจิกายน 2542 (ให
เทศบาลและเมืองพัทยาตั้งงบประมาณรายจายคาบํารุงสมาคม
สันนิบาตแหงประเทศไทยตามขอบังคับสมาคม ส.ท.ท.) และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.2555  
(ตั้งจายจากเงินรายได)  
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 255 ขอ 24     

เงินสมทบกองทุนเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล(กสท.) จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (กสท
.)    
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 470,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ ขาราชการสวนทองถิ่น  
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2500และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542)
โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละสาม ของประมาณการรายไดงบ
ประมาณทั่วไปประจําปงบประมาณนั้น ยกเวนเงินกู เงินที่มีผูอุทิศ
ให และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและในปงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตําบลกงรถ ประมาณการรายรับทั่วไป ซึ่งยกเวนเงินกูและ
เงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแลว ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่มท.0808.5/ว29 ลงวันที่ 21กร
กฏาคม2559     
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 255 ขอ 25     

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลตําบลกงรถ

จํานวน 135,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับทองถิ่น
เทศบาลตําบลกงรถ
โดยตั้งจายตามหลักเกณฑประกาศของคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติลงวันที่ 29 กันยายน 2552โดยเงินสมทบของ
เทศบาลไมนอยกวารอยละ50 ของงบประมาณ/คาบริการ
สาธารณสุขที่ไดรับจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชา
ติ(สปสช.)   
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 186 ขอ 2     
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เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 10,000 บาท

1.เงินชวยคาทําศพ เปนเงิน 10,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวย
พิเศษ ชวยคาทําศพ กรณีขาราชการ พนักงานเทศบาลตําบลกงรถ
ถึงแกความตายในระหวางรับราชการ ตามระเบียบวาดวยการ
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได
2.เงินคาทําขวัญขาราชการ/พนักงาน
เพื่อจายเปนเงินคาทําขวัญ กรณีขาราชการ/พนักงานประสบ
อันตรายหรือบาดเจ็บขณะปฏิบัติราชการตามสิทธิอันพึงไดรับ 
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 253 ขอ 18     

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 10,000 บาท

1.เงินชวยคาทําศพ เปนเงิน 10,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวย
พิเศษ ชวยคาทําศพ กรณีขาราชการ พนักงานจางเทศบาลตําบล
กงรถถึงแกความตายในระหวางปฏิบัติหนาที่ ตามระเบียบวาดวย
การนี้ ตั้งจายจากเงินรายได  
2.เงินคาทําขวัญพนักงานจาง  
เพื่อจายเปนเงินคาทําขวัญ กรณีพนักงาน พนักงานจางประสบ
อันตรายหรือบาดเจ็บขณะปฏิบัติราชการตามสิทธิอันพึงไดรับ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 253 ขอ 18     

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

1.เงินชวยคาทําศพ เปนเงิน 30,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวย
พิเศษ ชวยคาทําศพ กรณีลูกจางประจําเทศบาลตําบลกงรถถึงแก
ความตายในระหวางรับราชการ ตามระเบียบวาดวยการนี้ ตั้งจาย
จากเงินรายได 
2.เงินคาทําขวัญลูกจางประจํา 
เพื่อจายเปนเงินคาทําขวัญ กรณีลูกจางประจําพนักงานจางประสบ
อันตรายหรือบาดเจ็บขณะปฏิบัติราชการตามสิทธิอันพึงไดรับ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 253 ขอ 18     
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,759,490 บาท

งบบุคลากร รวม 5,329,890 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหนายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600
บาท จํานวน 12 เดือนเปนเงิน 331,200 บาท และจายเปนเงิน
เดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตราเดือนละ 15,180
 บาท 2 คน เปนเงิน 364,320 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน    
โดยจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)     

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหนายก
เทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 48,000 บาท และจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงให
รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 3,000 บาท จํานวน 12
เดือน จํานวน 2 อัตรา เปนเงิน 72,000 บาท 
โดยจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดเทศบาล) (ตั้งจายจากเงินรายได)     
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 48,000 บาท
และจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหรองนายก
เทศมนตรีเดือนละ 3,000 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 2
อัตรา คน เปนเงิน 72,000 บาท  
โดยจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดเทศบาล) (ตั้งจายจากเงินรายได)    

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน ใหแก เลขานุการนายก
เทศมนตรี เดือนละ 9,660 บาท จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 115,920 บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 6,900
บาท จํานวน 12 เดือนเปนเงิน 82,800 บาท  
โดยจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม(สํานักปลัดเทศบาล) (ตั้ง
จายจากเงินรายได)     
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแก ประธานสภา
เทศบาล เดือนละ 15,180 บาท จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 182,160 บาท 
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแก รองประธานสภา
เทศบาล เดือนละ 12,420 บาท จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 149,040 บาท   
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแก สมาชิกสภา
เทศบาล เดือนละ 9,660 บาท จํานวน12 เดือน จํานวน 10
อัตรา เปนเงิน 1,159,200 บาท   
โดยจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)    

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,705,250 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,141,180 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ตําบลกงรถ จํานวน 7 อัตรา  พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป แยกเปน งานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานการเจา
หนาที่ งานพัฒนาชุมชน งานทะเบียนราษฎร  งานนิติการ ไดแก
ตําแหนง 1.ปลัดเทศบาล 2.รองปลัดเทศบาล 3.หัวหนาสํานัก
ปลัด 4.นักพัฒนาชุมชน 5.นกทรัพยากรบุคคล 6.นักวิชาการตรวจ
สอบภายใน 7.เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(สํานักปลัดเทศบาล) (ตั้งจายจากเงินรายได)     
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆสําหรับพนักงานและเงินคาครองชีพชั่ว
คราวของพนักงานเทศบาล ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่นและเห็นชอบการปรับอัตราเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวของพนักงาน ไดแก เงินตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทนพิเศษสําหรับ
พนักงานผูไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ เงินเพิ่มตาม
วุฒิ และเงินอื่นๆ 
(สํานักปลัดเทศบาล) (ตั้งจายจากเงินรายได)     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนทองถิ่นที่ได
รับเงินประจําตําแหนงตามกฏหมายวาดวยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนงของปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/หัวหนาสํานัก
ปลัด และพนักงานเทศบาลสายงานผูบริหาร ตามประกาศ ก.ท
.และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวน
ราชการ พ.ศ.2547 
(สํานักปลัดเทศบาล) (ตั้งจายจากเงินรายได)     
    

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 300,070 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา  และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา แยกเปน งานบริหารทั่วไปงานธุรการ งานพัฒนาชุมชน   
(สํานักปลัดเทศบาล) (ตั้งจายจากเงินรายได)     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,เงินที่จายเพิ่มเปนคา
ตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มอื่นๆ ใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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งบดําเนินงาน รวม 1,245,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายคาใชจายในการคัดเลือก พนักงานและลูกจางของ
เทศบาล ที่สามารถเบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาไทย วา
ดวยคาใชจายการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคการ
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข(ฉบับที่2)พ.ศ.2558 
 - เพื่อจายเปนเงินคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557    
(สํานักปลัดเทศบาล) (ตั้งจายจากเงินรายได)     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล,ลูกจางประจําและพนักงานจาง เทศบาลตําบล
กงรถ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบ
แทนการปฏิบภัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ หรือตามระเบียบที่กําหนด     
(สํานักปลัดเทศบาล) (ตั้งจายจากเงินรายได)     

คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานของพนักงานเทศบาล
ตําบลกงรถ ที่มีสิทธิเบิกได     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562    
(สํานักปลัดเทศบาล) (ตั้งจายจากเงินรายได)     
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกได     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)     

ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 160,000 บาท

1.คาโฆษณาและเผยแพร  
เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําป้ายหรือแผงปดประกาศ การจางทํา
โปสเตอร การบันทึกภาพยนต วีดีโอ วีดีทัศน คาลางอัด ขยายรูป
ถาย การจางโฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจการของ
เทศบาล ในสื่อประเภทตางๆ ฯลฯ  
2.คาจางเหมาบริการ   
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการ อยางหนึ่ง
อยางใด ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริม
สราง ครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาสูบน้ํา คา
บริการกําจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต คาจางเหมาจัดทําของ
ขวัญหรือของที่ระลึกตางๆ คาจางเหมาดูแลรักษาตนไม สวน
ไม สวนประดับ สวนหยอมหรือที่สาธารณะ คาจางเหมาลาง ทํา
ความสะอาด คาจางเหมาถายเอกสาร และคาจางเหมาอื่นๆ ที่เปน
กิจการในอํานาจหนาที่ ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้   
3.คาธรรมเนียมตางๆเชน คาใชจายในการรางวัดที่ดินและคาใช
จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาหรือทํานิติกรรมอื่นๆของ
เทศบาลตําบลกงรถ คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คา
จางที่ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางทําระบบ
แผนที่ภาษี คาจางทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี คาจางผู
ชํานาญหรือเชี่ยวชาญดานการชาง คาจางปรับปรุงโด
เมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว ฯลฯ   
4.คาติดตั้งพรอมดูแลระบบเครือขายอินเตอรเน็ตสํานักงาน
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เทศบาลตําบลกงรถเพื่อจายเปนคาใชจายในการติดตั้งพรอมดูแล
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
5.คาจางเหมาเครื่องถายเอกสาร เพื่อใชในงานราชการของ
เทศบาลตําบลกงรถและบริการอํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชนที่มาติดตอราชการ  
6.คาจางเหมาบริการทําความสะอาด อาคาร สถานที่ราชการ เพื่อ
จายเปนคาจางเหมาบริการทําความสะอาด อาคาร สถานที่
ราชการเทศบาลตําบลกงรถ คาจางพนักงานขับรถน้ํา
อเนกประสงค
โดยตั้งจายตามหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 สําหรับ
กิจการงานของสํานักปลัดหรือของเทศบาลตําบลกงรถ  
7.รวมถึงรายจายอื่นๆในขอ11 ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)     

