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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
สมัยสามัญท่ี  2/2564 คร้ังที่ 1 

วันศุกร์ท่ี  13  สิงหาคม  2564  เวลา 10.00 น.   
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี 
นายจรุญ  บุญหล้า 
นายถาวร   ภูกองชนะ 
นายนิวัฒน์  ภูแย้มใส 
นายมิตรไชย  ฤทธิยา 
นายวิเชียร  สิงหาราม 
นายศิตภัทร  สินสมบุญ 
นายสมบัติ   ฆารประเดิม 
นายอดิศักดิ์  สุริยะพันธ ์
นายออง  นิตยาสิทธิ์ 
นายสุริยา  พลเสนา 
นายสมัย  ภูจีวร 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาล 

อุเทน  สิงห์ภักดี 
จรุญ  บุญหล้า 

ถาวร   ภูกองชนะ 
นิวัฒน์  ภูแย้มใส 
มิตรไชย  ฤทธิยา 
วิเชียร  สิงหาราม 
ศิตภัทร  สินสมบุญ 

สมบัติ   ฆารประเดิม 
อดิศักดิ์  สุริยะพันธ ์
ออง  นิตยาสิทธิ์ 
สุริยา  พลเสนา 

สมัย  ภูจีวร 

 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง รายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

 

ว่าท่ีร้อยตรีนที  มูลสมบัติ 
นางภัทริกา  ต่างใจเย็น 
นางปัญจมาพร  คงสมมาตร 
จ่าเอกคัมภีร์  เกิดศรีทอง 
นายไพรวัลย์  พันเดช 
นายอัคราธร  ศรีสิงห์ 
นายจักรกรด  บุตรกุล 
นางสาวเพ็ญพร  ทักษี 
นายรุ่งโรจน์  เครือสุวรรณ 
นางสาวสมพร  ภูลายเรียบ 
นางสาวนลินรัตน์  ประทีป 

ปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
รองปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักบริหารงานท่ัวไป 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  
นายช่างโยธา 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
นักจัดการงานท่ัวไป 
เจ้าพนักงานธุรการ 

พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 

    นที  มูลสมบัติ 
ภัทริกา  ต่างใจเย็น 

ปัญจมาพร  คงสมมาตร 
คัมภีร์  เกิดศรีทอง 
ไพรวัลย์  พันเดช 
อัคราธร  ศรีสิงห์ 
จักรกรด  บุตรกุล 

เพ็ญพร  ทักษี 
รุ่งโรจน์  เครือสุวรรณ 
สมพร  ภูลายเรียบ 
นลินรัตน์  ประทีป 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
สมัยสามัญท่ี  2/2564 คร้ังที่ 1 

วันศุกร์ที่  13  สิงหาคม  2564  เวลา 10.00 น.   
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

 
****************************** 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ……………………………………………………………………………………….. 
   ……………………………………………………………………………………….. 
      
ระเบียบวาระที่  2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม  
   2.1  รายงานการประชุมสมัยสามัญท่ี 1/2564 ครั้งท่ี1 
     
ระเบียบวาระที่  3 เร่ือง กระทู้ถาม (ไม่มี) 
   ……………………………………………………………………………………….. 
   ……………………………………………………………………………………….. 
   
ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง เสนอเพือ่พิจารณา 
 
ระเบียบวาระที่  5 เร่ือง เร่ืองที่เสนอใหม่   
   5.1 ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
   5.2 ญัตติขอเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564  

 5.3      ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  
     
ระเบียบวาระที่  6 เร่ือง ญัตติอื่น ๆ (ถ้ามี) 
    
 

************************************** 
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พิธีเปิดการประชุม 
เลขานุการสภาฯเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย น ากล่าวไหว้พระสวดมนต์ ประธานสภาฯ
ด าเนินการปะชุมตามระเบียบวาระ 
นายสมัย  ภูจีวร (เลขานุการสภา) -วันนี้เป็นการประชุมของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก

สมัยสามัญท่ี 2/2564 ครั้งท่ี 1 ท่ีประชุมมาครบ
องค์ประชุมแล้วขอเชิญท่านประธานเปิดการ
ประชุมค่ะครับ เรียนเชิญครับ 

 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -เรียนท่านนายกเทศมนตรี   คณะผู้บริหาร    

ท่านปลัดเทศบาล  ท่าน หัวหน้ากองเพื่อน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติท่ีเคารพทุกท่าน วันนี้เป็นวัน
ศุกร์ท่ี 13  สิงหาคม  2564  ซึ่งเป็นการประชุม
สภาเทศบาลสมัยสามัญท่ี 2/2564  ครั้งท่ี 1 
ครับ  เข้าระเบียบวาระการประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม    

2.1  รายงานการประชุมสมัยสามัญท่ี 1/2564 ครั้งท่ี 1 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -เชิญคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
นายออง  นิตยาสิทธิ์ (ประธานตรวจรายงานฯ) -เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  กระผมนาย

ออง  นิตยาสิทธ์  ประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก ไ ด้
ประชุมไปเมื่อคราวสมัยสามัญท่ี 1 / 2564 ครั้ง
ท่ี 1 ไปแล้วนั้น  ฝ่ายคณะกรรมการแปรญัตติได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องจึงขอเสนอต่อ ท่ี
ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเพื่อรับรองต่อไป
ขอบคุณครับ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -เชิญท่านสมาชิกตรวจสอบความถูกต้องเพื่อจะ
ได้รับรองรายงานการประชุม  เชิญครับ มี
สมาชิกท่านใดจะให้แก้ไขรายงานการประชุม
หรือไม่ครับ  หากไม่มีกระผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ
รับรองรายงานการประชุม  สมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมโปรดยก
มือขึ้น 

นายสมัย  ภูจีวร (เลขานุการสภา) -เห็นด้วยจ านวน 11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
(ประธานสภาฯงดออกเสียง) 
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มติที่ประชุม   -เป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมเห็น
ด้วยให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สามัญที่ 1 / 2564 คร้ังที่ 1     

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  กระทู้ถาม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง เรื่องท่ีเสนอใหม่  

5.1 ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (พิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ) 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ญัตติเรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ( พิจารณาในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ) 
ขอให้เลขานุการสภา ฯ  ช้ีแจงข้อระเบียบ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  เชิญครับ 

นายสมัย  ภูจีวร  (เลขานุการสภา) -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2543  ข้อ 23 “ ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ
ท าการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไข
งบประมาณในช้ันต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณา
อนุมัติให้ต้ังเงินเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว
งบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว
ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ รวบรวมและจัดท าร่าง
งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นอีกครั้ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นไ ด้
น า เ สนอ ต่อสภา ท้อ ง ถิ่ น ภ าย ใน วั น ท่ี  1 5 
สิงหาคม”พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  13) พ.ศ. 2552  
มาตรา 62 จัตวา  “ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 62
ตรี วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันท่ีได้รับร่างเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี  
หากสภาเทศบาลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติ
นั้นให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีท่ี
แ ล้วไปพลางก่อน  ในกรณีเ ช่นว่ านี้  ให้ ผู้ว่ า
ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด เ ส น อ รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
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กระทรวงมหาดไทยให้มีค าส่ังยุบสภาเทศบาลใน
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ของสภาเทศบาล การเสนอการแปรญัตติ หรือ
การกระท าด้วยประการใดๆ ท่ีมีผลให้สมาชิกมี
ส่ วน ไม่ ว่ า โดยตรงหรื อ โดยอ้ อมในการ ใช้
งบประมาณรายจ่าย จะกระท ามิได้”  

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก 
ช้ีแจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 ต่อท่ี
ประชุมสภาเทศบาล   

นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์ (นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก) -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก
และท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กท่ี
เ ค า ร พ ก ร ะ ผม น าย ฤ ทธิ ร ง ค์   เ สน ฤ ท ธิ์   
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กขออนุญาต 

 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
           บัดนี้ ถึงเวลาท่ีผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบล
ห้วยเม็ก จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานการณ์คลัง 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป        
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 30  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน 
ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 23,508,287.21 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 20,631,935.19  บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 7,570,883.82 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน - โครงการ รวม - บาท 
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 2  โครงการ รวม 65,000  บาท 
 1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 5,407,426.39 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2.1 รายรับจริง จ านวน 48,864,496.24 บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร จ านวน 159,256.31 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 250,400.10 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 391,251.22 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน 1,109,598.00 บาท 
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 758.00 บาท 
หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 24,503,329.61 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 22,449,903.00 บาท 

2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 52,158.00 บาท 
 2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 43,984,099.09 บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง จ านวน 11,254,680.37 บาท 
งบบุคลากร จ านวน 16,156,682.00 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 14,600,341.30 บาท 
งบลงทุนจ านวน 890,939.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,081,456.42 บาท 
งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
 2.4 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 52,158.00 บาท 
 2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี จ านวน 6,650,547.00 บาท 
 2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
 2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

  
ค าแถลงงบประมาณ 

  

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

อ าเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
1. รายรับ 

   

        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 159,256.31 124,000.00 181,200.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 250,400.10 309,900.00 352,050.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 391,251.22 382,700.00 548,800.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการ

พาณิชย์ 
1,109,598.00 1,050,000.00 1,160,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 758.00 12,500.00 33,200.00 
  รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,911,263.63 1,879,100.00 2,275,250.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 24,503,329.61 26,342,800.00 25,546,000.00 
  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
24,503,329.61 26,342,800.00 25,546,000.00 
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,449,903.00 22,248,000.00 23,486,450.00 
  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
22,449,903.00 22,248,000.00 23,486,450.00 

รวม 48,864,496.24 50,469,900.00 51,307,700.00 

 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลหว้ยเม็ก 

อ าเภอหว้ยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ ์ 

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 11,254,680.37 11,205,760.00 12,767,368.00 
  งบบุคลากร 16,156,682.00 19,229,796.00 22,065,678.00 
  งบด าเนินงาน 14,600,341.30 14,439,444.00 11,722,054.00 

  งบลงทุน 890,939.00 4,179,900.00 3,464,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,081,456.42 1,415,000.00 1,288,600.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 43,984,099.09 50,469,900.00 51,307,700.00 

 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย   เงินเดือน  ค่าจ้าง  ประโยชน์ตอบแทนอื่น  ของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

ปีงบประมาณ  2565 
******************************* 

1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 (ที่ต้ังไว้ในเทศบัญญัติ) จ านวน     51,307,700.00  บาท 
2. รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 จ านวน     27,821,250.00  บาท 
   (ที่ต้ังในเทศบัญญัติ)    

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร    

 3.1 เงินเดือน (ข้าราชการส่วนท้องถิ่น) จ านวน      14,011,580.00  บาท 

 3.2 เงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร (ข้าราชการส่วนท้องถิ่น) จ านวน          487,440.00  บาท 

 3.3 เงินเพิ่มอื่น ๆ จ านวน          192,660.00  บาท 

 3.4 เงินค่าจ้าง    

  3.4.1 เงินค่าจ้างประจ า จ านวน          221,376.00  บาท 
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  3.4.2 เงินค่าจ้างช่ัวคราว จ านวน        1,628,608.00  บาท 

 3.5 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น    

  3.5.1 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร จ านวน          200,000.00  บาท 

  3.5.2 เงินค่าเช่าบ้าน จ านวน          745,200.00  บาท 

  3.5.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน          125,098.00  บาท 

  3.5.4 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ    

  ส่วนท้องถิ่น จ านวน          834,638.00  บาท 

  3.5.5 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ    

  อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจ าปี  2565 จ านวน           10,000.00  บาท 

      

  รวมทั้งสิ้น จ านวน     18,456,600.00  บาท 

      

 3.6 รายได้ไม่รวมเงนิอุดหนุนในปีงบประมาณในปงีบประมาณ (ข้อ 2)-ค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคคล (ข้อ 3) 

  27,821,250-18,396,600   =        9,424,650.00  บาท 

      

  สรุป  ค านวณค่าใช้จ่าย               = 18,456,600 x 100   =                 35.97  % 

                                                   51,307,700     

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

อ าเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
        

      

ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,430,632 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,609,836 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 7,016,821 

  แผนงานสาธารณสุข 3,578,812 
  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 100,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 1,362,840 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 155,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,260,000 
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ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,999,391 

  แผนงานการเกษตร 27,000 
ด้านการด าเนินงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง 12,767,368 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 51,307,700 
 
 ในส่วนท่ีเหลือขอเชิญท่านปลัดเป็นผู้ด าเนินการ

ต่อครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัต ิ(ปลัดเทศบาล) -เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภา

เทศบาลและท่าน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมว่าท่ีร้อยตรีนที  มูลสมบัติ ปลัดเทศบาล
ต าบลห้วยเม็ก ตามท่ีได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ด าเนินการต่อจากท่านครับรายละเอียดดังนี้
ครับ 

 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

อ าเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
        

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  51,307,700   บาท  แยกเป็น   

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 181,200 บาท 
  1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 44,800 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการรายรับปี 2564  จ านวน  44,800  บาท   
  2.ภาษีป้าย จ านวน 136,400 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการรายรับปี 2564  จ านวน  12,400  บาท   
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 352,050 บาท 
  1.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 5,700 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณรายรับปี  2564  จ านวน  700  บาท   
  2.ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 151,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับประมาณรายรับปี  2564     
  3.ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จ านวน 2,350 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณรายรับปี  2564  จ านวน  550  บาท   
  4.ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 1,400 บาท 

    ประมาณการไว้ต่ ากว่าประมาณรายรับปี  2564  จ านวน  300  บาท   



12 
 

  5.ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับประมาณรายรับปี  2564     
  6.ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 2,000 บาท 

    ประมาณการไว้ต่ ากว่าประมาณรายรับปี  2564  จ านวน  200  บาท   
  7.ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จ านวน 63,500 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณรายรับปี  2564  จ านวน  57,500  บาท   
  8.ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 37,300 บาท 

    ประมาณการไว้ต่ ากว่าประมาณรายรับปี  2564  จ านวน  19,300  บาท   
  9.ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 22,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับประมาณรายรับปี  2564     
  10.ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 38,000 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณรายรับปี  2564  จ านวน  6,000  บาท   

  
11.ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน
ครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 11,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับประมาณรายรับปี  2564     
  12.ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จ านวน 6,800 บาท 

    ประมาณการไว้ต่ ากว่าประมาณรายรับปี  2564  จ านวน  3,200  บาท   
  13.ค่าใบอนุญาตจัดต้ังตลาดเอกชน จ านวน 2,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับประมาณรายรับปี  2564     
 

  14.ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 3,000 บาท 

    ประมาณการไว้ต่ ากว่าประมาณรายรับปี  2564  จ านวน  700  บาท   
  15.ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จ านวน 3,000 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณรายรับปี  2564  จ านวน  1,000  บาท   
  16.ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จ านวน 2,000 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณรายรับปี  2564  จ านวน  100  บาท   
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 548,800 บาท 
  1.ค่าเช่าหรือบริการ จ านวน 280,000 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณรายรับปี  2564  จ านวน  150,000  บาท   
  2.ดอกเบี้ย จ านวน 267,300 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณรายรับปี  2564  จ านวน  14,600  บาท   
  3.รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จ านวน 1,500 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณรายรับปี  2564  จ านวน  1,500  บาท   
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย ์ รวม 1,160,000 บาท 
  1.รายได้จากประปา จ านวน 1,100,000 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณรายรับปี  2564  จ านวน  70,000  บาท   
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  2.รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ จ านวน 60,000 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณรายรับปี  2564  จ านวน  40,000 บาท   
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 33,200 บาท 
  1.ค่าจ าหน่ายเศษของ จ านวน 10,000 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณรายรับปี  2564  จ านวน  10,000 บาท   
  2.ค่าเขียนแบบแปลน จ านวน 20,000 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณรายรับปี  2564  จ านวน  10,000  บาท   
  3.ค่าขายแบบพิมพ์และค าร้อง จ านวน 500 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับประมาณรายรับปี  2564     
  4.ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร จ านวน 100 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณรายรับปี  2564  จ านวน  100  บาท   
  5.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จ านวน 2,600 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณรายรับปี  2564  จ านวน  600  บาท   
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 หมวดภาษีจัดสรร รวม 25,546,000 บาท 
  1.ภาษีรถยนต์ จ านวน 295,000 บาท 

    ประมาณการไว้ต่ ากว่าประมาณรายรับปี  2564  จ านวน  1,000  บาท   
  2.ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 17,000,000 บาท 

    ประมาณการไว้ต่ ากว่าประมาณรายรับปี  2564  จ านวน  395,700  บาท   
  3.ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 2,210,000 บาท 

    ประมาณการไว้ต่ ากว่าประมาณรายรับปี  2564  จ านวน  3,000  บาท   
  4.ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 75,000 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณรายรับปี  2564  จ านวน  33,000  บาท   
  5.ภาษีสรรพสามิต จ านวน 4,500,000 บาท 

 
    ประมาณการไว้ต่ ากว่าประมาณรายรับปี  2564  จ านวน  561,000  บาท   
  6.ค่าภาคหลวงแร ่ จ านวน 37,000 บาท 

    ประมาณการไว้ต่ ากว่าประมาณรายรับปี  2564  จ านวน  19,000  บาท   
  7.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 39,000 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณรายรับปี  2564  จ านวน  5,300  บาท   
  8.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน 1,390,000 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณรายรับปี  2564  จ านวน  125,500  บาท   
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 23,486,450 บาท 
  เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 23,486,450 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณรายรับปี  2564  จ านวน  1,238,450  บาท   
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
อ าเภอห้วยเม็ก   จังหวัดกาฬสินธุ์ 

            
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 51,307,700 บาท แยกเป็น     
แผนงานงบกลาง           
 งานงบกลาง   รวม 12,767,368 บาท   
 งบกลาง    รวม 12,767,368 บาท   
 หมวดงบกลาง   รวม 12,767,368 บาท   
1.ประเภทค่าช าระหนี้เงินกู้ จ านวน 867,696 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระหนี้เงินต้นจากการกู้เงิน   กสท. ปี 2565  งวดท่ี  11  ซึ่งทางเทศบาลได้กู้
เงิน  จ านวน  12,258,600  บาท            
2. ประเภทค่าช าระดอกเบ้ีย จ านวน 114,023 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้  กสท. ปี 2565  งวดท่ี  11  ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งทาง
เทศบาลได้กู้เงิน จ านวน  12,258,600  บาท          
3.ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  จ านวน 125,098 บาท   
 -เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และจ้างเหมาเอกชนท่ี
ปฏิบัติงานในเทศบาลต าบลห้วยเม็กพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533    จ าแนกรายละเอียดได้ดังนี้   
  3.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างตามภารกิจ  ท้ัง 5 กอง จ านวน  10 คน   
ต้ังไว้  79,428  บาท  ค านวณจ่ายอัตรา ร้อยละ 5  ของค่าตอบแทน ในอัตราเดือนละ 6,619 บาท     
  3.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างตามภารกิจ ครูผู้ดูแลเด็กจ านวน  5  คน   
ต้ังไว้ 41,470 บาท  ค านวณจ่ายอัตรา ร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 3,455.83 บาท""ประเภท
เงินสมทบกองทุนทดแทน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนทดแทนประจ าปี  2565   
4.ประเภทเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 8,482,800 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2552  จ านวน  1,075 คน ตามระเบียบและหนังสือส่ัง
การดังนี้    
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553  
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0891.3/ว 118 ลงวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2556  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553  
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0891.3/ว 2429  ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2554   
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เรื่อง  แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เพิ่มเติม   
5.ประเภทเบ้ียยังชีพความพิการ จ านวน 1,747,200 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพผู้พิการ   จ านวน  182 คน  ตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังนี้    
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548     
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553  
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559    
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0891.3/ว 3609 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559   
เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2553  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559"    
6.ประเภทเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 114,000  บาท  
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรอง และท าการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่
ยากจน  หรือถูกทอดท้ิง  ขาดการอุปการะ  ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท 0891.3/
ว 1381 ลงวันท่ี  2 กรกฎาคม 2558 ได้รับคนละ  500  บาท /เดือน จ านวน  19  คนๆละ 12  เดือน    
7.ประเภทเงินส ารองจ่าย จ านวน 200,000 บาท  
 -เพื่อจัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ   ของเทศบาลเบิกจ่ายในกรณีไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้  หรือต้ัง
งบประมาณไว้ไม่เพียงพอ  หรือจ าเป็นต้องจ่ายตามท่ีผู้บริหารเทศบาลเห็นสมควรและกรณีฉุกเฉิน
เร่งด่วน  เช่น  กรณีเกิดภัยแล้ง เกิดอุทกภัย  เกิดอัคคีภัย  เกิดวาตภัย ฯลฯ  ตามหนังสือส่ังการดังนี้    
  1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ท่ี  มท  0313. 4 /ว 667   ลงวันท่ี  12  มีนาคม   2545   
เรื่อง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4224  ลงวันท่ี  10  ตุลาคม  2554   
 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  น้ าท่วมฉับพลัน  น้ าป่าไหลหลาก  และน้ าล้นตล่ิง  
  3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ท่ี  มท  0808.2/ว  3215  ลงวันท่ี  6  มิถุนายน 2559    
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
  4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.2/ว 76  ลวันท่ี   13  มกราคม  2558   
 เรื่อง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว   
  5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0891.2/ว  4515  ลงวันท่ี  11  สิงหาคม 2558/    
เรื่อง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาป้องกันอุทกภัย  น้ าท่วมฉับพลัน   น้ าป่าไหลหลาก  และดินถล่ม 
6)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.2/ว 843  ลง
วันท่ี 28 เมษายน 2559  เรื่อง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
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  7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 2360  ลง
วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558  เรื่อง  การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน ประจ าปี 2559  
  8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 3358  ลงวันท่ี 29  ตุลาคม  2553  
  9)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.2/ว 76  ลง
วันท่ี   13  มกราคม  2558   เรื่อง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว   
  10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3456 ลง
วันท่ี 19  มิถุนายน 2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  11)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว  4072  ลง
วันท่ี  15  กรกฎาคม  2559  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน 
8.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรต ารวจ  จ านวน  10,000 บาท  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าท่ีพักจราจร จัดท าป้ายสัญญาณจราจร  แผงกั้นจราจร  กรวยจราจร หรือ อุปกรณ์
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับกิจการจราจร โดยน ามาจากรายได้ประเภทค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจร  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ท่ี  มท  0313.4 /ว 3203   ลงวันท่ี  4  ตุลาคม  2539  เรื่อง  การต้ัง
งบประมาณและเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 

 
8.2 ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล   จ านวน 44,113 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นรายปี ในอัตราร้อยละเศษหนึ่ง
ส่วนหกของงบประมาณการรายรับ แต่ไม่รวมเงินอุดหนุนท่ัวไปพันธบัตรเงนิกู้ และเงินท่ีผู้อุทิศให้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบ ารุง
สมาคม  พ.ศ. 2555  และข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2556 ก าหนดว่าสมาชิก
ต้องช าระค่าบ ารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเป็นรายปีตามเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมใหญ่เป็นผู้ก าหนด   แต่จะต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรบัดังกล่าว ท้ังนี้ไม่เกิน  700,000  บาท  ค านวณได้  ดังนี้     
 รายรับจริงประจ าปีงบประมาณ 2563        48,864,496.24   บาท   
 หัก เงินอุดหนุน 22,449,903บาท  26,414,593.24x0.00167 = 44,113  บาท 
8.3 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 834,638 บาท  
 -เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยค านวณต้ังจ่ายในอัตราร้อย
ละ 3 ของรายได้ตามงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป แต่ไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้ เงินท่ีผู้อุทิศให้และเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือส่ังการดังนี้ หนงัสือซักซ้อมแนวทางการส่งเงิน
สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   
8.4 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  จ านวน 100,000 บาท  

- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลห้วยเม็ก เพื่อจ่ายเป็นการจัดสวัสดิการให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล  ตามนโยบายรัฐบาลท่ีสนับสนุนการด าเนินงานสวัสดิการชุมชนท่ีประชาชนออมทรัพย์ร่วมกัน
จัดต้ังเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานรากและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน     
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8.5 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 127,800 บาท  
 -เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยค านวณจ่าย
อัตราร้อยละ 50 ของจ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลห้วยเม็กคูณด้วย 45 ต่อปี  (จ านวน
ประชากร  ณ  กรกฎาคม  2564  จ านวน  5,680 คน)  ตามประกาศและหนังสือส่ังการ  ดังนี้    
  1)  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการสาธารณะ ลง
วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552  
  2)  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นท่ี พ.ศ. 2557  
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารท่ัวไป     รวม 11,142,308 บาท   
 งบบุคลากร     รวม 8,717,766 บาท   
 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   รวม 2,848,320 บาท  
 

1.ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 725,760 บาท   
 -ต าแหน่งนายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ  28,800  บาท  จ านวน 1 คน  
 -ต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 15,840  บาท จ านวน 2 คน   
2.ประเภทค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก  จ านวน 180,000 บาท  
-เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี  โดยจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี  1  คน  ใน
อัตราเดือนละ  6,000  บาท    
 -เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี  โดยจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรอง
นายกเทศมนตรี  จ านวน  2  คน  ในอัตราเดือนละ  4,500  บาท 
3. ประเภทค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  จ านวน 180,000 บาท  
-ต าแหน่งนายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ  6,000  บาท  จ านวน  1  คน   
-ต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ 4,500  บาท จ านวน 2  คน 
4. ประเภทค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล      จ านวน 207,360  บาท  
 -ต าแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท จ านวน 1 คน    
 -ต าแหน่งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน 7,200 บาท  จ านวน 1  คน      
5. ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา             จ านวน  1,555,200 บาท 
   เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
-เงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล   โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล 1 คน ใน
อัตราเดือนละ 15,840  บาท      
  -เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลโดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภา
เทศบาล 1 คน ในอัตราเดือนละ  12,960 บาท    
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  -เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล  10  คน ใน
อัตราเดือนละ  10,080 บาท ต่อคน     
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม 5,869,446 บาท  
1.ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน  จ านวน 4,891,668 บาท  
   -ต าแหน่งปลัดเทศบาล           ต้ังไว้  545,580.00  บาท 
  -ต าแหน่งรองปลัดเทศบาล          ต้ังไว้  644,364.00  บาท 
  -ต าแหน่งนักบริหารงานท่ัวไป (หัวหน้าส านักปลัด)      ต้ังไว้   507,276.00  บาท 
  -ต าแหน่งนักบริหารงานท่ัวไป (หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ)      ต้ังไว้  441,600.00  บาท 
  -ต าแหน่งนิติกรช านาญการ         ต้ังไว้  429,786.00  บาท 
  -ต าแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ     ต้ังไว้ 339,948.00  บาท 
  -ต าแหน่งนักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ       ต้ังไว้  387,954.00  บาท 
  -ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ         ต้ังไว้  350,280.00  บาท 
  -ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ           ต้ังไว้  280,098.00  บาท 
  -ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนช านาญการ            ต้ังไว้  359,856.00  บาท 
  -เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนช านาญงาน           ต้ังไว้  294,462.00  บาท 
  -ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ          ต้ังไว้  310,464.00  บาท 
2.ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน 270,000 บาท  