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
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1.คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
เพื่อจายเปนคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการ
ประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจายอื่นๆที่จํา
เปน สําหรับผูเขารวมประชุมและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  
โดยสามารถเบิกจายไดตามความจําเปน เหมาะสม ประหยัดและ
เพื่อประโยชนของทางราชการ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562   
2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงานอื่น
หรือบุคคลภายนอกเขาดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นหรือกรณีตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการการแถลงขาวขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให อปท.เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลกงรถ พนักงานเทศบาล พนักงานจางของเทศบาลตําบลกง
รถ รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีตําบลกงรถ ให
ปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของเทศบาล โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง
คาเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บินและคาใชจายอื่นๆที่สามารถเบิกคาใชจายไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที4่ พ
.ศ.2561   
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาของเจาหนาที่
ทองถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและ
พนักงานจางเทศบาลตําบลกงรถ เชน คาใชจายที่เปนคาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจายไดหรือคาใชจายอื่นใดที่
สามารถเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557   
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)     

โครงการดําเนินการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด(กรณีครบวาระ ยุบ
สภา กรณีแทนตําแหนงที่วางและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สั่งใหมีการเลือกตั้งใหมและกรณีอื่นๆ) การประชาสัมพันธ การ
รณรงคหรือการให ขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิ
และหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู
แทนราษฎรและ หรือสมาชิกวุฒิสภา ตามความเหมาะสม โดย
คํานึงถึงฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มท
.0808.2/ว3842ลงวันที่ 30 มิถุนายน 254 
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)     
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 253 ขอ 17     
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โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการเทศบาลพบประชาชนโดยจาย
เปนคาตอบแทน คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจาง
เหมาบริการ คาจัดนิทรรศการ สิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณและคาใช
จายอื่นๆที่จําเปน โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562 มาตรา 50 
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)     
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 260 ขอ 4     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

1.คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ 
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ ตามหลักเกณฑ
การตั้งงบประมาณคาซอมแซมบํารุงและคาวัสดุยานพาหนะ โดย
กําหนดตั้งจายตามหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก  มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 สําหรับ
ยานพาหนะ ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลกงรถใหใช
งานไดตามปกติ
2.คาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน
เพื่อจายเปนคาคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ สําหรับทรัพยสินอื่นนองจากคาซอม
แซมบํารุงรักษาพาหนะ เชน ครุภัณฑสํานักงาน
อื่น โต๊ะ เกาอี้ เครื่องโทรสาร ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆอันเกี่ยวกับ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสนทองถิ่น สําหรับ
ทรัพยสินที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักปลัดหรือของเทศบาล
ตําบลกงรถ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติโดยใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ    
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
โดยสภาพ เปนวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก นาฬิกา
ตั้ง แขวน ฯลฯและโดยสภาพเปนวัสดุสิ้นเปลือง เชน
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคําผิด สมุดบัญชี แบบ
พิมพ ซองเอกสาร แฟ้ม น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งานเทศบาลตําบลกงรถฯลฯและตามตัวอยางการจําแนกประเภท
รายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑประกอบกับหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจาย
นี้
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)     

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุโดยสภาพ เปนวัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง
ตะหลิว มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม ฯลฯ
 และโดยสภาพเปนวัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู เขง มุง ผา
ปูที่นอน ปลฃอกหมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากบริษัท
เอกชน ฯลฯ และตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของ
ที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  ที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อัสดุตางๆเกี่ยวกับยานพาหนะและขนสงของ
เทศบาลตําบลกงรถตามอํานาจหนาที่ เชนน้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เกียร แบตเตอรี่ ฯลฯ และตามตัวอยางการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ประกอบกับหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ทีื มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  ที่สามารถเบิกจายไดในประเภทราย
จายนี้     
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นยาน
พาหนะ สําหรับเติมยานพาหนะ เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด และน้ํามันหลอลื่นอื่นๆเพื่อใชกับรถจักรยานยนต
และรถยนตสวนกลางของเทศบาลตําบลกงรถ และตามตัวอยาง
การจําแนกประเภทรายจาย สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ
ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่สามารถเบิกจาย
ไดในประเภทรายจายนี้   
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
โดยสภาพ เปนวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล โดย
สภาพเปนวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ  กระกาษตอเนื่อง ฯลฯ และวัสดุโดยสภาพ
เปนวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เมาท ฯลฯ และตามตัวอยางการ
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑประกอบ
กับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28พฤษภาคม 2564ที่สามารถเบิกจายไดใน
ประเภทรายจายนี้   
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)     

วัสดุสนาม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสนาม เชน เต็นทนอน/เต็นทสนามขนาด
เล็ก ถุงนอนสนาม เข็มทิศ เปลสนาม มาหิน หญาสนาม หญา
เทียม โครงลวดรูปสัตว ฯลฯ ตามตัวอยางการจําแนกประเภทราย
จายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ประกอบกับหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 ที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้     
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)     

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆที่นอกเหนือจากประเภทงบประมาณที่ตั้ง
จายไวขางตนนี้ สําหรับสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ เปนวัสดุคง
ทน เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลว
เปด-ปดแก๊ส ฯลฯ และตามตัวอยางการจําแนกประเภทราย
จาย สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ประกอบกับหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 ที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้   
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 215,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าสําหรัสํานักงานและอาคารสิ่งปลูก
สรางอื่นที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลกงรถ
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)    

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชบริการโทรศัพทที่ใชในราชการ สํานักงาน
เทศบาลตําบลกงรถ และหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใช
บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ
และเพื่อจายเปนคาโทรศัพทเคลื่อนที่ เพื่อใชในการติดตอ
ราชการ  
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)    

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสงไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ สําหรับใชในกิจการของ
เทศบาลตําบลกงรถ    
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)    

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาใชคูสายสําหรับเชื่อมตออินเตอรเน็ตตําบลกับ
องคการโทรศัพท แหงประเทศไทย ตลอดจนคาใชจายเพื่อใหได
ใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบอินเตอร
เน็ต โดยจายเปนคาเชาสัญญาณของเทศบาลตําบลกงรถ
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)    

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่เว็บไซตของเทศบาลตําบลกงรถ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ(ระบบ CLOU,HOSTING)    
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งบลงทุน รวม 144,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 144,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โซฟาไมรับแขก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโซฟาไมรับแขก จํานวน 1 ตัว  
(จัดหาทั่วไปตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีคุณลักษณะและ
ราคาในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ)  
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หนาที่ 54
 ขอ 1.1      

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องทํา น้ํารอน - น้ําเย็น จํานวน 25,100 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น แบบตอ
ทอ ขนาด 2 ก๊อก จํานวน  1  เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
 1) มีหัวก๊อกจายน้ํา โดยเปน น้ํารอน 1 หัว น้ําเย็น 1 หัว  
 2) เปนเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็นแบบตั้งพื้น ระบบตอทอประปา  
 3) มีระบบกรองน้ําในตัวเครื่อง 
 4) ความจุถังเก็บน้ําเย็น  ไมนอยกวา 4 ลิตร    
 5) ความจุถังเก็บน้ํารอน ไมนอยกวา  2  ลิตร    
 6) ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทําดวยวัสดุหรือโลหะไมเปน
สนิม 
 7) ถังบรรจุน้ําภายในทําดวยสแตนเลส เกรด 304 ไรสารตะกั่ว 
 8) มีอุปกรณควบคุมการเปด - ปดน้ํา     
 (คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563)  
ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 2/2564
) หนาที5่5 ขอ 1.1      
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ตูเย็น จํานวน 6,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน  1  ตู โดย
มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้   
 1) ขนาดที่กําหนดเปนความจุภายในขั้นต่ํา   
 2) เปนรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิ
ภาพ เบอร 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย   
(คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563)  
ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่2/2564
) หนาที่ 55 ขอ 1.2      

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายและอุปกรณบันทึกภาพผาน
เครือขาย พรอมติดตั้ง

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด ชนิดเครือขาย ของ
เทศบาลตําบลกงรถพรอมติดตั้ง  โดยใชเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองวงจรปดตามที่กระทรวง
ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด ป พ.ศ.2564 
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)     
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หนาที่ 57
 ขอ 2.6     
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เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  
 - มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU)ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread)และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไมนอย
กวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย   
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU)มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB     
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิก DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 4 GB     
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
 - มี DVD -RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย    
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-Tหรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1ชอง  
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
 - มีแป้นพิมพและเมาส   
 - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว  จํานวน 1 หนวย   
(ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 )    
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)    
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หนาที่ 56
ขอ 2.1      
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที)จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - ความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi    
 - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm)
 -มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB   
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 1 ชอง 
 - มีถาดใสกระดาษรวมกันไมนอยกวา 150 แผน    
 - สามารถใชงานกับ A4,Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได     
(ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 )    
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)     
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หนาที่ 56
ขอ 2.2     

ครุภัณฑอื่น

ศาลพระภูมิ เจาที่ จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อศาลพระภูมิ เจาที่ จํานวน 1 ชุด ประกอบ
ดวย  
 - ศาลพระภูมิ ขนาดเล็ก จํานวน 1  ศาล
 - ศาลเจาที่ ขนาดเล็ก จํานวน  1 ศาล 
 - โต๊ะไหว ขนาดเล็ก จํานวน  2  โต๊ะ  
(จัดหาทั่วไปตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีคุณลักษณะและ
ราคาในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ)  
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หนาที่ 58
 ขอ 4.1     
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุน"โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น" อําเภอหวยแถลง

จํานวน 20,000 บาท

 - อุดหนุน "โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น" อําเภอหวย
แถลง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  
เพื่ออุดหนุนใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนเจา
ภาพ(องคการบริหารสวนตําบลงิ้ว)ตามโครงการศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น"ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชน ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 ทั้ง 10 ตําบล 12 แหง  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 257 ขอ 31    

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางเหมาหนวยงานหรือสถาบันที่เปนกลาง ประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการที่ดี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางองคกรหรือสถาบันที่เปนกลาง
หรือเอกชน เพื่อเปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู
บริการ ซึ่งมารับบริการที่เทศบาลตําบลกงรถ ฯลฯ  ตั้งตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.4/1301 ลงวันที่ 29 มกราคม 2548 
(สํานักปลัด) (ตั้งจายจากเงินรายได) 
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 255 ขอ 26     
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 663,140 บาท
งบบุคลากร รวม 643,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 643,140 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 412,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ตําบลกงรถ จํานวน1อัตรา ไดแก นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)     
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 248 ขอ 1     

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 230,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา แยกเปน งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ   
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)    
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 248 ขอ 1    
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งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายคาใชจายในการคัดเลือก พนักงานและลูกจางของ
เทศบาล ที่สามารถเบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาไทย วา
ดวยคาใชจายการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคการ
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข(ฉบับที่2)พ.ศ.2558  
 - เพื่อจายเปนเงินคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557   
(สํานักปลัดเทศบาล) (ตั้งจายจากเงินรายได)     
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 248 ขอ 3     
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนการประชุมประชาคมการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลกงรถ 
ทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น แผนพัฒนาทองถิ่น แผนดําเนิน
งาน  
ติดตามและประเมินผลการจัดทําแผน ฯลฯ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการฯ โดย
จัดเวทีประชาคม
เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนฯ จัดประชุมคณะ
กรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนฯ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ การติดตามและ
ประเมินผลฯ 
โดยจายเปนคาตอบแทนคาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คา
กระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย คา
พิมพเอกสาร คาเตรียมและตกแตงสถานที่  คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาของขวัญหรือของที่ระลึก คาจัดทํารูปเลม
และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 และเปนไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50   
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)     
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 182 ขอ 12     
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,491,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,163,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,163,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 876,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ตําบลกงรถ จํานวน 3 อัตรา ไดแก 1.ผูอํานวยการกองคลัง 2.นัก
วิชาการพัสดุ 3.เจาพนักงานจัดเก็บรายได พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนงานบริหารงานคลัง   
(กองคลัง)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 248 ขอ 1     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนทองถิ่นที่ได
รับเงินประจําตําแหนง ตามกฏหมายวาดวยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนงของผูอํานวยการกอง
คลัง(นักบริหารงานคลัง) และพนักงานเทศบาลสายงานผู
บริหาร ตามประกาศ ก.ท.และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การเบิกจายคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการ
และลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.2547 
(กองคลัง)(ตั้งจายจากเงินรายได) 
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 248 ขอ 1     

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 245,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางและเงินปรับปรุงคาจางลูกจางประจํากอง
คลัง จํานวน 1 อัตรา
(กองคลัง)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 248 ขอ 1     
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งบดําเนินงาน รวม 307,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายคาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจางของ
เทศบาล ที่สามารถเบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาไทย วา
ดวยคาใชจายการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคการ
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข(ฉบับที่2)พ.ศ.2558   
 
 - เพื่อจายเปนเงินคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557  
(กองคลัง)(ตั้งจายจากเงินรายได) 
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 248 ขอ 3     

คาเชาบาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานของพนักงานเทศบาล
ตําบลกงรถ ที่มีสิทธิเบิกได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562    
(กองคลัง)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 255 ขอ 27     
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา
ที่มีสิทธิเบิกได   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ
.2541และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
(กองคลัง)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 256 ขอ 28     

ค่าใช้สอย รวม 232,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 162,000 บาท

1.เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ไดแก คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คา
ระวาง คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมและคาเบี้ย
ประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีทางศาล คาจางเหมาบริการ คา
ติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา  คาติดตั้งโทรศัพท คาประกันภัยยาน
พาหนะและขนสง คาจางเหมาแรงงาน ฯลฯ    
2.คาจางเหมาบริการ   
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับ
จางเหมาทําการ อยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใชการประกอบ ดัด
แปลง ตอเติม เสริมสราง ครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คา
จางเหมาทําป้ายตางๆ คาจางเหมาทําเอกสาร บัญชี การเงิน คา
จางเหมาจัดทําของขวัญหรือของที่ระลึกตางๆ คาจางเหมา คาจาง
เหมาถายเอกสารและคาจางเหมาอื่นๆ ที่เปนกิจการใน
อํานาจ หนาที่ ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้
(กองคลัง)(ตั้งจายจากเงินรายได) 
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 251 ขอ 11     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลกงรถ พนักงานเทศบาล พนักงานจางของเทศบาลตําบลกง
รถ รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีตําบลกงรถ ให
ปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของเทศบาล โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง
คาเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บินและคาใชจายอื่นๆที่สามารถเบิกคาใชจายไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555และที่
แกไขเพิ่มเติมฉบับที่2 พ.ศ.2558   
(กองคลัง)(ตั้งจายจากเงินรายได) 
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 258 ขอ 1     

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาของเจาหนาที่
ทองถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและ
พนักงานจางเทศบาลตําบลกงรถ เชน คาใชจายที่เปนคาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจายไดหรือคาใชจายอื่นใดที่
สามารถเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557   
(กองคลัง)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 258 ขอ 1     
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพยสินและภูมิศาสตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินและภูมิศาสตร 
วัตถุประสงคโครงการเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของ
เทศบาลเปนปัจจุบัน ขยายฐานภาษีและใหการจัดเก็บภาษีเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพโดยการสํารวจขอมูลภาคสนาม เชน คาวัสดุ
อุปกรณและคาใชจายอื่นที่จําเปนในโครงการฯ   
โดยถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  
(กองคลัง)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 267 ขอ 2     

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ เปนวัสดุคงทน 
เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก นาฬิกาตั้งแขวน ฯลฯและโดยสภาพเปนวัสดุ
สิ้นเปลือง เชนกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคําผิด สมุด
บัญชี แบบพิมพ ซองเอกสารแฟ้ม ฯลฯ และตามตัวอยางการ
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑประกอบ
กับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่สามารถเบิกจายไดใน
ประเภทรายจายนี้
(กองคลัง)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 251 ขอ 10     
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
โดยสภาพ เปนวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล โดย
สภาพเปนวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพกระดาษตอเนื่อง ฯลฯ และวัสดุโดยสภาพเปน
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เมาท ฯลฯ และตามตัวอยางการ
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑประกอบ
กับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่สามารถเบิกจายไดใน
ประเภทรายจายนี้
(กองคลัง)(ตั้งจายจากเงินรายได) 
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 251 ขอ 10     
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งบลงทุน รวม 21,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน*(จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา19นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน*(จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา19นิ้ว) จํานวน๑เครื่องๆละ ๑๗,๐๐๐ บาท     
คุณลักษณะพื้นฐาน   
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core)มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
 - มีหนวยความจําหลัก RAM) หรือชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 4 GB     
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูลชนิด SATAหรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
 - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน1หนวย
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ10/100/
1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง    
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3
 ชอง  
 - มีแป้นพิมพและเมาส   
 - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย  
(ตามมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563)  
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2 หนาที่ 56
 ขอ 2.1     
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน   
 - เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer)จากโรงงานผูผลิต    
 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1200x1200 dpi   
 - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดํา สําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 20 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที(ipm)     
 - มีความเร็วในการพิมพรางสี สําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 10 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm) 
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
 - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน     
 - สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom   
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่2 หนาที่ 56ขอ 2.1
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 255,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 255,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป้องกันภัย คาป่วยการ ในชวงเทศกาล
ตางๆ เชน เทศกาลปใหมเทศกาลสงกรานตและเทศกาลที่มีวัน
หยุดยาวติดตอกันซึ่งตองให อปพร.ตําบลกงรถ เฝ้าระวังภัยตางๆ
ที่อาจเกิดขึ้นได คาเบี้ยเลี้ยง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ,จายเปนคาป่วยการ ตาม
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2560     
(สํานักปลัด)(ตั้งจายจากเงินรายได) 
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 248 ขอ 3    