2.1 เงินประจ าต าแหน่งปลัดเทศบาล  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งปลัดเทศบาล
จ านวน 1 คน จ านวน 84,000.00  บาท 

2.2 ค่าตอบแทนปลัดเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ  ต าแหน่ง
ปลัดเทศบาล จ านวน 1 คน  จ านวน  84,000.00  บาท 

2.3 เงินประจ าต าแหน่งรองปลัดเทศบาล    เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรอง
ปลัดเทศบาล จ านวน 1 คน จ านวน  42,000.00  บาท 

2.4 เงินประจ าต าแหน่งนักบริหารงานท่ัวไป(หัวหน้าส านักปลัด)จ านวน 1 คน เพื่อจ่ายเป็นประจ า
ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด จ านวน  42,000.00  บาท 

2.5 เงินประจ าต าแหน่งนักบริหารงานท่ัวไป(หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  จ านวน  18,000.00  บาท 
จ านวน 1 คน เพื่อจ่ายเป็นประจ าต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่นพ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 2)   
3. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน 629,778 บาท  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจในส านักปลัดเทศบาล  จ านวน 4  อัตรา   
จ าแนกรายละเอียดได้ดังนี้     
  -  ต าแหน่งพนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ จ านวน 2 อัตรา ต้ังไว้ 349,650.00 บาท 
  -  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  จ านวน  2  อัตรา ต้ังไว้ 280,128.00  บาท 
4.  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   จ านวน 24,000 บาท  
 -เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของ
พนักงานจ้างตามภารกิจในส านักปลัดเทศบาล  จ านวน 1 คน ๆ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ต าแหน่งพนักงานขับ
รถยนต์  จ านวน  1  อัตรา    
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5.  ประเภทเงินอื่น ๆ               จ านวน 54,000 บาท  
 -ประเภทเงินส าหรับต าแหน่งพิเศษ  ต าแหน่งนิติกร จ านวน  1  คน  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มส าหรับ
ต าแหน่ง  นิติกร (พ.ต.ก.) ตามประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ี
มีเหตุพิเศษ  ต าแหน่ง  นิติกร (พ.ต.ก) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ลงวันท่ี  31  กรกฎาคม  2555 
 

งบด าเนินงาน     รวม 2,354,542 บาท  
หมวดค่าตอบแทน    รวม 431,600 บาท   

1.  ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏบิัตริาชการอันเปน็ประโยชน์แกอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ จ านวน  10,000 บาท
  -เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจา้งตามภารกิจ  (ส านักปลัดเทศบาล) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557   
  
2.  ประเภทค่าเบี้ยประชุม      จ านวน 20,000 บาท  
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุม ของสมาชิกสภาเทศบาล หรือบุคคลภายนอกท่ีได้รับเลือกเป็นกรรมการ
สามัญ กรรมการวิสามัญ หรืออนุกรรมการประจ าสภาเทศบาลและปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากสภา
เทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตร ี รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลท่ีด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาลท่ีด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554      
 
3.  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ  จ านวน 10,000 บาท  
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา  ค่าอาหารท าการนอกเวลาแก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้าง ใน
กรณีที่มีงานเร่งด่วนต้องท านอกเวลาราชการและการปฏิบัติงานตามโครงการให้บริการประชาชนใน
วันหยุดราชการ  ตามหนังสื่อสั่งการ  ดังน้ี   
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.4/ว 1562  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2550  เร่ือง  การเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        
 
4.  ประเภทค่าเช่าบ้าน      จ านวน 321,600 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลในส านักปลัดเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  (ส านักปลัดเทศบาล) ตามระเบียบดังนี้     
     1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   
     2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2551 
 
5.  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า   จ านวน 70,000 บาท 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าสังกัดส านัก
ปลัดเทศบาลท่ีมีสิทธิเบิกได้  ตามระเบียบดังนี้     
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541     
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     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น     (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2549   
 
หมวดค่าใช้สอย  รวม  1,042,942  บาท  

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
1.1 ค่าจ้างเหมาเอกชนในการจัดท าทะเบียนข้อมูลผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  กลุ่มเส่ียง  การจัดเก็บข้อมูล

ความจ าเป็นพื้นฐาน(จปฐ)และงานอื่น ๆท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย   
จ านวน  3  คน        จ านวน  156,000 บาท 

1.2 ค่าจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานท่ีส านักปลัด เทศบาลต าบลห้วยเม็ก    
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานท่ีส านักปลัด เทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
จ านวน 4 คน  โดยต้ังจ่ายเดือนละ 10,000/คน       จ านวน 480,000 บาท 

1.3  ค่าเช่าท่ีราชพัสดุ      จ านวน  21,600  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าท่ีดินราชพัสดุในการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก แปลง
หมายเลขทะเบียน  กส 527 ข้างไปรษณีย์อ าเภอห้วยเม็ก   

   1.4  ค่าประกันอัคคีภัย       จ านวน  2,000 บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ  
             (อาคารตลาดสดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก)     

1.5  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือทุก 
      ประเภทท่ีทางเทศบาลต าบลห้วยเม็กจัดท าขึ้นเพื่อการประเมินผลงานหรือท่ีเป็น 
      ประโยชน์ต่อทางราชการ      จ านวน 10,000  บาท  
1.6  ค่ารับวารสาร       จ านวน 5,000 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร  ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน ค่าหนังสือกฎระเบียบต่าง ๆ และนิตยสาร
อื่น ๆ  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการและรวบรวมไว้เพื่อการศึกษาค้นคว้า   
         
1.7 ค่าจ้างเหมาเอกชนท าความสะอาดศูนย์ อปพร. และหอประชุมเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  
จ านวน  2 คน   ต้ังไว้  113,342.00  บาท    จ านวน 113,342 บาท 

  
2.  ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ   จ านวน 40,000 บาท 

 2.1  ค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ต้ังไว้  20,000.00  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองการตรวจเย่ียม ตรวจงานประจ าปี ของอ าเภอ จังหวัด หรือรับรองหน่วยงาน

อื่น ๆ ท่ีมาศึกษาดูงาน และค่าน้ าด่ืม เครื่องด่ืมในส านักงาน ให้ต้ังงบประมาณได้ไม่เกินปีละ  1 %  ของรายได้
จริงของปีงบประมาณท่ีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสมและ
เงินท่ีมีผู้อุทิศให้   (ส านักปลัดเทศบาล)  ตามหนังสือส่ังการดังนี้ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.4/
ว 2381  ลงวันท่ี  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเล้ียง
รับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

2.2  ค่าเลี้ยงรับรอง ในการประชุม   ต้ังไว้  20,000.00  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมของสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการท่ี

ได้รับการแต่งต้ังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
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ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน (ส านักปลัดเทศบาล)  ตามหนังสือส่ังการดังนี้ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.4/ว 2381  ลงวันท่ี  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเล้ียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
 3.  ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  
3.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน  50,000 บาท 

-เพื่อเป็นค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ในกรณีท่ีคณะ
ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง สมาชิกอปพร. ไปราชการ ตาม
ค าส่ังของทางราชการ (ส านักปลัดเทศบาล) เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2559"  
3.2  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  จ านวน 5,000 บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  ธูป เทียน กล่องเก็บธูป เทียน 
ฯลฯ เพื่อใช้บูชากราบไว้พระพุทธและพระพรหมของเทศบาลต าบลห้วยเม็กในวันส าคัญต่าง ๆ  (ส านัก
ปลัดเทศบาล)          
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0407/ว 1284 ลงวันท่ี 10  พฤศจิกายน  2530  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่า
ดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้    
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0514/36272  ลงวันท่ี  11  สิงหาคม  2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้
เพื่อมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ "      
3.3โครงการฝึกอบรมความรับผิดทางละเมิดและวินัยของพนักงานส่วนท้องถ่ิน  จ านวน  5,000  บาท  

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามท่ีโครงการ
ก าหนดปรากฏในแผนฯ 61-65  เพิ่มเติมฉบับท่ี  3   หน้า 33 (ส านักปลัดเทศบาล) ตามระเบียบและหนังสือส่ัง
การดังนี้    
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
3.4  โครงการจัดกิจกรรม 5 ส.  จ านวน 5,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรมการจัดกิจกรรม 5 ส. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินผลงาน ค่าอาหาร อาหารว่าง เครือ่งด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ส าหรับวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรมและ
คณะกรรมการประเมินผลงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามท่ีโครงการก าหนด ปรากฏในแผนฯ 61-
65 หน้า 137  ตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังนี้    
1) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
3.5 โครงการจัดงานวันเทศบาล  จ านวน 5,000 บาท   



22 
 

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล  ค่าใช้จ่ายในการจัดท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามท่ีโครงการก าหนด   ปรากฏในแผนฯ 61-65 หน้า 136   ตามระเบียบ
และหนังสือส่ังการดังนี้    
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557       
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559"     
3.6 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ปรากฏในแผนฯ 61-65 หน้า 100 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2559       จ านวน 25,000 บาท  
3.7  โครงการฝึกอบรมคุณธรรม-จริยธรรมส าหรับพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลในการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล  จ านวน 5,000 บาท   

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร  อาหารว่าง เครื่องด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ส าหรับวิทยากร
และผู้เข้าร่วมอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นตามท่ีโครงการก าหนด    ปรากฏในแผนฯ 61-65 หน้า 137  เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้     
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3.8  โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง        จ านวน 50,000  บาท   
 --เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามท่ีโครงการก าหนดปรากฏในแผนฯ 
 61-65 หน้า 137 (ส านักปลัดเทศบาล) ตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังนี้   
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3.9  โครงการยุทธศาสตร์ป้องกันด้านยาเสพติด    จ านวน 5,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามท่ีโครงการก าหนด  ) ปรากฏใน
แผนฯ 61-65หน้า 100  ตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังนี้    
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3.10  โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน  จ านวน 5,000 บาท   
 -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมให้ความรู้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามท่ีโครงการก าหนดปรากฏในแผน
ฯ 61-65  เพิ่มเติมฉบับท่ี  3  หน้า 34 (ส านักปลัดเทศบาล) ตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังนี้      
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3.11  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม น าเทศบาลปลอดทุจริต จ านวน 5,000 บาท   
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 -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมให้ความรู้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามท่ีโครงการก าหนดปรากฏในแผน
ฯ 61 - 65 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 หน้า 34 (ส านักปลัดเทศบาล) ตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552""  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
 
4.  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน 50,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ท่ีช ารุดให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีหรือใช้การได้   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี้      
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
 
  หมวดค่าวัสดุ   รวม 120,000  บาท   
1.ประเภทวัสดุส านักงาน    จ านวน 50,000   บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน  เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษไข ธง
ชาติ แฟ้ม กาว  เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องตัดโฟม พระบรมฉายาลักษณ์ กระดาน
ไวท์บอร์ด  เครื่องค านวณเลข นาฬิกาต้ังหรือแขวน แผงกั้นห้อง (Partition) พระบรมรูปจ าลอง ลวดเย็บ
กระดาษ  โต๊ะท างาน เก้าอี้ ฯลฯ   เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังนี้       
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประ
ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น"           

2. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน 
 น๊อตและสกรู กระจกรถยนต์ กระบะแม็กไร-เนอร์ กันชนรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ สายไมล์  
หม้อน้ ารถยนต์ฯลฯ    

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น"           

3. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ  ของเทศบาล เช่น แผ่นป้าย ฟิล์ม ม้วน
เทป สต๊ิกเกอร์ พู่กันและสี ฯลฯ       
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น"             
4.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 30,000 บาท   
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 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Compack Dise , Digital Video Dise) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ แป้นพิมพ์ (Key Board)  หมึกปริ๊นเตอร์  เมนบอร์ด เมาส์ CD-ROM เป็นต้น        
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น"            
หมวดค่าสาธารณูปโภค     รวม 760,000 บาท   
1. ประเภทค่าไฟฟ้า     จ านวน 500,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า อาคารส านักงานเทศบาล  อาคารโรงจอดรถดับเพลิง อาคารตลาด
สด หอประชุมเทศบาล ห้องประชุมสภาเทศบาล และส่วนอื่น ๆ ท่ีเทศบาลรับผิดชอบ1) หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่    
2.  ประเภทค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล   จ านวน 200,000 บาท   
 -ประเภทค่าน้ าประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาในส านักงานเทศบาล และส่วนอื่น ๆ ท่ีเทศบาล
รับผิดชอบ        
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น"            
3.  ประเภทค่าบริการโทรศัพท์    จ านวน 15,000  บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส านักงาน รวมทั้งค่าบ ารุงรักษาเลขหมาย       
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น"            
4.  ประเภทค่าบริการไปรษณีย์    จ านวน 5,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าโทรเลข เกี่ยวกับงานราชการของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  -
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น             
5.  ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  จ านวน 40,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  (INTERNET)  ค่าเช่าพื้นท่ีบริการ
อินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม (สัญญาต่อเนื่อง)  และค่าส่ือสารอื่น ๆ   1) หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
        