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คารับรอง คา
วัสดุ อุปกรณตางๆ ในการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในชวง
เทศกาลปใหมและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ ที่จําเปน ฯลฯ    
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)    
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 179 ขอ 2    
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คารับรอง คา
วัสดุ อุปกรณตางๆ ในการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในชวง
เทศกาลสงกรานตและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
งานตามโครงการฯ ที่จําเปน    
(สํานักปลัดเทศบาล) (ตั้งจายจากเงินรายได)    
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 179 ขอ 2    

โครงการฝึกอบรม (จัดตั้ง/ทบทวน)และทัศนศึกษาดูงาน อปพร. ทต
.กงรถ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรม (จัดตั้ง/ทบทวน)อป
พร. และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ดังนี้   
  - คาวัสดุ อปุกรณตางๆ ในการดําเนินงานและสําหรับพิธีการ  
  - คาพาหนะประเภทตางๆ สําหรับการเดินทางไปฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน
  - คาตอบแทนวิทยากรหรือผูที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน 
  - คาใชจายอื่น ที่เกี่ยวของกับการฝึกอบรมทบทวน อปพร.และ
ศึกษาดูงาน
(สํานักปลัดเทศบาล) (ตั้งจายจากเงินรายได)    
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 180 ขอ 5    
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องแตงกาย ชุดฝึก อปพร.หรือชุดปฏิบัติ
การ อปพร.ประกอบดวย หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเทา รวม
ทั้งบัตรประจําตัว อปพร. วุฒิบัตร อปพร.เข็มขัด เครื่องหมาย อป
พร. ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายวัสดุ เครื่อง
แตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐  ที่สามารถเบิกจายได
ในประเภทรายจายนี้   
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)    
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 251 ขอ 10    

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุดับเพลิง เชนวาลวน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับ
เพลิง),ทอสายสงน้ํา,สายดับเพลิง,อุปกรณดับไฟป่า สายฉีด ถัง ไม
ตบไฟ ,ถังดับเพลิง,ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อ
จากบริษัทเอกชน ฯลฯ และตามตัวอยางการจําแนกประเภทราย
จาย ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  ที่
สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)    
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 251 ขอ 10    
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งานจราจร รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน ป้ายแบริเออร(แบบ
พลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผนป้าย
จราจร กระจกโคง ไฟแวบ กระบองไฟ ยางชะลอความเร็วรถหรือ
ยานพาหนะ สติ๊กเกอรติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ ตามหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย ที่ นม 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)     
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 251 ขอ 10     

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 807,040 บาท

งบบุคลากร รวม 650,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 650,040 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 608,040 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ตําบลกงรถ จํานวน 2 อัตรา  แยกเปน งานบริหารทั่วไป งานการ
ศึกษากอนวัยเรียน งานการศึกษาไมกําหนดระดับงานกีฬาและ
นันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรม (กองการศึกษา) ตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 248 ขอ 1    
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับผูอํานวยการกองการศึกษา
และคาตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรไดรับตาม
ระเบียบฯ กําหนดตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต
. ที่ มท. 0809.2/ว138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(กองการศึกษา)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 248 ขอ 1    

งบดําเนินงาน รวม 157,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 57,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่หรือบุคคลภายนอกผูปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการที่แตงตั้งตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลหรือเงิน
ตอบแทนรางวัลกรรมการสอบแขงขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก
ขาราชการเทศบาลตําบลกงรถ เพื่อจายใหแกคณะกรรมการสอบ
แขงขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก ขาราชการเทศบาลตําบลกง
รถ (กองการศึกษา)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 248 ขอ 3     

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2551 
(กองการศึกษา)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 255 ขอ 27     
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
(กองการศึกษา)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 256 ขอ 28     

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ไดแก คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คา
ระวาง คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมและคาเบี้ย
ประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีทางศาล คาจางเหมาบริการ คา
ติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาประกันภัยยาน
พาหนะและขนสง คาจางเหมาแรงงาน ฯลฯ  
(กองการศึกษา)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 251 ขอ 11     

วันที่พิมพ : 10/3/2565  13:57:26 หนา : 44/88



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลกงรถ พนักงานเทศบาล พนักงานจางของเทศบาลตําบลกง
รถ รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีตําบลกงรถ ให
ปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของเทศบาล โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง
คาเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บินและคาใชจายอื่นๆที่สามารถเบิกคาใชจายไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555และที่
แกไขเพิ่มเติมฉบับที่2 พ.ศ.2558   
(กองการศึกษา)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 258 ขอ 1     

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชั้จายในการฝึกอบรมและสัมมนาของเจาหนาที่
ทองถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงาน เทศบาล ลูกจางประจําและ
พนักงานจางเทศบาลตําบลกงรถ เชน คาใชจายที่เปนคาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจายไดหรือคาใชจายอื่นใดที่
สามารถเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557   
(กองการศึกษา)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 258 ขอ 1     
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน แบบพิมพ ใชในสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึกปากกา ดินสอ กรรไกร ยางลบ ฯลฯ(กอง
การศึกษา)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 251 ขอ 10    

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรม
และอื่นๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอรตลอดจนวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช
ในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุตางๆและอื่นๆ ทดแทนที่
ชํารุด ฯลฯ 
(กองการศึกษา)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 251 ขอ 10    

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,667,829 บาท
งบบุคลากร รวม 622,032 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 622,032 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 262,032 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ตําบลกงรถ ขาราชการครูประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
กงรถ ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(กองการศึกษา)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 248 ขอ 1     
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางที่ปฏิบัติงานในกองการ
ศึกษา ตําแหนง ผูดูแลเด็ก(ผดด.)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกง
รถ จํานวน 3 อัตรา (กองการศึกษา) 
ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการ
สําหรับขาราชการครู ผูดูแลเด็ก เงินคาตอบแทน เงินเพิ่มคาครอง
ชีพและเงินประกันสังคมสําหรับพนักงานจาง 
(กองการศึกษา)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 248 ขอ 1     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,เงินที่จายเพิ่มเปนคา
ตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มอื่นๆใหแกพนักงานจางตําแหนง ผูดูแล
เด็ก (ผดด.) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกงรถ จํานวน 3 อัตรา ตั้งจายตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการ
สําหรับขาราชการครู ผูดูแลเด็กเงินคาตอบแทน เงินเพิ่มคาครอง
ชีพและเงินประกันสังคมสําหรับพนักงานจาง (กองการศึกษา)(ตั้ง
จายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 248 ขอ 1     
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งบดําเนินงาน รวม 989,297 บาท
ค่าตอบแทน รวม 16,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 6,000 บาท

 - เพื่อจายคาใชจายในการคัดเลือก พนักงานและลูกจางของ
เทศบาล ที่สามารถเบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาไทย วา
ดวยคาใชจายการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคการ
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข(ฉบับที่2)พ.ศ.2558   
  
 - เพื่อจายเปนเงินคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557    
(กองการศึกษา)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 248 ขอ 3     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพือจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท. 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุด
หนุนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 256 ขอ 28    
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ค่าใช้สอย รวม 532,570 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 54,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ไดแก คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คา
ระวาง คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมและคาเบี้ย
ประกัน คาจางเหมาบริการ คาจางเหมาแรงงาน ฯลฯ
 จํานวน 54,000 บาท 
     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 478,570 บาท

งบประมาณสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กกงรถสังกัดเทศบาลตําบลกงรถ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 ตั้งจายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ซึ่งการเบิกจายจะเบิกจายตามยอดที่ไดรับจัดสรร
จากกรมฯ "ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและรายไตรมาสที่รายงาน
กรมฯ" 
    คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกง
รถ จํานวน 277,830บาท ในอัตรามื้อละ 21 บาท จํานวน 54
 คน 245 วัน จํานวน  277,830  บาท (กองการศึกษา)   
     คาจัดการเรียนการสอน จํานวน 91,800  บาท ไดรับจัดสรร
ในอัตรา 1,700 บาท X 54 คน   
     คาหนังสือเรียน(อายุ3-5ป)  จํานวน7,600 บาท ไดรับจัดสรร
ในอัตรา 200 บาท X 38 คน    
     คาอุปกรณการเรียน(อาย3ุ-5ป) จํานวน 7,600 บาท ไดรับจัด
สรรในอัตรา 200 บาท X 38 คน   
     คาเครื่องแบบนักเรียน(อายุ3-5ป)จํานวน 11,400  บาท ไดรับ

วันที่พิมพ : 10/3/2565  13:57:27 หนา : 49/88



จัดสรรในอัตรา 300 บาท X 38 คน  
     คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน(อายุ3-5ป)จํานวน 16,340  บาท ได
รับจัดสรรในอัตรา 430 บาท X 38 คน  
 - เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณการศึกษา ตลอดจนคาใชจายตางๆ
ที่จําเปนในการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กกง
รถ (กองการศึกษา)  
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 244 ขอ 80 
คาวัสดุเวชภัณฑและยาสามัญประจําบานสําหรับเด็กพรอมตูจัด
เก็บ จํานวน 10,000 บาท ที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3749 ลว. 30มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบ
ประมาณ 2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
     คาวัสดุงานบานงานครัว จํานวน10,000  บาท เพื่อจายเปนคา
วัสดุงานบานงานครัวศูนยพัฒนาเด็กเล็กกงรถ(กองการศึกษา)     
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 206 ขอ 7
      คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าของอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลกงรถ(กองการศึกษา)  
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 243 ขอ 79
      คาน้ําประปา จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกง
รถ(กองการศึกษา)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 243 ขอ 79 
   คาบริการอินเตอรเน็ต จํานวน 10,000 บาท เพื่อจายเปนคา
บริการอินเตอรฌน็ตของศูนยพัฒนาเด็กเล็กกงรถ
(กองการศึกษา)  
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 243 ขอ 79          

ค่าวัสดุ รวม 440,727 บาท
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 440,727 บาท

คาอาหารเสริม(นม)   
 เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม)จัดสรรใหเด็กเล็ก-ป.6 (คาเฉลี่ย
สองปยอนหลัง) จัดซื้ออาหารเสริม(นม)เปนนมถุงพลาสเจอร
ไรซ/นมกลองยูเอชทีสําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กกงรถ ดังนี้
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกงรถ จํานวน 54 คน x 7.37 บาท x 260
 วัน จํานวน 103,475 บาท 
  - โรงเรียนในพื้นที่ 3 แหง  รวมจํานวน 176 คน x 7.37
 บาท x 260 วัน จํานวน 337,252 บาท     

งบลงทุน รวม 317,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะรับประทานอาหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็กกงรถ จํานวน 30,000 บาท

   จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็กกงรถ  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กกงรถ โดยมีรายละเอียดดังนี้ โต๊ะรับประทาน
อาหาร ขนาด 60x180x55 ซม. พรอมเกาอี้ยาว จํานวน 2
 ตัว จํานวน 4 ชุด ราคาชุดละ 7,500 บาท 
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2 หนาที่ 29 ขอ 4  
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน*(จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา19นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน   
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
 - มีหนวยความจําหลัก RAM) หรือชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 4 GB     
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูลชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TBหรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
 - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง   
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3
 ชอง  
 - มีแป้นพิมพและเมาส  
 - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย   
(ตามมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน 2563)   
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หนาที่ 56 ขอ 2.1     
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน   
 - เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer)จากโรงงานผูผลิต   
 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1200x1200 dpi   
 - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดํา สําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 20 หนาตอนาที (ppm)หรือ 8.8 ภาพตอนาที(ipm)     
 - มีความเร็วในการพิมพรางสี สําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 10 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm) 
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
 - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน     
 - สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom   
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หนาที่ 56 ขอ 2.3     

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 266,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

ปรับปรุงตอเติมอาคาร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกงรถพรอมติดตั้งเครื่อง
สาธารณูปโภค

จํานวน 266,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางหลังคาสนามเด็กเลนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กกงรถ ขนาด 8x8x2.6 ม.พื้นที่ไมนอยกวา64ตร.ม. (ตามแบบที่
เทศบาลตําบลกงรถกําหนด) 
(กองการศึกษา)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หนาที่ 33
 ขอ 8     
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งบเงินอุดหนุน รวม 739,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 739,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จํานวน 739,200 บาท

 - อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เพื่อสนับสนุนงบประมาณเปน
คาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวม 3 แหง จํานวน 176 คนx21
บาทx200วัน โดยเบิกจายเปนรายไตรมาสเมื่อไดรับจัดสรร
จากกรมฯ   
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 205
 ขอ 2    
 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 581,400 บาท

งบบุคลากร รวม 431,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 431,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 389,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ตําบลกงรถ จํานวน 1 อัตรา ไดแกผูอํานวยการกองสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งานธุรการ งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งานธุรการ  
(กองสาธารณสุข)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 248 ขอ 1    
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับผูอํานวยการกองสาธารณ
สุขและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรไดรับตาม
ระเบียบฯ กําหนด   
(กองสาธารณสุข)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 248 ขอ 1    

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่อื่นหรือบุคคลภายนอกผูปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการที่แตงตั้งตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลหรือเงิน
ตอบแทนรางวัลกรรมการสอบแขงขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก
ขาราชการเทศบาลตําบลกงรถ เพื่อจายใหแกคณะกรรมการสอบ
แขงขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกขาราชการเทศบาลตําบลกงรถ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น เปนคาป่วย
การชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
หนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ไดแกอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่
หรือพื้นที่ใกลเคียง ที่ไดรับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ใน
การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผูบริหารทองถิ่นแหงนั้น     
(กองสาธารณสุข)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 248 ขอ 3     
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คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานของพนักงานเทศบาล
ตําบลกงรถ ที่มีสิทธิเบิกได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562    
(กองสาธารณสุข) (ตั้งจายจากเงินรายได)     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
(กองสาธารณสุข)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 256 ขอ 28     

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ไดแก คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คา
ระวาง คาโฆษณาและเผยแพรคาธรรมเนียมและคาเบี้ยประกัน คา
ใชจายในการดําเนินคดีทางศาล คาจางเหมาบริการ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา  คาติดตั้งโทรศัพท คาประกันภัยยาน
พาหนะและขนสง คาจางเหมาแรงงาน ฯลฯ   
(กองสาธารณสุข)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 251 ขอ 11     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลกงรถ พนักงานเทศบาล พนักงานจางของเทศบาลตําบลกง
รถ รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีตําบลกงรถ ให
ปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของเทศบาล โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง
คาเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บินและคาใชจายอื่นๆที่สามารถเบิกคาใชจายไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่2 พ.ศ
.2558   
(กองสาธารณสุข)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 258 ขอ 1     

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชั้จายในการฝึกอบรมและสัมมนาของเจาหนาที่
ทองถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและ
พนักงานจางเทศบาลตําบลกงรถ เชน คาใชจายที่เปนคาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจายไดหรือคาใชจายอื่นใดที่
สามารถเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557   
(กองสาธารณสุข)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 258 ขอ 1     
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน แบบพิมพ ใชในสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ กรรไกร ยางลบ ฯลฯ
(กองสาธารณสุข)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 251 ขอ 10     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงเชนน้ํามันเบนซิน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด และน้ํามันหลอลื่นอื่นๆ เพื่อใชในงานกอง
สาธารณสุขของเทศบาลตําบลกงรถ 
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)    
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 251 ขอ 10    

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ วัสดุทางการแพทยตางๆ คาเวชภัณฑ
ยา,มิใชยาและวัสดุทางการแพทยอื่นๆ   
(กองสาธารณสุข)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 251 ขอ 10    

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรม
และอื่นๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอรตลอดจนวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช
ในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุตางๆและอื่นๆ ทดแทนที่
ชํารุด ฯลฯ  
(กองสาธารณสุข)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 251 ขอ 10    
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 873,500 บาท
งบบุคลากร รวม 433,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 433,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 313,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ตําบลกงรถ 1 อัตรา ไดแก ตําแหนงสัตวแพทย ในงานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น  
(กองสาธารณสุขฯ)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 248 ขอ 1     

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางพนักงานจาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอมเทศบาลตําบลกงรถ      
(กองสาธารณสุขฯ)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 248 ขอ 1     
     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,เงินที่จายเพิ่มเปนคา
ตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มอื่นๆ ใหแก พนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา  
(กองสาธารณสุข)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 248 ขอ 1     

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ไดแก คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คา
ระวาง คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมและคาเบี้ย
ประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีทางศาล คาจางเหมาบริการ คา
ติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาประกันภัยยาน
พาหนะและขนสง คาจางเหมาแรงงาน ฯลฯ  
(กองสาธารณสุขฯ)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 251 ขอ 11     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลกงรถ พนักงานเทศบาล พนักงานจางของเทศบาลตําบลกง
รถ รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีตําบลกงรถ ให
ปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของเทศบาล โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง
คาเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บินและคาใชจายอื่นๆที่สามารถเบิกคาใชจายไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่2 พ.ศ
.2558   
(กองสาธารณสุขฯ)(ตั้งจายจากเงินรายได)     
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 258 ขอ 1     
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คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาของเจาหนาที่
ทองถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและ
พนักงานจางเทศบาลตําบลกงรถ เชน คาใชจายที่เปนคาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจายไดหรือคาใชจายอื่นใดที่
สามารถเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557   
(กองสาธารณสุข)(ตั้งจายจากเงินรายได)ปรากฏอยูในแผนพัฒนา
ทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 258 ขอ 1     