งบลงทุน     รวม 50,000 บาท   
 หมวดค่าครุภัณฑ์    รวม 50,000 บาท   
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 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ หรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ เช่น  ปะบุรถดับเพลิง ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพท่ีดีขึ้น หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆท่ีช ารุด ให้อยู่ในสภาพท่ี
ดีหรือใช้การได้      จ านวน 50,000 บาท   
งบเงินอุดหนุน      รวม 20,000 บาท   
หมวดเงินอุดหนุน     รวม 20,000 บาท   

1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ   จ านวน 20,000 บาท    
เพื่ออุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอห้วยเม็ก  ส าหรับจัดงานเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี
เนื่องในโอกาสงานรัฐพิธีตลอดปีงบประมาณ 2565 ปรากฎในแผนฯ 61-65  หน้า 100  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  
            
งานวางแผนสถิติและวิชาการ   รวม 389,856 บาท   

 งบบุคลากร     รวม 359,856 บาท   
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม 359,856 บาท   
ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 359,856 บาท   
  -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงนิเดือนประจ าปี ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ  จ านวน  1  ต าแหน่ง         
   
งบด าเนินงาน      รวม 30,000  บาท   
หมวดค่าใช้สอย      รวม 30,000  บาท   
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น   
1.โครงการจัดท าส่ิงพิมพ์ประชาสัมพันธ์และจัดท าเอกสารรายงานกิจการประจ าปี ๆจ านวน  20,000  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล จุลสาร เอกสาร แผ่น
ป้ายต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของเทศบาล ตลอดจนการจัดท าสรุปผลรายงานกิจการของ
เทศบาลประจ าปีให้ประชาชนและหน่วยงานอื่นได้รับทราบ   ปรากฏในแผนฯ 61-65 หน้า 135  ตาม
กฎหมาย และหนังส่ือส่ังการ  ดังนี้""   
1)  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540      
2)  พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546     
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"        
2.  โครงการส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชนแบบบรูณาการ  จ านวน  5,000 บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรมให้ความรู้  ค่าอาหาร อาหารว่าง  เครื่องด่ืมท่ีไม่มี
แอลกอฮอล์ส าหรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามท่ีโครงการก าหนดปรากฏในแผน
ฯ 61-65    
หน้า 135  ตามหนังส่ือส่ังการ  ดังนี้      
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2548   
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 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
3.  โครงการอบรมใหค้วามรู้ในการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก จ านวน5,000 บาท  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้และการจัดเวทีประชาคมระดับต าบลเพื่อรับทราบ
ปัญหา และเรียงล าดับความส าคัญของโครงการ  ค่าอาหาร  อาหารว่าง  เครื่องด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามท่ีโครงการก าหนด ปรากฏในแผนฯ 61-65 หน้า  136    
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2548   
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
             
งานบริหารงานคลัง     รวม 4,543,148 บาท  
งบบุคลากร      รวม 3,425,148 บาท   
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม 3,425,148 บาท   
1.  ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 3,217,920 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองคลัง   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
  -  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง        ต้ังไว้  576,360.00   บาท  
  -  ต าแหน่งนักบริหารงานการคลัง(ห้วหน้าฝ่ายต้น)     ต้ังไว้  441,600.00   บาท  
  - ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ    ต้ังไว้355,320.00   บาท  
 -  ต าแหน่งนักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ      ต้ังไว้  327,600.00   บาท  
 -  ต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ     ต้ังไว้  394,920.00   บาท  
 -  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ       ต้ังไว้ 298,800.00   บาท  
-  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน        ต้ังไว้  267,000.00    บาท  
-  ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน         ต้ังไว้  294,480.00   บาท  
-  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการคลังช านาญงาน       ต้ังไว้  261,840.00   บาท  
2.  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน 60,000 บาท  
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง  จ านวน 1 คน   
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง   จ านวน 1 คน  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   จ านวน  18,000.00   บาท  
3.  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จ านวน  123,228 บาท  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจในกองคลัง ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ  จ านวน 1 คน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ตามหนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/
ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
4.  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน 24,000 บาท 
 -เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจในกองคลัง จ านวน 1  คน เดือน
ละ 2,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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งบด าเนินงาน     รวม 1,113,000 บาท   
หมวดค่าตอบแทน    รวม 182,000 บาท   
1.  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 70,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างของเทศบาล  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/
ว 156 ลงวันท่ี 19  กันยายน  2560)         
2.  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลาราชการ ค่าอาหารท าการนอกเวลาราการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างใน
กองคลังในกรณีเร่งด่วนต้องท าการนอกเวลาราชการ  รวมถึงการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ท่ีให้บริการ
ประชาชนในวันหยุดราชการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/
ว 1562  ลงวันท่ี 15  พฤษภาคม  2550)         
3.  ประเภทค่าเช่าบ้าน   จ านวน 72,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลในกองคลัง   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 4) พ.ศ. 2562   
4.  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 20,000 บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลในกองคลัง ท่ีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้   ตามระเบียบดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2549  

 
 
 
 

 
หมวดค่าใช้สอย    รวม 456,000 บาท   

1.  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
 1.1 ค่าจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานท่ีกองคลัง   จ านวน 96,000 บาท   
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานท่ีกองคลัง เทศบาลต าบลห้วย
เม็ก จ านวน  1   คน โดยต้ังจ่ายเดือนละ  8,000  บาทต่อคน  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ตามหนังสือ
ท่ี มท 0808.2/ว 7120 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ลงวันท่ี 9 ธันวาคม  2559) 
 1.2  ค่าจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานท่ีกองคลัง   จ านวน 240,000 บาท   
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานท่ีกองคลัง เทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
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จ านวน  2  คน โดยต้ังจ่ายเดือนละ 10,000  บาทต่อคน  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ตามหนังสือ
ท่ี มท 0808.2/ว 7120 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ลงวันท่ี 9 ธันวาคม  2559         

2.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   จ านวน 10,000 บาท   
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองการตรวจเย่ียมภายในกองคลัง  ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้  (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี  มท 0808.4/ว 2381  ลง
วันท่ี 28  กรกฎาคม 2548  เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเล้ียงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           

3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  
 3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน 30,000 บาท   

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
          2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
          3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
          4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 21397 ลงวันท่ี 2 เมษายน 2561 

 3.2  โครงการปรับปรุงระบบ e-LAAS  จ านวน 30,000 บาท   
   -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินการจัดท าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  
(e-LAAS)  ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงการปรับปรุงระบบให้มีความพร้อมท่ีจะรองรับการปฏิบัติงาน
ในระบบ (e-LAAS) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี หน้า 138 )  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 105          
 3.3  โครงการปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี  จ านวน 30,000 บาท   
  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าระบบแผนท่ีภาษีของงานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้  ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงการปรับปรุงระบบให้มีความพร้อมท่ีจะรองรับการปฏิบัติงาน ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้   (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 4  หน้า  49          
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2550  
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.3/ว 462 ลง
วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2551 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 67 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2555และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.3/ว 483 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2561     

4.  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน 20,000 บาท   
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีช ารุดให้อยู่ในสภาพท่ีดีหรือใช้การได้  ต้ังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป            
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หมวดค่าวัสดุ   รวม 475,000 บาท   
1.  ประเภทวัสดุส านักงาน  จ านวน 50,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังนี ้
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น"            

2.  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   จ านวน 5,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งในกองคลัง เช่น แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน น๊อต
ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการ  ดังนี้ 
   1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่"         
3.  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่   จ านวน 350,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง แก๊สหุง
ต้ม น้ ามันจารบี แก๊สโซฮออล์ ฯลฯ  
    1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น            
4.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 30,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ หมึกปริ๊นเตอร์ เมนบอร์ด เมาส์ เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังนี้  
    1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

5.  ประเภทวัสดุอื่น  จ านวน 40,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุแบบพิมพ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในกองคลัง และงานทะเบียน เช่น ใบเสร็จรับเงินและแบบ
พิมพ์งานทะเบียน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
   1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
           
งบลงทุน    รวม 5,000  บาท   
หมวดค่าครุภัณฑ์   รวม 5,000  บาท   

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 5,000  บาท 
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-เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ท างานส าหรับพนักงานในกองคลัง  จ านวน  2  ตัว ต้ังตามราคาท้องถิ่นที่เคย
จัดหา เนื่องจากส านักงบประมาณไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิน่ (2561-2565)  ฉบับท่ี  4  หน้า 69      
            

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน   รวม 355,320  บาท   
งบบุคลากร       รวม 355,320  บาท   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม 355,320  บาท   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน   จ านวน 355,320 บาท   

ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงนิเดือน
ประจ าป ีต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ช านาญการ  จ านวน  1  ต าแหน่ง 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   รวม 1,514,836 บาท  
งบบุคลากร       รวม 803,836 บาท 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม 803,836 บาท  
1.  ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน 599,272 บาท -
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี     จ านวน  2  ต าแหน่งตามรายละเอียดดังนี้      

- นักป้องกันฯ ปฏิบัติการ     ต้ังไว้ 266,364.00 บาท 
-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  ช านาญงาน  ต้ังไว้ 332,908.00  บาท 

2.  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่  จ านวน 31,440 บาท  
-ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง   พ.ส.ร. ส าหรับเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ตามหนังสือหลักเกณฑ์แนวทางและคุณสมบัติของผู้ขอรับ พ.ส.ร.หรือเงินรางวัลส าหรับ
การสู้รบ     
3.  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน 173,124 บาท   
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจในส านักปลัดเทศบาล  ต าแหน่งพนักงานดับเพลิง  จ านวน 1 คน    
 
 
 
 
 
งบด าเนินงาน    รวม 711,000 บาท   
หมวดค่าใช้สอย    รวม 711,000  บาท   
1.  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 480,000  บาท     
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานท่ีส านักปลัด เทศบาลต าบลห้วยเม็ก จ านวน 4 คน  โดยต้ัง
จ่ายเดือนละ 10,000/คน          
2.  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน 216,000 บาท  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานท่ีส านักปลัด เทศบาลต าบลห้วยเม็ก จ านวน 4 คน  โดยต้ัง
จ่ายเดือนละ 9,000/คน           
3.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  
 3.1  โครงการจัดงานวัน อปพร. จ านวน 5,000 บาท   
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 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน อปพร. โดยจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการ จัดหาดอกไม้ประดับ
แท่นกล่าวรายงาน และแท่นประธานกล่าวเปิดงาน ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมถวายพระ  ค่าเครื่องด่ืมอาหาร
ส าหรับแขก  ค่าวัสดุ ค่าเกียรติบัตร ค่าของขวัญของรางวัล ส าหรับ อปพร.ดีเด่น  ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการก าหนด  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนฯ 61-65 หน้า 129 
 3.2  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ านวน 5,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรม  หรือฝึกทบทวน  อปพร. ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ตามโครงการท่ีก าหนด ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนฯ 61-65 หน้า 129    

3.3  โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ า จ านวน 5,000 บาท 
 -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะอาสาสมัครในทีมเครือข่ายเฝ้า
ระวังป้องกันเด็กจมน้ า ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการท่ีก าหนด ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557   ปรากฏในแผนฯ 61-65 ฉบับท่ี  4  หน้า 56  

   
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวม 95,000 บาท   
งบด าเนินงาน     รวม 95,000 บาท   
หมวดค่าใช้สอย     รวม 55,000 บาท   
1.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  
 1.1  โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จ านวน 5,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้  รณรงค์  ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับปัญหาหมอกควันและไฟ
ป่า ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลห้วยเม็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีโครงการก าหนด ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2557  ปรากฏใน
แผนฯ 61-65 ฉบับท่ี  4  หน้า 57         
 1.2  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์  
 จ านวน 50,000 บาท   
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียง อปพร. เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ อปพร. ท่ีได้รับค าส่ังให้อยู่เวรบริการ
ประชาชนบริเวณจุดตรวจรอง ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีโครงการ
ก าหนด  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนฯ 61-65 หน้า 129         
หมวดค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท   

1. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน 10,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุส่ือสาร  ฯลฯ   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายประปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
2.  ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 30,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้  ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  เช่น  สายส่งน้ าดับเพลิง  ท่อดูดน้ าเข้ารถดับเพลิง  ข้อต่อหัวฉีดน้ าดับเพลิง ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง น้ ายา
เคมีดับเพลิง วาล์วส่งน้ า หัวฉีดโฮสรีล เชือกกู้ภัย บันไดเล่ือนกู้ภัย เข็มขัดช่วยชีวิต ขวานหงอน กรวยจราจร
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ฯลฯตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
       