โครงการควบคุม ป้องกันโรคลัมปสกิน ในโค-กระบือ(Lumpy Skin 
Disease)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการโครงการควบคุม ป้องกันโรค
ลัมปสกิน ในโค-กระบือ(Lumpy Skin Disease) โดยจายเปนคา
ใชจายในการดําเนินโครงการฯ การอบรม  คาอาหาร  เครื่อง
ดื่ม คาวัสดุ สารเคมี ยา เวชภัณฑ อุปกรณ คาสถานที่  และคาใช
จายอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ  
(กองสาธารณสุขฯ)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2 หนาที่ 13 ขอ 1
      

โครงการป้องกันและควบคุม โรคไขเลือดออก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข
เลือดออก โดยจายเปนคาใชจายในโครงการฯ  คาอาหาร  เครื่อง
ดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ คาสถานที่และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ   
(กองสาธารณสุขฯ)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 187 ขอ 6    
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา คุมกําเนิด ทําหมันโดยจายเปนคาใชจายในการฝึก
อบรม  คาอาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ คาสถานที่และคาใช
จายอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 187 ขอ 5     

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว และขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 10,000 บาท

ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตาม
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬา
ภรฯ 
เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและ
ขึ้นทะเบียนสัตว โดยจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการฯ การอบรม  คาอาหาร  เครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ คา
สถานที่  และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ    
(กองสาธารณสุขฯ)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 191 ขอ 16     

งบลงทุน รวม 80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท
ครุภัณฑอื่น

คอกบังคับสัตว ซองบังคับสัตว จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอกบังคับสัตว ซองบังคับสัตว เพื่อใชในการ
ฉีดวัคซีน ฉีดยาเวชภัณฑตางๆ เพื่อควบคุมสัตวใหอยูในพื้นที่ที่
กําหนดในการควบคุม ป้องกันโรค ฯลฯ    
(กองสาธารณสุขฯ)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2 หนาที่ 58 ขอ 3
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

จํานวน 180,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข จํานวน 180,000 บาท เพื่อสนับสนุนใหศูนย
สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชน/หมูบาน แหงละ 20,000 บาท ใหคณะ
กรรมการหมูบาน/คณะกรรมการชุมชนจัดทําโครงการตามพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข 
(กองสาธารณสุข)(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 189 ขอ 12     

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางรถรับ-สงเด็กนักเรียนศุนยพัฒนาเด็กเล็กกงรถ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูดอยโอกาสและครอบครัวผูมีรายได
นอย การสังคมสงเคราะห ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2560 
(กองการศึกษา)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 226 ขอ 62    
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพ ตําบลกงรถ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมสงเสริมอาชีพแกประชาชน
ตําบลกงรถ เชน คาวิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาสถานที่และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ นม 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553    
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)    
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 177 ขอ 4    

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 888,800 บาท

งบบุคลากร รวม 600,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 600,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 558,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ตําบลกงรถ จํานวน 2 อัตรา แยกเปนเงินเดือนของผูอํานวยการ
กองชาง/นายชางโยธา เทศบาลตําบลกงรถ
(กองชาง)(ตั้งจายจากเงินรายได) 
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 284 ขอ 1     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับผูอํานวยการกองชางและ
คาตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรไดรับตามระเบียบฯกําหนด
(กองชาง)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 248 ขอ 1     
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งบดําเนินงาน รวม 288,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 193,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่หรือบุคคลภายนอกผูปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการที่แตงตั้งตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลหรือเงิน
ตอบแทนรางวัล กรรมการสอบแขงขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก
ขาราชการเทศบาลตําบลกงรถ เพื่อจายใหแกคณะกรรมการสอบ
แขงขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกขาราชการเทศบาลตําบลกง
รถ คาคณะกรรมการกําหนด TOR,คณะกรรมการกําหนดราคา
กลาง,ผูควบคุมงานกอสราง,คณะกรรมการตรวจรับงานจาง, ฯลฯ 
(กองชาง)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 249 ขอ 3     

คาเชาบาน จํานวน 83,400 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562  
(กองชาง)(ตั้งจายจากเงินรายได) 
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 255 ขอ 27     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
(กองชาง)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 256 ขอ 28     
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ไดแก คาจาง
เหมาใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเปนการ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางและอยูใน
ความรับผิดชอบของผูรับจาง คาเชา คาบริการถายเอกสารคาติด
ตั้งโทรศัพท คาประกันภัยยานพาหนะและขนสง คาจางเหมาแรง
งาน ฯลฯ  
(กองชาง)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 251 ขอ 11     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลกงรถ พนักงานเทศบาล พนักงานจางของเทศบาลตําบลกง
รถ รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีตําบลกงรถ ให
ปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของเทศบาล โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง
คาเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บินและคาใชจายอื่นๆที่สามารถเบิกคาใชจายไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่2 พ.ศ
.2558   
(กองชาง)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 258 ขอ 1     
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คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาของเจาหนาที่
ทองถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลลูกจางประจําและ
พนักงานจางเทศบาลตําบลกงรถ เชน คาใชจายที่เปนคาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจายไดหรือคาใชจายอื่นใดที่
สามารถเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557   
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 258 ขอ 1     

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน แบบพิมพ ใชในสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ กรรไกร ยางลบ ฯลฯ
(กองชาง)(ตั้งจายจากเงินรายได) 
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 251 ขอ 10     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรม
และอื่นๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอรตลอดจนวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช
ในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุตางๆและอื่นๆ ทดแทนที่
ชํารุด ฯลฯ  
(กองชาง)(ตั้งจายจากเงินรายได) 
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 251 ขอ 10    
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 511,680 บาท
งบบุคลากร รวม 181,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 181,680 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 181,680 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ตําบลกงรถ ไดแก นายชางไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา แยกเปน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน กองชาง เทศบาลตําบลกงรถ     
(กองชาง)(ตั้งจายจากเงินรายได) 
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 248 ขอ 1     
    

งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายคาใชจายในการคัดเลือก พนักงานและลูกจางของ
เทศบาล ที่สามารถเบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาไทย วา
ดวยคาใชจายการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคการ
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข(ฉบับที่2)พ.ศ.2558   
  
 - เพื่อจายเปนเงินคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557    
(กองชาง)(ตั้งจายจากเงินรายได) 
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 248 ขอ 3     
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คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานของพนักงานเทศบาล
ตําบลกงรถ ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562    
(กองชาง)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 255 ขอ 27     

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชนสายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สายขยายเสียงและอื่นๆ ฯลฯ    
(กองชาง)(ตั้งจายจากเงินรายได) 
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 251 ขอ 10    

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซม บํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง
(กองชาง)(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)ปรากฏอยูในแผนพัฒนา
ทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 252 ขอ 12     
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งบเงินอุดหนุน รวม 215,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 215,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอจักราช จํานวน 215,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค เพื่อดําเนิน
การดังนี้ 
 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวาง (ไฟชะโงก) บานหัว
ทํานบ หมู 2 (เสาไฟฟ้ามีสายไฟแลว) จํานวน 6 จุด ตั้งไว 50,000
 บาท
(กองชาง)(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
บรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่1 หนาที่ 33 ขอ 4  
 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟขะโงก) บานโนนขี้
ตุน หมู 5 ที่สาธารณะในหมูบาน จํานวน 2 จุด ตั้งไว 15,000
 บาท
(กองชาง)(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
บรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 หนาที่ 36
 ขอ 10  
 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บานหนองซํา หมู 8 สาย
จาก บานนางจิราภา เจริญศิลป์ ถึง นานางกนกวรรณ สันติ
ธรรมการ ตั้งไว 100,000 บาท
(กองชาง)(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
บรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2 หนาที่ 12 ขอ 1
 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวาง (ไฟชะโงก) บานหัวทํานบ
พัฒนา หมู 9จํานวน 7 จุด ตั้งไว 50,000 บาท
(กองชาง)(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 หนาที่ 40
 ขอ 18          
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเสริมสรางสนับสนุนความเขมแข็งของกลุมแมบาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการการสรางความเขมแข็งของกลุมแม
บานเกษตรกรเพื่อเสริมสรางความรูและทักษะดานอาชีพใหแกแม
บานเกษตรกร โดยจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรม คา
วิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คา
สถานที่และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ ในการเสริมสรางความ
เขมแข็งของกลุมแมบานเกษตรกร ตามอํานาจหนาที่ในการจัด
บริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ตาม พร
บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.๒๕๔๒  
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)     
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 199 ขอ 5     

วันที่พิมพ : 10/3/2565  13:57:27 หนา : 71/88



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 35,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรวมจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหรือรวมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ซึ่งเปนวัน
สําคัญตามมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดใหจัดในวันเสาร สัปดาหที่ 2
 ของเดือนมกราคม โดยกําหนดใหจัดกิจกรรมเพื่อสันทนาการและ
นันทนาการ เชน การจัดนิทรรศการ การแสดงดนตรี จับฉลากของ
ขวัญ ของรางวัลและเพื่อจายเปนคาของขวัญ คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุ คาใชจายเกี่ยวกับพิธีเปด คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ  
(กองการศึกษา)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 211 ขอ 28     

โครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธอําเภอหวย
แถลง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการฯ คาจางเหมาบริการ,คาตอบ
แทน,คาวัสดุอุปกรณกีฬาในการฝึกซอมและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยว
ของและจําเปน ฯลฯ   
(กองการศึกษา)(ตั้งจายจากเงินรายได)ปรากฏอยูในแผนพัฒนา
ทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 211 ขอ 26    
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณกีฬาเพื่อใหประชาชนไดขอยืมไปใช
ออกกําลังกาย จํานวน 9 หมูบาน ปฏิบัติตามภารกิจที่ไดรับการ
ถายโอนจากการกีฬาแหงประเทศไทยในกิจกรรมจัดหาอุปกรณืก
 ีฬาใหแกหมูบาน (กองการศึกษา)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 195 ขอ 4     

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม คารับรอง คาอาหาร
เครื่องดื่ม คาวัสดุ คาจางเหมาบริการและคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
เกี่ยวกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู
หัว สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินี  พระบาทสมเด็จพระจุล
จอมเกลาเจาอยูหัวและพระบรมวงศนุวงศทุกพระองค 
(กองการศึกษา)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 217 ขอ 45     

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันทองถิ่นไทยและวันเทศบาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันทองถิ่นไทย
และวันเทศบาล 
คารับรอง คาอาหารเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาจางเหมาบริการและคา
ใชจายอื่นๆ ฯลฯ
(กองการศึกษา)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 212 ขอ 29    
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โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมเขาวัดในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาตาง ๆ เชนวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน
อาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา วันออกพรรษา ฯลฯ และคาใชจาย
อื่นๆที่เกี่ยวของ
(กองการศึกษา)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 213 ขอ 31     

โครงการจัดพิธีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุเนื่องในวันสงกรานต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินรางวัล เงินสนับสนุนขบวนแห คาใชจายในพิธี
สงฆ คาใชจายในพิธีรดน้ําขอพร คาอาหารเครื่องดื่ม คาใชจายใน
การประชาสัมพันธ คาจัดทํารถขบวนของเทศบาล คาของขวัญ
ของรางวัลและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ  
(กองการศึกษา)(ตั้งจายจากเงินรายได)
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 215 ขอ 37     

งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหวยแถลง จํานวน 45,000 บาท

 - อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหวยแถลง ตามโครงการจัด
งาน รัฐพิธีและประเพณีทองถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
 จํานวน 45,000 บาท เพื่อจายตามรายการดังนี้   
1.จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล วันที่ 28 กรกฏาคม 2565
   
2.จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565
3.จัดงานเนื่องในวันปยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2564    
4.จัดงานวันพอแหงชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2564    
5.จัดงานวันแมแหงชาติ วันที่12 สิงหาคม 2565    
6.จัดงานวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564
 
7.วันฉัตรมงคล เปนวันที่ระลึกในการครบรอบปที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเปนพระมหากษัตริย
แหงประเทศไทยโดยสมบูรณตามโบราณราชประเพณี วันที่ 4
 พฤษภาคม 2565เพื่อเปนการสนับสนุน การจัดกิจกรรม เทินทูน
สถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริยและเปนการแสดงออกถึง
ความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมา
เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที2่18 ขอ46 
8.โครงการจัดงานประเพณีทองถิ่น 
เพื่อจายเปนคาดําเนินงานวันฉลองชัยชนะทาวสุรนารี ตามหนังสือ
อําเภอหวยแถลง ที่ นม 1718/ว739 ลงวันที่ 21
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง เสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนเพื่อ
บรรจุเขาแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
 โครงการจัดงานรัฐพิธีฯและประเพณี 
ทองถิ่น ประจําป 2564 
(กองการศึกษา)(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)    
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที2่18 ขอ 46    
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลกงรถตามโครงการจัดกิจกรรมเพื่อ
อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ทองถิ่น (ฮีตสิบสองครองสิบสี่)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนการอนุรักษ สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวอีสาน
โดยอุดหนุนเปนคาใชจาย ในการจัดซื้อจัดจาง วัสดุ อุปกรณ การ
จางเหมาบริการ คาตอบแทน คาใชสอยอื่นๆ ที่จําเปนกับการ
ดําเนินโครงการฯ  
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่2 หนาที่ 32 ขอ 7    

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 2,241,800 บาท

งบลงทุน รวม 2,241,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,241,800 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

2.1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายจากศาลตา ปู่ ถึง บานนางพัด หมู 6    
บานสี่แยก หมูที่6 ต.กงรถ อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา

จํานวน 269,600 บาท

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00
 เมตร ยาว 108.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 432 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ 0.20 ม
. หรือตามสภาพพื้นที่ ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
จุดเริ่มตนโครงการ นานางหนู โต๊ะดาสี 
จุดสิ้นสุดโครงการ นานางหนู โต๊ะดาสี 
(รายละเอียดตามแบบมาตราฐานองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ท.กร.8/2565)
(กองชาง)(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
บรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที2 หนาที่ 23 ขอ 8  
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2.3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายจากบานนางเกียว หมู 8 ถึง บานนางคําปอง หมู 8  
บานหนองซํา หมูที่ 8 ต.กงรถ อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา

จํานวน 99,200 บาท

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00
 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 160 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.20
เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ ป้ายโครงการ 1 ป้าย 
จุดเริ่มตนโครงการจากบานนางจิราภา 
จุดสิ้นสุดโครงการ บานนางกัลยา
(รายละเอียดตามแบบมาตราฐานองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ท.กร.9/2565)
(กองชาง)(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
บรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที2 หนาที่ 25
 ขอ 12      

คาชดเชยงานกอสราง (คา K) จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามเงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับ
ราคาได(คาK) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค
 (กวจ.)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่องซักซอมแนว
ทางปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับ
ราคาได(คาK)ไวในสัญญาจางกอสราง    
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตสริมเหล็ก   
สายจากบานนายมะลิ หมู 5 ถึง คลองสงน้ําดาดคอนกรีต   
บานโนนขี้ตุน หมูที่5 ต.กงรถ อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา

จํานวน 248,900 บาท

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00
 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 400 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ 0.20 ม
. หรือตามสภาพพื้นที่ ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
จุดเริ่มตนโครงการ นานางนุช  
จุดสิ้นสุดโครงการ นานางนุช  
(รายละเอียดตามแบบมาตราฐานองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ท.กร.7/2565)
(กองชาง)(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)บรรจุอยูในแผนพัฒนา
ทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที2 หนาที่ 22 ขอ 7  
    

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
สายจาก ศาลาประชาคม หมู9 ถึง สวนนางแกว สารชัย  
บานหัวทํานบพัฒนา หมูที่ 9 ต.กงรถ อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา

จํานวน 219,400 บาท

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 5.00
 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 350 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.20
 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ ป้ายโครงการ 1 ป้าย 
จุดเริ่มตนโครงการ จากบานนายฉลองศักดิ์ จันทร
จุดสิ้นสุดโครงการ สวนนางแกว สารชัย
(รายละเอียดตามแบบมาตราฐานองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
จ.นครราชสีมาแบบเลขที่ท.กร.11/2565)
(กองชาง)(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
บรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที2 หนาที่ 9 ขอ 3    
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายจากบานนายสมจิตร ยวดยาน ถึง บานนางนิตยา พลชนะ หมู2 
บานหัวทํานบ หมูที่ 2 ต.กงรถ อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา

จํานวน 219,600 บาท

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00
เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 342.00 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ 0.20
 ม.หรือตามสภาพพื้นที่พรอมวางทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30
 เมตร จํานวน 4 ทอน ป้ายโครงการ 1 ป้าย   
จุดเริ่มตนโครงการ จากบานนายสมจิตร ยวดยาน 
จุดสิ้นสุดโครงการ บานนางนิตยา พลชนะ
(รายละเอียดตามแบบมาตราฐานองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ท.กร.3/2565)
(กองชาง)(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)บรรจุอยูในแผนพัฒนา
ทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2 หนาที่ 7 ขอ 1    
  

โครงการขุดลอกสระน้ําประปา บริเวณสระสาธารณะหมูบานโคกแค 
หมู 7   
บานโคกแค หมู 7 ต.กงรถ อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา

จํานวน 270,000 บาท

เพื่อขุดลอกสระน้ําประปา ขนาดกวาง 73 เมตร ยาว 101
 เมตร ความลึกเดิมเฉลี่ย 6.30 เมตร ตองการขุดใหได
ขนาด ขนาดกวาง 73เมตร ยาว 101 เมตร ความลึกจากระดับดิน
เดิมเฉลี่ย 8.28 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 4,953.60
ลบ.ม.ป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ที่ตั้งโครงการ สระน้ําประปาหมูบาน
(รายละเอียดตามแบบที่ทางเทศบาลกําหนด แบบเลขที่ ท
.กร. 12/2565) 
(กองชาง)(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
บรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที2 หนาที่ 24
 ขอ 10      
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โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก     
สายจาก นานางชุติมณฑน ชางหลอ หมู8 ถึง ลําหวยตะเคียน    
บานหนองซํา หมูที่ 8 ต.กงรถ อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา

จํานวน 51,300 บาท

เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกวาง  3.00 เมตร ยาว 160.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไมนอย
กวา 49.60 ลบ.ม.   
จุดเริ่มตนโครงการ จากถนนลาดยาง
จุดสิ้นสุดโครงการ ลําหวยตะเคียน
(รายละเอียดตามแบบมาตราฐานองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ท.กร. 10/2565)
(กองชาง)(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
บรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที2 หนาที่ 10 ขอ 4  
    

โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก     
สายจาก ป่าทําเลบานซาเลือด หมู3 ถึง ถนนนาตะคุ ต.งิ้ว 
บานซาเลือด หมูที่ 3 ต.กงรถ อ.หวยแถลง  จ.นครราชสีมา

จํานวน 269,600 บาท

เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกวาง  3.00 เมตร ยาว 840.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไมนอย
กวา 260.40 ลบ.ม. ป้ายโครงการ 1 ป้าย
จุดเริ่มตนโครงการ จากนานายเสริง
จุดสิ้นสุดโครงการ นานายสาม  
(รายละเอียดตามแบบมาตราฐานองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ท.กร. 4/2565)
(กองชาง)(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
บรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2 หนาที่ 20 ขอ 4  
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โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก    
สายจาก ศาลปู่ตาบานหนองบัวรอง หมูที4่ 
ถึง สถานีสูบน้ําบานหนองบัวรอง หมูที่ 4   
บานหนองบัวรอง หมูที่ 4 ต.กงรถ อ.หวยแถลง  จ.นครราชสีมา

จํานวน 134,800 บาท

เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกวาง  3.00 เมตร ยาว 420.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไมนอย
กวา 130.20 ลบ.ม. ป้ายโครงการ 1 ป้าย
จุดเริ่มตนโครงการ จากนานางดารากร
จุดสิ้นสุดโครงการ นานายลิขิต  
(รายละเอียดตามแบบมาตราฐานองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ท.กร. 6/2565)
(กองชาง)(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
บรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 หนาที่ 18
 ขอ 24      

โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก    
สายจาก หนาวัดกงรถ ถึง นานายเสริง     
บานกงรถ หมูที่ 1 ต.กงรถ อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา

จํานวน 41,700 บาท

เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกวาง  3.00 เมตร ยาว 130.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไมนอย
กวา 40.30 ลบ.ม.      
จุดเริ่มตนโครงการ จาก นานายทองดี นาคา
จุดสิ้นสุดโครงการ นานายทองดี นาคา 
(รายละเอียดตามแบบมาตราฐานองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ท.กร. 2/2565)
(กองชาง)(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
บรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 หนาที่ 9  ขอ 6   
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โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก   
สายจากบานนายเดี่ยว หมูที่ 4 ถึง หนองหัวลิง (นานายวินัย)    
บานหนองบัวรอง หมูที่ 4  ต.กงรถ อ.หวยแถลง  จ.นครราชสีมา

จํานวน 134,800 บาท

เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกวาง  3.00 เมตร ยาว 420.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไมนอย
กวา 130.20 ลบ.ม. ป้ายโครงการ 1 ป้าย
จุดเริ่มตนโครงการ จากถนนลาดยาง
จุดสิ้นสุดโครงการ นานางแอ็ด 
(รายละเอียดตามแบบมาตราฐานองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ท.กร. 5/2565)
(กองชาง)(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
บรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2 หนาที่ 22 ขอ 6  
    

โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก
สายจาก นานายอภิชัย บานกงรถ หมู1 ถึง ถนน ตะคุ - ซาเลือด  
บานกงรถ หมูที่ 1 ต.กงรถ อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา

จํานวน 227,900 บาท

เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกวาง  3.00 เมตร ยาว 710.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไมนอย
กวา 220.10 ลบ.ม. ป้ายโครงการ 1 ป้าย
จุดเริ่มตนโครงการ จากนานายอภิชัย 
จุดสิ้นสุดโครงการ นานายวิเชียร ภูมิพา
(รายละเอียดตามแบบมาตราฐานองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ท.กร. 1/2565)
(กองชาง)(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
บรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หนาที่ 21
  ขอ 5      
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,159,320 บาท

งบบุคลากร รวม 724,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 724,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 442,320 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ตําบลกงรถ 1 อัตราของงานสงเสริมการเกษตร  เทศบาลตําบลกง
รถ พรอมทั้งปรับปรุงอัตราเงินเดือน
(สํานักปลัดเทศบาล)(แผนงานการเกษตร)(ตั้งจายจากเงินรายได)  
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 248 ขอ 1     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนทองถิ่นที่
ไดรับเงินแระจําตําแหนง ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนงพนักงานเทศบาลสายงานผูบริหารตาม
ประกาศ กท.และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจํา
ของสวนราชการ พ.ศ.2547   
(สํานักปลัดเทศบาล)(แผนงานการเกษตร)(ตั้งจายจากเงินรายได)  
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 248 ขอ 1     

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานจาง
ทั่วไป จํานวน 2 อัตรา แผนงานการเกษตร งานสงเสริมการ
เกษตร      
(สํานักปลัดเทศบาล) (ตั้งจายจากเงินรายได)     
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 248 ขอ 1     
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,เงินที่จายเพิ่มเปนคา
ตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มอื่น ๆใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตรา    
(สํานักปลัดเทศบาล)(ตั้งจายจากเงินรายได)    
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 248 ขอ 1    

งบดําเนินงาน รวม 415,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายคาใชจายในการคัดเลือก พนักงานและลูกจางของ
เทศบาล ที่สามารถเบิกจายไดตา,ระเบียบกระทรวงมหาไทย วา
ดวยคาใชจายการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคการ
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2555และที่แกไข(ฉบับที่2)พ.ศ.2558    
 
 - เพื่อจายเปนเงินคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557   
(สํานักปลัดเทศบาล) (ตั้งจายจากเงินรายได)     
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 248 ขอ 3     
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ไดแก คาซอม
คลองดาดคอนกรีต ทอสงน้ํา เครื่องสูบน้ํา และอื่นๆที่เกี่ยว
ของ ของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟ้าบานหัวทํานบและสถานีสูบน้ําดวย
ไฟฟ้าบานหนองบัวรอง คาจางเหมาแรงงาน ฯลฯ ตาม พรบ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542  
(สํานักปลัดเทศบาล)(แผนงานการเกษตร)(ตั้งจายจากเงินรายได)  
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 251 ขอ 11     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนิน
งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยจายเปนคาใชจายใน
การฝึกอบรม คาวิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม คา
วัสดุ อุปกรณ คาสถานที่และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ นม 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553    
(สํานักปลัดเทศบาล)(แผนงานการเกษตร)(ตั้งจายจากเงินรายได)  
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 202 ขอ 16    
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)โดยจายเปนคาใชจาย ในการรณรงค อนุรักษพันธุ
กรรมพืช คาอาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปน ฯลฯ ในการปลูกจิตสํานึกการอนุรักษพันธุกรรมพืช
ตาม  พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
.2542   
(สํานักปลัดเทศบาล)(แผนงานการเกษตร)(ตั้งจายจากเงินรายได)  
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 204 ขอ 27     

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ในการปรับปรุง/ซอมแซม ครุภัณฑสิ่ง
กอสรางตางๆของสถานีสูบน้ําดวย
ไฟฟ้า เชน อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก ทอระบายน้ํา ฯลฯ 
ตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542 (โครงการถายโอนสถานี
สูบน้ําดวยไฟฟ้า)  
(สํานักปลัดเทศบาล)(แผนงานการเกษตร)(ตั้งจายจากเงินรายได)  
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 251 ขอ 10     
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช
และสัตว ไมดอก ไมประดับ เมล็ดพันธ พันธุสัตว ปุ๋ยวัสดุเพาะ
ชํา ผาใบหรือผาพลาสติก ในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมของ
ชุมชน ตลอดจนวัสดุการเกษตรอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ และเกี่ยวของ
ในการปฏิบัติงานในหนวยงาน  
(สํานักปลัดเทศบาล)(แผนงานการเกษตร)(ตั้งจายจากเงินรายได)  
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 251 ขอ 10    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อสํารองจายเปนคากระแสไฟฟ้าสําหรับสถานีสูบน้ํา 2
 สถานี ไดแก สถานีสูบน้ําดวยไฟฟ้าบานหัวทํานบและสถานีสูบน้ํา
ดวยไฟฟ้าบานหนองบัวรอง  ตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
(โครงการถายโอนสถานีสูบน้ําดวยไฟฟ้า)
(สํานักปลัดเทศบาล)(แผนงานการเกษตร)(ตั้งจายจากเงินรายได)  
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 250 ขอ 9     

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑอื่น

โครงการจัดซื้อหัวกะโหลกดูดน้ํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหัวกะโหลกดูดน้ํา เหล็กหนาแปลน 8
นิ้ว สําหรับเครื่องสูบน้ําแบบเทรลเลอร   
(สํานักปลัดเทศบาล)(แผนงานการเกษตร)(ตั้งจายจากเงินรายได)  
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2 หนาที่ 58ขอ 3.1
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