แผนงานการศึกษา           
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  รวม 1,877,312 บาท   
งบบุคลากร     รวม 1,523,712 บาท   
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม 1,523,712 บาท   
1.  ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน 1,339,272 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ของพนักงานกองการศึกษา แยกเป็น ดังนี้           
 - ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา(นักบริหารการศึกษาระดับต้น) ต้ัง       ไว้   435,600   บาท      
 - ต าแหน่งนักวิชการศึกษา  ปฏิบัติการ     ต้ังไว้   303,336   บาท      
 - ต าแหน่งนักสันทนาการ  ช านาญการ    ต้ังไว้   376,992   บาท      
 - ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน   ต้ังไว ้  223,344   บาท      
  1) ตามระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
   2) ตามหนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท.0809.2/ว 138 ลง
วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)        
2.  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าประจ าต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา จ านวน  1  อัตรา  ตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่องก าหนดมาตรฐานกลาง(ต้ังจากเงินรายได้)  
3.  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 118,440 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างตามภารกิจในกองการศึกษา ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ จ านวน 1 อัตรา  
ตามระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
กาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล      
                
4.  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  จ านวน 24,000 บาท   

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจในกองการศึกษาต าแหน่ง ผู้ช่วย
เจ้าหน้าท่ีธุรการ จ านวน 1 อัตรา (ต้ังจากเงินรายได้)       
  
งบด าเนินงาน  รวม 353,600 บาท   
หมวดค่าตอบแทน รวม 213,600 บาท   
1.  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลาราชการ ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการแก่พนักงาน ลูกจ้างในกอง
การศึกษา ในกรณีเร่งด่วนต้องท างานนอกเวลาราชการ รวมถึงการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ท่ีให้บริการ
ประชาชนในวันหยุดราชการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/
ว 1562 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550"              
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2.  ประเภทค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ  จ านวน 183,600 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อบ้านพนักงานเทศบาลกองการศึกษา ท่ีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ ตามระเบียบ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562  
3.  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 20,000 บาท  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเรียนบุตร ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ พนักงานเทศบาลกองการศึกษา ท่ีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ  
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ.2549 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 
             
 หมวดค่าใช้สอย  รวม 60,000 บาท   

1.ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  ต้ังไว้  เพื่อเป็นค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าลงทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ในกรณีท่ีพนักงานเทศบาลลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  ครู คศ. 1,   ครู คศ. 2,  ผู้ดูแลเด็ก  และผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
ตามค าส่ัง    ของทางราชการ"จ านวน 30,000 บาท 

เพื่อเป็นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าลงทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในกรณีท่ีพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  ครู คศ. ๑, ครู คศ. ๒, ผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ไปราชการ ตามค าส่ัง
ของทางราชการ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังนี้  
      1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.
2555   
      2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ.2559   
      3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ.2559 
      4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.
2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561        
2. ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท   

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ท่ีช ารุดให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีหรือใช้การได้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามระเบียบและหนังสือส่ังการ  
   1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 
   2) พระราชก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
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   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค           
    
หมวดค่าวัสดุ   รวม 80,000 บาท   
1.  ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ ยางลบ  แฟ้ม กาว  เครื่องคิด
เลข  ลวดเย็บกระดาษ  แม็ค และอื่นๆ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ตามระเบียบ ดังนี้   
    1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ แผ่น CD-ROM แป้นพิมพ์ เมาส์  และอื่น ๆ ต้ังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป ตามระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังนี้               
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม 5,039,509 บาท   
งบบุคลากร     รวม 2,675,694 บาท   
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม 2,675,694 บาท   
1.  ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,638,114 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่  ครู คศ. 1,ครู คศ. 2  จ านวน 5 อัตรา ในกองการศึกษา (ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป ก าหนดระบุวัตถุประสงค์) (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า140 ข้อ 1) 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2786  ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562           
2.  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 210,000 บาท   
 เพื่อจ่ายเป็นค่าประจ าต าแหน่ง  คร ูคศ. 2 จ านวน 5 อัตรา ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ก าหนดระบุ
วัตถุประสงค์ (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้า 140 ข้อ 5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ีมท 0816.2/ว 2786 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
3.  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 791,040 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ในกองการศึกษาต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก   
จ านวน 5 อัตรา  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ก าหนดวัตถุประสงค์ (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
พ.ศ. 2561-2565  หน้า 140 ข้อ 2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2786  ลง
วันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562      
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4.  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 36,540 บาท   
 -เพื่อจ่ายเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ในกองการศึกษา ต าแหน่ง  ผู้ดูแล
เด็ก จ านวน 5  อัตรา ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ก าหนดวัตถุประสงค์ (ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า 140 ข้อ 3 )  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 2786  ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และ
การจ่ายเงินของสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562     
          
งบด าเนินงาน   รวม 1,545,215 บาท   
หมวดค่าตอบแทน  รวม 30,000 บาท   
1.  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 30,000 บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าเรียนบุตร  ครูผู้ดูแลเด็ก  ในกองการศึกษา ท่ีมีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ก าหนดระบุวัตถุประสงค์ (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า 140 ข้อ 4)  
ตามระเบียบ ดังนี้   
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ.2549                  

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2786  ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562  
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 

หมวดค่าใช้สอย รวม 952,350 บาท   
1.  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 108,000 บาท   

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ให้รับจ้างท าการอย่างใด  อย่างหนึ่งอย่างหนึ่ง ซึง่มิใช่เป็นการประกอบ   
ดัดแปลงซ่อมแซมต่อเติมเสริมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง   
เช่น จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก  ตามหนังสือท่ี มท 0808.2/ว 7120 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559         
         

2.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
 2.1  โครงการซักซ้อมแผนป้องกันภัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  จ านวน 5,000 บาท  
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  น้ าด่ืม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตาม
โครงการท่ีก าหนด ใหก้ับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่อค า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางห้วยเม็ก  ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หน้า 120 ข้อ 14) ตามระเบียบ ดังนี้      

  1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552  
  2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการการะจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542       
  3) ระเบียบกระทรวงหมาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ี  พ.ศ.  2557    
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2.2โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ฐานการเรียนรู้ (กินกอดเล่น เล่า)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่อค า" จ านวน 5,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร น้ าด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ
ก าหนด  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หน้า
120 ข้อ 13)  (หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว1347  ลว. 19 พ.ค.  2541) ตามระเบียบ ดังนี้ 

   1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552       
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการการะจายอ านาจให  แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542       
2) ระเบียบกระทรวงหมาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าท่ี  พ.ศ.  2557    
2.3  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานกองการศึกษา ด้านการจัดบริการรถรับ-ส่ง นักเรียน ของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก จ านวน 144,000 บาท   

-จ านวน 1 คันๆละ 12,000 บาท จ านวน 12 เดือน ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 
2565 เพิ่มเติมครั้งท่ี 4 หน้า  55            

2.4  โครงการมหกรรมการศึกษา  จ านวน 10,000 บาท   
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  น้ าด่ืมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการก าหนด 

 ใหก้ับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก จ านวน 2 แห่ง   ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎ
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า 120 ข้อ 15  )       
2.5  โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วย (การเล่าอ่า เล่น) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่อค า   จ านวน  5,000 บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร น้ าด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตามโครงการ
ก าหนด   ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-
2565  หน้า 118 ข้อ 4) (หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว1347  ลว. 19 พ.ค.  2541)  ตาม
ระเบียบ ดังนี้  

    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552  
    2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการการะจายอ านาจให่แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542    
    3) ระเบียบกระทรวงหมาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ี  พ.ศ.  2557""   "        
           

2.6.  โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   จ านวน  20,000 บาท   
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียงให้แก่  คร ูคศ. 1,  ครู คศ. 2,  ผู้ดูแลเด็ก  และผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กไป

ราชการ  ตามค าส่ังของทางราชการ  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปก าหนดระบุวัตถุประสงค์ (ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า117 ข้อ 1) ตามระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังนี้   

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ.2555   
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559""     "        
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2.7  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา    จ านวน 432,180 บาท   
ประเภทค่าอาหารกลางวัน อย่างท่ัวถึงทุกคน  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่อค า 
     จ านวน  45  คน  x  21  บาท  x  245  วัน  =  231,525  บาท 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางห้วยเม็ก 
     จ านวน  39  คน  x  21  บาท  x  245  วัน  =  200,655  บาท   

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ก าหนดระบุวัตถุประสงค์ (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565   
หน้า 118 ข้อ 6 ) ตามระเบียบหนังสือส่ังการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล)       
2.8  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน,ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์
การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  จ านวน 198,170 บาท   

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก จ านวน 2 แห่ง ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 ค่าจัดการเรียนการสอน  รวม 142,800 บาท  (อายุ 2-5 ปี) 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่อค า จ านวน  45 คน x 1,700 บาท  = 76,500 บาท 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางห้วยเม็ก จ านวน 39 คน x 1,700 บาท = 66,300 บาท       
ค่าหนังสือเรียน  รวม  9,800 บาท  (อายุ 3-5 ปี)   
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่อค า จ านวน  27 คน x 200 บาท  = 5,400  บาท 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางห้วยเม็ก จ านวน  22 คน x 200  บาท  =  4,400 บาท                                                            

 - ค่าอุปกรณ์การเรียน  รวม  9,800  บาท  (อายุ 3-5 ปี)   
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่อค า จ านวน  27 คน x 200 บาท  = 5,400  บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางห้วยเม็ก จ านวน  22 คน x 200  บาท  =  4,400 บาท ""      
 ค่าเครื่องแบบนักเรียน  รวม  14,700  บาท   (อายุ 3-5 ปี)   
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่อค า จ านวน  27 คน x 300 บาท = 8,100  บาท 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางห้วยเม็ก จ านวน 22 คน x 300 บาท = 6,600  บาท""      
 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  รวม  21,070  บาท  (อายุ 3-5 ปี)     
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่อค า จ านวน  27 คน x 430 บาท  = 11,610  บาท 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางห้วยเม็ก จ านวน 22 คน x 430  บาท = 9,460  บาท""  ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ก าหนดระบุวัตถุสงค์ (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-
2565  หน้า 121 ข้อ 17)  ตามระเบียบหนังสือส่ังการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล)      

2.9  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัย  จ านวน 20,000 บาท   
-เพื่อจัดอบรมในพื้นท่ีและศึกษาดูงานสถานท่ี  ให้ความรู้กับบุคลากรกองการศึกษา  และครูผู้ดูแล

เด็ก  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้เข้าอบรม  ค่าตอบแทนวิยากร  ค่าเอกสาร  วัสดุอุปกรณ์  ค่าใช้จ่าย
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อื่น ๆ  ตามโครงการก าหนด  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ. 2561-
2565  หน้า 117 ข้อ 2)  ตามระเบียบ ดังนี้  

    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552    
    2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการการะจายอ านาจให่แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542   
    3) ระเบียบกระทรวงหมาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ี  พ.ศ.  2557""     "       

2.10  โครงการอบรมผู้ปกครอง (เล่านิทาน  อ่านหนังสือและเล่นกับลูก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่อค า  
จ านวน 5,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารน้ าด่ืม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามโครงการ
ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-
2565  หน้า  118 ข้อ 5) (หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว1347  ลว. 19 พ.ค.  2541)ระเบียบ
ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการการะจายอ านาจให่แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542              

     3) ระเบียบกระทรวงหมาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของ  
          เจ้าหน้าท่ี  พ.ศ.  2557     
 
 หมวดค่าวัสดุ  รวม  562,865 บาท   
1.  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 562,865 บาท   

1.1 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส่ิงของเครื่องใช้ต่าง ๆ  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหน่อค า  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางห้วยเม็ก  เช่น  จัดซื้อชุดเครื่องครัว  ไม้กวาด ผงซักฟอก  น้ ายา
ฆ่าเช้ือ  น้ ายาล้างจาน  น้ ายาปรับผ้านุ่ม  น้ ายาล้างจาน  และอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวกับงานด้านนี้  ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า 118 ข้อ 7 ) หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2786  ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   ต่ังไว้  20,000  บาท  1.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  "" เพือ่จ่าเป็นค่าจัดซื้อ
อาหารเสริม  (นม)  ให้กับนักเรียนได้รับอาหารเสริม  (นม)  โรงเรียนอย่างท่ัวถึง  โดยจัดซื้อให้กับ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่อค า 
    จ านวน  45  คน  x  7.82  บาท  x  260  วัน  = 91,494  บาท 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางห้วยเม็ก 
    จ านวน  39  คน  x  7.82  บาท  x  260  วัน  = 79,294.80  บาท""           
""โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 
    จ านวน  113  คน  x  7.82  บาท  x  260  วัน  = 229,751.60   บาท 
โรงเรียนหน่อค าประชานุเคราะห์ 
    จ านวน  70  คน  x  7.82 บาท  x  260  วัน  =  142,324  บาท""           
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ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ก าหนดระบุวัตถุสงค์ (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 118 ข้อ 8,9  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       
งบลงทุน   รวม 50,000 บาท   
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท   
ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 
โครงการ "สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาได้อย่างไร จ านวน 50,000 บาท   
 ก่อสร้างสร้างสนามเด็กเล่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก จ านวน 1 แห่ง  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางห้วยเม็ก 50,000  บาท  ต้ังรองรับเงนิอุดหนุน (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า 121 ข้อ16)             
     
งบเงินอุดหนุน      รวม 768,600 บาท   
หมวดเงินอุดหนุน     รวม 768,600 บาท   
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการอาหารกลางวัน จ านวน 768,600 บาท   

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ 
โรงเรียนห้วยเม็กราษฎรน์ุกูล 
    จ านวน  113  คน  x  21  บาท  x  200  วัน  =  474,600  บาท 
โรงเรียนหน่อค าประชานุเคราะห์ 
    จ านวน  70  คน  x  21  บาท  x  200  วัน  = 294,000 บาท 
 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ก าหนดระบุวัตถุสงค์ (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-
2565  หน้า 118 ข้อ 10 )  ตามระเบียบหนังสือส่ังการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 4110 ลงวันท่ี 14  กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล)     
           
           

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ  รวม 100,000 บาท   
งบด าเนินงาน    รวม 100,000 บาท   
หมวดค่าใช้สอย    รวม 100,000 บาท   
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ   
1.  โครงการวันเด็กแห่งชาติ   จ านวน 100,000 บาท   
 -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เกี่ยวกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ซึ่งเทศบาลได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
เป็นประจ าทุกปีเช่น ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าของรางวัล  ค่าจัดสถานศึกษา  ค่าอาหาร  น้ าด่ืม  ไอศกรีม  ส าหรับ
แจกเด็กท่ีมาร่วมงาน  และค่าอื่น ๆ  ตามโครงการก าหนด  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า 118 ข้อ 3) ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  2559      
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แผนงานสาธารณสุข          
      
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข   รวม 3,339,612 บาท   
งบบุคลากร      รวม 1,704,612 บาท   
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม 1,704,612 บาท   
1.  ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,491,972 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 -ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ระดับต้น    ต้ังไว้ 549,108  บาท  
-ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ       ต้ังไว้   367,044   บาท  
-ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน      ต้ังไว้   323,316   บาท  
-ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน       ต้ังไว้   252,504   บาท     
2.  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง    จ านวน 42,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดมาตรฐานกลาง การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ท่ี 2) ลงวันท่ี 18 เมษายน 2556 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้       
3.  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จ านวน 170,640  บาท   
 -ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา  เพื่อจ่าย
เป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
งบด าเนินงาน    รวม 1,360,000 บาท   
หมวดค่าตอบแทน   รวม 219,000 บาท   

1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จ านวน 144,000 บาท   

  -เพื่อจ่าเป็นค่าตอบแทนเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาท่ีเสียไป ให้แก่อาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลต าบลห้วยเม็ก ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/ว6290 ลว 18 ตุลาคม 2562 และเป็นไปตาม
หนังสือส่ังการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด        
    

2.  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท   
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา  ค่าอาหารท าการนอกเวลาแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง ในกรณีท่ีมีงานเร่งด่วนต้องท านอกเวลาราชการและการปฏิบัติงานตามโครงการให้บริการ
ประชาชนในวันหยุดราชการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
 3.  ประเภทค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ จ านวน 60,000 บาท   
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือเช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลต าบลห้วยเม็กกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ท่ีมีสิทธเิบิกได้ตามระเบียบ จ านวน 1 คน  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามระเบียบ
ดังนี้    

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548    
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.25  
4.  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 10,000 บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมท่ีมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้                                                                           

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541    

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549"         
   
 หมวดค่าใชส้อย    รวม 1,026,000 บาท   

1.  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 906,000 บาท   
  -ค่าจ้างเหมาบริการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเอกชนให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด  ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ซ่อมแซมต่อเติมเสริมสร้างวัสดุครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง งานธุ
การในส านักงาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง และอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย เช่น จ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก ท่ีกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามหนังสือท่ี มท 0808.4/ว.
1562 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550        
 2.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  
2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน 20,000  บาท   
 -เพื่อเป็นค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ในกรณี พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ไปราชการ ตามค าส่ังของทางราชการ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ.2555    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ.2559  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ.2559              
2.2  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นหรือการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท   
 -เพื่อเป็นค่าค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในกรณีอาสา
บริบาลไปราชการ ตามค าส่ังของทางราชการ ต้ังจากเงินรายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิก
ค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0819.2/ว 0803 ลง
วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 หรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทยท่ีเกี่ยวข้อง     
3.  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 80,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รถบรรทุกขยะมูลฝอย  ยานพาหนะ รถตัดหญ้า และอื่นๆ ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป           
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หมวดค่าวัสดุ   รวม 115,000 บาท   
1.  ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน  เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษไข ธง
ชาติ แฟ้ม กาว  เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องตัดโฟม พระบรมฉายาลักษณ์ กระดาน
ไวท์บอร์ด  เครื่องค านวณเลข นาฬิกาต้ังหรือแขวน แผงกั้นห้อง (Partition) พระบรมรูปจ าลอง ลวดเย็บ
กระดาษ  โต๊ะท างาน เก้าอี้ เครื่องถ่ายเอกสาร (ขนาดเล็ก) ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 1)หนังสือกรมส่งเสริม
ปกครองท้องถิ่น 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
2.  ประเภทวัสดุก่อสร้าง  จ านวน 10,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมวัสดุส านักงาน เช่น  ไม้  ตะปู  น็อต  จอบ เสียม 
และอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวกับงานด้านนี้ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น๊อตและ
สะกรู กระจกรถ เบาะรถ ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่     
4.  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ  ของเทศบาล เช่น แผ่นป้าย ฟิล์ม ม้วน
เทป สต๊ิกเกอร์ พู่กันและสี ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 
5.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Compack Dise ,Digital Video Dise) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ แป้นพิมพ์  (Key Board)  หมึกปริ๊นเตอร์  เมนบอร์ด เมาส์ CD-ROM เป็นต้น  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
    
งบเงินอุดหนุน   รวม 275,000 บาท   
หมวดเงินอุดหนุน  รวม 275,000 บาท   
1.  ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน   จ านวน 75,000 บาท   
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 -อุดหนุนกองทุนสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุข เพื่อสร้างชุมชนเข็มแข็งตาม
แผนด าเนินงานด้านสาธารณสุข 10 หมู่บ้านๆ ละ 7,500 บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561-2565 )        
 -อุดหนุนหมู่บ้านเพื่อจัดท าโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 200,000 บาท 
 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-
2565 หน้า 125) 
  
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 239,200 บาท   
 งบด าเนินงาน     รวม 204,200 บาท   
 หมวดค่าใช้สอย     รวม 154,200 บาท   

1.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  
1.1  โครงการ 1 ถนน 1 อ าเภอ เฉลิมพระเกียรติ   จ านวน 10,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565  หน้า  127)    
1.2  โครงการท้องถิ่นอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม   จ านวน 10,000 บาท   
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการ ฟื้นฟู และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565  หน้า  128      
1.3  โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์และรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า   จ านวน 5,000 บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  น้ าด่ืม ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ส าหรับการฝึกอบรม  ต้ังจ่าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565) หน้า  123      
1.4  โครงการฟื้นฟูและพัฒนาล าน้ า คูคลอง เฉลิมพระเกียรติ  จ านวน 10,000 บาท  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการ ฟื้นฟู และพัฒนาล าน้ าคลอง ให้มีสภาพเหมาะสม ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565  หน้า  128   
1.5  โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก  จ านวน 10,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการ ค่าทรายอเบท ค่าน้ ายาพ่นเคมี ค่าน้ ามันดีเซล ค่าน้ ามันเบนซิน จ่าย
ค่าจ้างเหมาเอกชนด าเนินการพ่นหมอกควัน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า  127  ตามระเบียบดังนี ้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 1891.3/ว 3362  ลงวันท่ี  19  สิงหาคม  2556  เรื่อง  การ
ด าเนินงานป้องกันและความคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก   
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557     
1.6  โครงการสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ   จ านวน 20,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการ เพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะในชุมชน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต้ังจ่าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565  หน้า  128     
1.7  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   จ านวน 79,200 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนพิษสุนัขพร้อมอุปกรณ์ฉีด และค่าตอบแทนในการส ารวจสุนัขและแมว ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565  หน้า  127 
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1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.5/ว 0120 ลงวันท่ี  12  มกราคม  2560 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.5/1745  ลงวันท่ี  31  สิงหาคม  2560   
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1042 ลงวันท่ี  10 เมษายน  2561 " 
1.8  โครงการอบรมผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารในเขตเทศบาล  จ านวน 5,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  น้ าด่ืม ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ส าหรับการฝึกอบรม  ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง 2561-2565 หน้า 122)      
1.9  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  จ านวน 5,000 บาท  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร น้ าด่ืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี
เกิดขึ้นในการอบรม ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 88)  
          
หมวดค่าวัสดุ    รวม 50,000 บาท   
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 50,000 บาท   

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายป้องกันลูกน้ ายุงลาย น้ ายาพ่นหมอกควันก าจัดยุง วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ยาคุมก าเนิดสุนัข–แมว  วัคซีนไก่  ยาถ่ายพยาธิโค–กระบือ  ยารักษาสุนัข–แมว–โค–กระบือ  
 ตลอดจนยาสามัญประจ าบ้าน เพื่อไว้บริการแก่เจ้าหน้าท่ี  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  
งบลงทุน   รวม 30,000 บาท   
หมวดค่าครุภัณฑ์  รวม 30,000 บาท   
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 30,000 บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
รถบรรทุกขยะมูลฝอย  รถตัดหญ้า และอื่น ๆ    
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น           
งบเงินอุดหนุน   รวม 5,000 บาท   
เงินอุดหนุน   รวม 5,000 บาท   
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 5,000 บาท   
  -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส านักงานปศุสัตว์อ าเภอห้วยเม็กหรือโรงพยาบาล เพื่อเฝ้าระวังและควบคุม
การระบาดของโรค ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
แผนงานสังคมสงเคราะห์          
       
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  รวม 100,000 บาท   
งบด าเนินงาน     รวม 100,000 บาท   
หมวดค่าใช้สอย     รวม 100,000 บาท   



45 
 

1.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  
 -  โครงการซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เร่ร่อนไร้ท่ีพึ่ง  จ านวน 100,000 บาท   
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ด าเนินการปรับปรุง  ซ่อมแซมบ้าน  (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนา
ฯ 61-65  หน้า 96)(กระทรวงการคลัง  ท่ี  กค. 0406.4/23790  ลว. 25 พ.ย.  2553)" ส านักปลัดเทศบาล  
แผนงานเคหะและชุมชน          
       
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  รวม 291,376 บาท   
งบบุคลากร     รวม 221,376 บาท   
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม 221,376 บาท   
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า   จ านวน 221,376 บาท   
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปีแก่ลูกจ้างประจ า  จ านวน 1  อัตรา  
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้     
          
งบด าเนินงาน    รวม 70,000  บาท   
หมวดค่าวัสดุ    รวม 70,000  บาท   
1.  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน 40,000  บาท   
 1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส่ิงของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เกี่ยวกับการท าความสะอาดส านักงาน  งานบ้านงาน
ครัวฯ (ส านักปลัดเทศบาล) 10,000  บาท  

1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับการท าความสะอาดส านักงาน  งานบ้านงาน
ครัว  พื้นท่ีต่าง ๆ ในเขตเทศบาลต าบลห้วยเม็ก เช่นไม้กวาด มือเสือ ผงซักฟอก น้ ายาฆ่าเช้ือ น้ ายาล้าง
จาน  น้ ายาล้างรถยนต์ ถังขยะ น้ าด่ืม ไส้กรองน้ าและอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานด้านนี้ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป (กองสาธารณสุขฯ)  30,000  บาท   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2.  ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 30,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายเครื่องแบบรองเท้าบู๊ท ถุงมือ ผ้าปิดปาก ปิดจมูก เส้ือกันฝนและ
อื่น ๆ ท่ีเกีย่วกับงานด้านนี้ ของพนักงาน  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
งานไฟฟ้าและประปา  รวม 450,000 บาท   
งบด าเนินงาน   รวม 450,000 บาท   
หมวดค่าใช้สอย   รวม 270,000 บาท   

1.  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
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1.1  ค่าจ้างเหมาเอกชน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการ  ปรับปรุงซ่อมแซม  และบ ารุงรักษา
ซ่อมแซม  ครุภัณฑ์  และทรัพย์สินอื่น ๆ รวมทั้งถนน  ตรอก  ซอย  ระบบท่อประปา  ท่อปะปา เป็นต้นโดย
เทศบาลต าบลห้วยเม็กเป็นผู้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ในเขตเทศบาลต าบลห้วยเม็ก จ านวน 100,000  บาท  
1.2  ค่าธรรมเนียมในการพิสูจน์รังวัด  เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัด สอบเขตท่ีดิน  ส าหรับท่ีหลวงอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินซึ่งอยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบของเทศบาล จ านวน 20,000 บาท   
1.3  ค่าธรรมเนียมในการรับรองแบบแปลนประมาณราคา เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองแบบแปลน ประมาณราคา  
ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า   ถนน  รางระบายน้ า หรืองานโครงสร้างพื้นฐาน  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล จ านวน 20,000 บาท   
1.4  ค่าธรรมเนียมในการออกแบบประมาณราคา เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบประมาณราคา ขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า   ถนน  รางระบายน้ า หรืองานโครงสร้างพื้นฐาน  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล 
จ านวน 30,000 บาท   
 2.  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000บาท   
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ  ท่ีช ารุดให้อยู่ในสภาพท่ีได้หรือใช้
การได้ เช่น ถนน ตรอก  ซอย  ทางน้ า รางระบายน้ า ท่อ ท่อลอดเหล่ียม บ่พัก คสล. และบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ัง
การ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           
หมวดค่าวัสดุ   รวม 180,000 บาท   
1.  ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 30,000  บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น  กระดาษ  กระดาษปก  กระดาษ
สี  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  น้ ายาลบค าผิดกรรไกร  แม๊ก  สีเมจิก  ไม้บรรทัด  เป็นต้น ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองช่าง)(ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการ -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            
2.  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 50,000 บาท   
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  ปล๊ักไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า  ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า  สปอร์ตไลท์  เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า   ก้านไมโครโฟน ไมโครโฟน  สายไฟ
เรืองแสง  โคมไฟฟ้าสาธารณะ  งานสาธารณประโยชน์  และงานประดับตกแต่งท่ีต้องใช้วัสดุไฟฟ้าร่วม
ด้วย  เป็นต้น   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) (ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการ -หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.  ประเภทวัสดุก่อสร้าง  จ านวน 50,000 บาท   
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-ประเภทวัสดุก่อสร้าง   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น  อิฐ  หิน  ดิน  ทราย  ปูน  เหล็ก   
ท่อ คสล.  สี  ค้อน  คีม  มีด  เล่ือย  จอบ  เสียม  ยางแอสฟัลต์คอนกรีตส าเร็จรูป และวัสดุประปา  เช่น     
ท่อประปา  ประตูน้ า  กาว  ข้อต่อ   ข้องอ   ก๊อกน้ า   เป็นต้น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้(กองช่าง)(ตามระเบียบ/
หนังสือส่ังการ -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน 20,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอร์รี่  ยางนอก  ยางใน  หัว
เทียน  น๊อตและสกรู  กระจกรถยนต์   หม้อน้ า  สายไมล์  ฟิล์มกรองแสง  เป็นต้น  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
ช่าง)   (ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการ -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  จานบันทึกข้อมูล  หมึกปริ้นสี  ขาวด า  เทปบันทึก
ข้อมูล  แป้นพิมพ์  เม้าส์  เป็นต้น  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)(ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการ หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล   รวม 621,464 บาท  
งบบุคลากร     รวม 166,464 บาท   
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม 166,464 บาท   
1.  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน 147,804 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ต าแหน่ง
คนขับรถขยะ จ านวน 1 อัตรา   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.  
ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
2.  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  จ านวน 18,660 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   
ต าแหน่งคนขับรถขยะ จ านวน 1 อัตรา  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.  
ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
 
งบด าเนินงาน     รวม 455,000 บาท  
หมวดค่าใช้สอย     รวม 455,000 บาท   
1.  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
  1.1  ค่าจ้างเหมาเกรดขยะลงบ่อพร้อมฝ่ังกลบ เพื่อจ่ายเป็นจ้างเหมาเกรดขยะลงบ่อขยะ จ้าง
เหมาก าจัดขยะ และจ้างเหมาบริการต่างๆ ตามประมาณการของกองช่าง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กอง
สาธารณสุขฯ) จ านวน 50,000 บาท   
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  1.2  ค่าจ้างเหมาดูดส่ิงปฏิกูล จ้างท าบ่อซึม/บ่อพักส่ิงปฏิกูล จ้างเหมาก าจัดขยะ และจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ตามประมาณการของกองช่าง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขฯ)  
  จ านวน 40,000 บาท   
  1.3  ค่าจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานท่ีกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
จ านวน 3 คน  โดยต้ังจ่ายเดือนละ 10,000/คน  ตามหนังสือท่ี มท 0808.2/ว 7120 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 360,000 บาท   
2.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  
  โครงการลดขยะในชุมชนโดยการคัดแยกขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
น้ าด่ืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้นในการอบรม จ านวน 5,000 บาท   
 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  รวม 5,000 บาท   
งบด าเนินงาน       รวม 5,000 บาท   
หมวดค่าใช้สอย       รวม 5,000 บาท   
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  
โครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี จ านวน 5,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชนมี
ความเข็มแข็ง ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข
ฯ) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 104)         
      
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  รวม 150,000 บาท   
งบด าเนินงาน      รวม 150,000 บาท   
หมวดค่าใช้สอย      รวม 150,000 บาท   
1.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  
 1.1  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน  (AEC) จ านวน 5,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่า ป้ายโครงการ  ค่าวัดสุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามโครงการก าหนด  ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้  กองการศึกษา (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า 107 ข้อ 10 ) (หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ท่ีมท 0313.4/ว1347  ลว. 19 พ.ค.  2541)        
 1.2  โครงการ "ท่ีอ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" จ านวน 5,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่า ป้ายโครงการ  ค่าวัดสุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามโครงการก าหนด  ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้กองการศึกษา (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า 111 ข้อ 17  ) (หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว1347  ลว. 19 พ.ค. 2541)      
 1.3  โครงการเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 5,000บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้  ค่าอาหาร  น้ าด่ืม  ตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ตามโครงการก าหนด (ปรากฎอยู่ในแผนฯ 61-65  เพิ่มเติมฉบับท่ี  4 หน้า 48 ) (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี  20  พ.ศ.  2560-2564)   (ส านักปลัดเทศบาล)  
 1.4  โครงการเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม จ านวน 10,000 บาท   
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 -เพื่อจ่ายเป็นค่า ป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามโครงการก าหนด ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้  กองการศึกษา (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า106 ข้อ 9 ) (หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว1347  ลว. 19 พ.ค.  2541)          
 1.5  โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ผู้น าท้องถิ่น ส่วนราชการต้านยาเสพติด จ านวน 50,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  น้ าด่ืม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการก าหนด  ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้  กองการศึกษา (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1) หน้า 46     
 1.6  โครงการเทศบาลต าบลห้วยเม็กชวนปั่นสองน่องท่องเมืองธรรมปัญญา จ านวน 10,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  น้ าด่ืม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการก าหนด ให้กับ
เยาวชน และประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  กองการศึกษา (ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1) หน้า  46         
 1.7  โครงการเทศบาลพบประชาชน จ านวน 10,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการเทศบาลเคล่ือนท่ีพบประชาชนตลอด
ปีงบประมาณ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการท่ีก าหนด  ปรากฎในแผนฯ 61-65 หน้า 139    
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557        
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    (ส านักปลัดเทศบาล)"  
 1.8  โครงการปราญช์ในชุมชน จ านวน 5,000 บาท   
 -เพื่อให้ประชานในเขตเทศบาลต าบลห้วยเม็ก ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามโครงการก าหนด (ปรากฎอยู่ในแผนฯ พ61-65 หน้า  132 )(หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว1347  ลว. 19 พ.ค.  2541)(ส านักปลัดเทศบาล)   
 1.9  โครงการฝึกอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 10,000 บาท   
 - (หลักสูตรระยะส้ัน  การตัดเย็บถุงยาม และกระเป๋าจากผ้าขาวม้า)เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารน้ า
ด่ืม  ตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการก าหนด (ปรากฎอยู่ในแผนฯ 61-65 หน้า 107) 
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว1347  ลว. 19 พ.ค.  2541)  (ส านักปลัดเทศบาล)  
 1.10  โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน  ศพค.  ด้วยเครื่องมือวิจัยครอบครัวเข้มแข็ง" 
 จ านวน 5,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  น้ าด่ืม  ตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ตามโครงการก าหนด (ปรากฎอยู่ในแผนฯ 61-65 พ.ศ. 2561-2565 หน้า  105 ) (หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว1347  ลว. 19 พ.ค.  2541)   (ส านักปลัดเทศบาล)  
 1.11  โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 5,000 บาท   
 -เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้ดั่งเดิมของท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   ตามโครงการ
ก าหนด  (ปรากฎอยู่ในแผนฯ 61-65 หน้า  132 )(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว
1347  ลว. 19 พ.ค.  2541)   (ส านักปลัดเทศบาล)       
 1.12  โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว จ านวน 5,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้  ค่าอาหาร  น้ าด่ืม  ตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ตามโครงการก าหนด (ปรากฎอยู่ในแผนฯ 61-65  เพิ่มเติมฉบับท่ี  4   หน้า  52 ) (หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว1347  ลว. 19 พ.ค.  2541)   (ส านักปลัดเทศบาล)  
 1.13  โครงการส่งเสริมอาชีพหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 5,000 บาท   
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 - เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าน้ าด่ืม  ป้ายโครงการ  และอื่น ๆ  ตามโครงการ
ก าหนด (ปรากฎอยู่ในแผนฯ 61-65  หน้า  105) (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ท่ี  20  พ.ศ.  2560-2564)  (ส านักปลัดเทศบาล)       
 1.14  โครงการสังคมสูงวัย  เตรียมพร้อมได้ไม่ต้องรอ จ านวน 5,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายในการอบรมให้ความรู้ ค่าอาหารน้ าด่ืม  ตอบแทนวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตาม
โครงการก าหนด (ปรากฎอยู่ในแผนฯ 61-65 เพิ่มเติมฉบับท่ี  4  หน้า  53) (หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ท่ี มท 0313.4/ว1347  ลว. 19 พ.ค.  2541)   (ส านักปลัดเทศบาล)     
 1.15  โครงการอบรมคุณธรรมน าชีวิตให้กับเด็กนักเรียน จ านวน 10,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  น้ าด่ืม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการก าหนด ให้กับเด็ก
นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  กองการศึกษา (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 (เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1) หน้า  46             
 1.16  โครงการอุ่นใจ  เด็กไทย  ใช้ดิจิตอลอย่างรู้ทัน  จ านวน 5,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าน้ าด่ืม  ป้าย
โครงการ  และอื่น ๆ  ตามโครงการก าหนด (ปรากฎอยู่ในแผนฯ 61-65  เพิ่มเติมฉบับท่ี 4 หน้า  54 ) (หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว1347  ลว. 19 พ.ค.  2541)    (ส านักปลัดเทศบาล)   
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ       
          

งานกีฬาและนันทนาการ  รวม 280,000 บาท   
งบด าเนินงาน   รวม 260,000 บาท   

 หมวดค่าใช้สอย   รวม 260,000 บาท   
1.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  
 1.1  โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ จ านวน 150,000 บาท   
 -เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ของชุมชนในเทศบาลท้ัง  10  ชุมชนโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์การแข่งขัน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามโครงการก าหนด  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  กองการศึกษา (ปรากฎ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หน้า114 ข้อ 1 )(กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  2559)      
 1.2 โครงการแข่งขันกีฬาพระธาตุพนมจ าลองคัพ จ านวน 10,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามโครงการก าหนด ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  กองการศึกษา (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า. 116  ข้อ7) 
 (กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  2559)            
 1.3  โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การกีฬาต้านยาเสพติด จ านวน 50,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนในเขตเทศบาลต าบลห้วยเม็ก ท้ัง  10  ชุมชน ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้  กองการศึกษา (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565
หน้า 114 ข้อ 2.) (กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  2559)          
 1.4  โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน  จ านวน 50,000 บาท   
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 -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียงนักกีฬาท่ีเทศบาลต าบลห้วยเม็กส่งเข้าร่วมแข่งขันโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
ระเบียบก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  กองการศึกษา (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  
หน้า 115 ข้อ 4.) (กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  2559)      
            
 งบเงินอุดหนุน   รวม 20,000 บาท   
 หมวดเงินอุดหนุน  รวม 20,000 บาท   
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับเป็นเจ้าภาพในการจัดกีฬาโดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายตามระเบียบก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  กองการศึกษา(ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า 115  ข้อ 6 )(กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  2559)      
          

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 980,000 บาท   
 งบด าเนินงาน   รวม 780,000 บาท   
 หมวดค่าใช้สอย   รวม 780,000 บาท   
1.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  
 1.1  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  จ านวน 20,000 บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  น้ าด่ืม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการก าหนด ให้กับเด็ก
นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  กองการศึกษา (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-
2565 (เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1)              
 1.2  โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอีสาน  ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี 
  จ านวน 750,000 บาท   

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีทางศาสนางานประเพณีท้องถิ่นงานส าคัญของชาติท่ีทาง
เทศบาลด าเนินงานเอง  หรือจัดร่วมกับ  หน่วยงานอื่น ๆ  หรือจัดร่วมกับหมู่บ้าน ยกตัวอย่างเช่น""                       

1  ประเพณีลอยกระทง      จ านวน  150,000  บาท  
    2  ประเพณีสงกรานต์  และวันผู้สูงอายุ     จ านวน  100,000  บาท  
    3  ประเพณีบุญบั้งไฟ       จ านวน  500,000  บาท  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  กองการศึกษา(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า 133 ข้อ 1 ) 
 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว1347  ลว. 19 พ.ค.  2541)  ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.  2559""     
 1.3  โครงการอบรมศาสนพิธีกรรมทางศาสนาและมารยาทไทย จ านวน 10,000 บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่า ป้ายโครงการ ค่าวัดสุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการก าหนด  ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้  กองการศึกษา (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  แผนเพิ่มเติมครั้งท่ี 4 ) หน้า  58     
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งบเงินอุดหนุน   รวม 200,000 บาท   
เงินอุดหนุน   รวม 200,000 บาท   

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล          
-อุดหนุนให้กับมูลนิธิพระธาตุพนมจ าลองห้วยเม็ก จ านวน 200,000 บาท  
           

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 6,999,391 บาท  

งบบุคลากร      รวม 2,111,894 บาท
 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม 2,111,894 บาท  
1.  ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน 1,756,300 บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองช่าง   ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) (ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการ -
หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)   แยกเป็น 

  -  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง   ระดับต้น   ต้ังไว้  472,200   บาท  
  -  ต าแหน่งนายช่างโยธา   ช านาญงานอาวุโส  ต้ังไว้  362,800   บาท  
  -  ต าแหน่งนายช่างโยธา  ช านาญงาน   ต้ังไว้  326,500   บาท  
  -  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ช านาญงาน  ต้ังไว้  296,900   บาท  
  -  ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้า  ปฏบัติงาน/ช านาญงาน ต้ังไว้  297,900   บาท"    

2.  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท   
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง  จ านวน  1  คน  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฎ

ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)  (ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการ -หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)        
3.  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 265,594 บาท   

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  ในกองช่าง  จ านวน  2  อัตรา  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
(กองช่าง)(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)  (ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการ -หนังสือ
ส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
ค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่)    
4.  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  จ านวน 48,000 บาท   

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจของกองช่าง  จ านวน 2 อัตราต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)(ปรากฎในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา)  (ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการ -
หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
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งบด าเนินงาน   รวม 1,558,497 บาท   
ค่าตอบแทน   รวม 248,000 บาท   

1.  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท   
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ในกรณีท่ีมีงานเร่งด่วนต้อง

ท านอกเวลาราชการและการปฏิบัติงานตามโครงการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองช่าง)(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) ตามหนังส่ือส่ังการ  ดังนี้  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.4/ว 1562  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2550เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
2.  ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน 168,000  บาท   

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน  หรือเช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลต าบลห้วยเม็กกองช่างท่ีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบ  จ านวน  3  คน  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามระเบียบดังนี้ 

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับ

ท่ี 2)  พ.ศ. 2551"           
3.  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 70,000 บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ของพนักงานเทศบาลต าบลห้วยเม็กกองช่างท่ีมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ  จ านวน  3  คนต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ตามระเบียบดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541    

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น     (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2549  "        
    

หมวดค่าใช้สอย   รวม 1,005,497 บาท   
1.  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
 1.1  ค่าจ้างเหมาบริการ  จ านวน 432,000  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเอกชนในการปฏิบัติงานดูแล  เปิดปิดน้ าประปา
เทศบาล  ซ่อมแซม  ปรับปรุงบ ารุงรักษา  จัดเก็บรายได้  งานธุรการในส านักงาน  และอื่นๆท่ีได้รับ
มอบหมาย  เป็นต้น โดยต้ังจ่ายเดือนละ 9,000 บาท/คน  ท่ีกองช่างเทศบาลต าบลห้วยเม็ก (กองช่างกิจการ
ประปา)ต้ังจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) ตามหนังสือท่ี  มท 0808.2/ว
7120  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลง
วันท่ี  9  ธันวาคม  2559    

1.2  ค่าจ้างเหมาบริการ  จ านวน 423,497 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานท่ีกองช่างเทศบาลต าบลห้วยเม็ก เช่นซ่อมบ ารุงระบบ

ประปาเบ้ืองต้น  ซ่อมบ ารุงไฟฟ้าสาธารณะ  งานด้านโยธา  เป็นต้น  โดยต้ังจ่ายเดือนละ 10000 บาท ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ ตามหนังสือท่ี  มท 0808.2/ว7120  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันท่ี  9  ธันวาคม  2559 (กองช่าง)     
 1.3  ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ า  จ านวน  20,000 บาท  
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เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบคุณภาพความเป็นกรด เป็นด่าง  และคุณภาพของน้ าประปาท่ีผลิตเพื่อ
อุปโภค  บริโภค  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบเทศบาลต าบลห้วยเม็ก   (กองช่างกิจการประปา) ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)       
2.ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 30,000 บาท
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่นค่าเบี้ย
เล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)(ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา)เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2559 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ. 2559 "          
3.ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท   

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม  และบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ เช่นครุภัณฑ์ยานพาหนะ  ครุภัณฑ์
ไฟฟ้า  ครุภัณฑ์ประปา  ครุภัณฑ์เกษตร  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์
ส านักงาน  ครุภัณฑ์อื่น ๆ เป็นต้น ในเขตเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองช่าง)
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ตามระเบียบหนังสือส่ังการดังนี้  -หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดค่าวัสดุ  รวม 305,000 บาท   

1.  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 300,000 บาท   
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  สารเคมี เช่น  กรดส าหรับผลิตคลอรีนไดออกไซด์

ด่างส าหรับผลิตคลอรีนไดออกไซด์  สารส้ม  คลอรีน  ปูนขาว  แอลกอฮอล์ สายยาง  น้ ายาต่าง ๆ ถุง
มือ  ส าลี  ผ้าพันแผล  และอื่นๆ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่างกิจการประปา) ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการ --หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
2.  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท   

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น   ม้วนเทป  สต๊ิกเกอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  รูปสี  หรือ
ขาวด า  ท่ีได้จากการล้าง  อัด  ขยาย  ภาพถ่ายดาวเทียม  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)(ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา) (ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการ -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
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งบลงทุน   รวม 3,329,000 บาท   
หมวดค่าครุภัณฑ์  รวม 50,000  บาท   
-ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  จ านวน 50,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม  และบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ เช่นครุภัณฑ์ยานพาหนะ  ครุภัณฑ์ไฟฟ้า  

ครุภัณฑ์ประปา  ในเขตเทศบาลต าบลห้วยเม็กต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองช่าง)ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา   ตามระเบียบหนังสือส่ังการดังนี้ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

           
 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,279,000 บาท   
1.  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ        
 1.1  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ท่ี 10  สถานท่ีก่อสร้าง เริ่มหน้าบ้านตาเสร เดชอรัญ ถึงสุดซอย 
หมู่ท่ี 10 เทศบาลต าบลห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ จ านวน 492,000 บาท   

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ท่ี 10  สถานท่ีก่อสร้าง เริ่มหน้าบ้านตาเสร เดชอรัญ ถึงสุด
ซอย หมู่ท่ี 10 เทศบาลต าบลห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ลักษณะงาน   ถนน คสล.ก
ว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตรรวมความยาว
ท้ังโครงการ 160 ม. ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ( ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนา
เทศบาล  พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  84  ข้อ 127 )  ตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ พ.ศ. 2542"          
 1.2  โครงกรก่อสร้างถนน คสล.บ้านพานสุวรรณ  หมู่ท่ี  2  สถานท่ีก่อสร้าง เริ่มส่ีแยกบ้านพ่อสมศักด์ิ 
สมน้อย ถึง สามแยกถนน 5ธันวา ทางไปบ้านหนองกุง  อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ จ านวน 498,000 บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านพานสุวรรณ  หมู่ท่ี  2  สถานท่ีก่อสร้าง เริ่มส่ีแยกบ้านพ่อ
สมศักดิ ์สมน้อย ถึง สามแยกถนน 5ธันวา ทางไปบ้านหนองกุง  อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ลักษณะ
งาน ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 227 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 908 ตร.ม. ต้ังจ่าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ( ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล  พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  84  ข้อ 127 )  ตาม
พระราชบัญญัติและระเบียบดังนี ้

1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552"" 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
1.3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  4  สถานท่ีก่อสร้าง  ถนน คสล. รอบหนอง

ใหญ่ หมู่ท่ี  4 จ านวน 498,000 บาท   
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  4  สถานท่ีก่อสร้าง  ถนน คสล. รอบหนอง

ใหญ่ หมู่ท่ี  4(เริ่มเช่ือมคอนกรีตเดิม-ถึง กม. 0.182 เมตร) อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์  ลักษณะ
งาน  ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 910 ตารางเมตร รวมความยาวท้ังโครงการ 182 เมตร  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ( ปรากฎอยู่ใน
แผนพัฒนาเทศบาล  พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับท่ี  4 หน้า  16  ข้อ 47 )  ตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้ 
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1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542"          
 1.4  โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล.  หมู่ท่ี  4  สถานท่ีก่อสร้าง ถนนตรงข้ามบ้านแม่บัวลี ลาสุนนท์ ถึง
บ้านนางสมเพชร  สีสัน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ จ านวน 81,000 บาท   

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อพัก คสล.  หมู่ท่ี  4  สถานท่ีก่อสร้าง ถนนตรงข้ามบ้านแม่บัวลี ลาสุ
นนท์ ถึงบ้านนางสมเพชร  สีสัน  อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์   ลักษณะงาน เพิ่มผิวจราจรขนาด
กว้าง 0.74 ม. หนา 0.15 ม. เท่าปากบ่อพักพร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. งานวางท่อ คสล.
Dai 0.30 ม. ท่อ คสล. 43 ท่อน บ่อพัก 4 บ่อ หรือพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  31.10  ตร.ม. รวมความยาวทั้ง
โครงการ  45  ม. ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ( ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล  พ.ศ. 2561 - 2565  ฉบับ
ท่ี  4  หน้า  21  ข้อ 60 )  ตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552"" 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542"          
 1.5  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  บ่อพัก คสล.พร้อมขยายผิวจราจร  หมู่ท่ี  3  สถานท่ีก่อสร้าง 
จากตลาดแม่บุญล้น ถึงหน้าบ้านนางประนอม ลาสองช้ัน หมู่ท่ี 3 อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์  
จ านวน 497,000 บาท         

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า  บ่อพัก คสล.พร้อมขยายผิวจราจร  หมู่ท่ี  3  สถานท่ี
ก่อสร้าง จากตลาดแม่บุญล้น ถึง หน้าบ้านนางประนอม ลาสองช้ัน หมู่ท่ี 3 อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ลักษณะ
งาน  เพิ่มผิวจราจรขนากว้างเท่าบ่อพัก พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. งานวางท่อ คสล Dai 0.60 ม.(มอก.128-
2528ชั้น3)ท่อ คสล.143 ท่อน บ่อพัก 16 บ่อ พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 149.10 ตร.ม.รวมความยาวทั้ง
โครงการ 160 ม. ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป      ( ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนา
เทศบาล  พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  84  ข้อ 127 )  ตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี ้

1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542"           
1.6  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร  หมู่ท่ี  14  สถานท่ีก่อสร้าง  

เริ่มบ้านนางส าอางค์ อุ่นทรพันธ์  ถึง บ้านนางงาม คันธา หมู่ท่ี  14 อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์  
 จ านวน 497,000 บาท   

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า บ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร  หมู่ท่ี  14  สถานท่ี
ก่อสร้าง  เริ่มบา้นนางส าอางค์ อุ่นทรพันธ์  ถึง บ้านนางงาม คันธา หมู่ท่ี  14 อ.ห้วยเม็ก จ.
กาฬสินธุ์   ลักษณะงาน  เพิ่มผิวจราจรขนาดกว้างเท่าบ่อพัก พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล.งานวาง
ท่อ คสล. Dai 0.60 ม.(มอก.128-2528)ท่อ คสล. 143 ท่อนบ่อพัก 16 บ่อ พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 149.10 ตร.ม. รวมความยาวทั้งโครงการ  160 ม. ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ( ปรากฎอยู่ใน
แผนพัฒนาเทศบาล  พ.ศ. 2561 - 2565  ฉบับท่ี  4  หน้า  31  ข้อ 47 )  ตามพระราชบัญญัติและระเบียบ
ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 
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2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542"          
 1.7  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ่อพัก คสล.พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ท่ี  7  สถานท่ีก่อสร้าง เริ่ม
จากสุขศาลา  หมู่ท่ี  7  ถึง ท่อระบายน้ าเดิมข้างบ้านนายสงวน สิงหาราม อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์  
จ านวน 396,000 บาท   

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า บ่อพัก คสล.พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ท่ี  7  สถานท่ี
ก่อสร้าง เริ่มจากสุขศาลา  หมู่ท่ี  7  ถึง ท่อระบายน้ าเดิมข้างบ้านนายสงวน สิงหาราม อ.ห้วยเม็ก จ.
กาฬสินธุ์   ลักษณะงาน  เพิ่มผิวจราจรขนาดกว้างเท่าบ่อพัก พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. งานวางท่อ คสล.
Dai 0.60 ม.(มอก.128-2528 ช้ัน3)ท่อ คสล.108 ท่อนบ่อพัก 12 บ่อ พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 112.32 ตร.
ม. รวมความยาวทั้งโครงการ 120 ม. ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ( ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติมฉบับท่ี 4 หน้า  23  ข้อ 66 )  ตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้ 

"1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552"" 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542"          
 1.18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ่อพัก คสล.พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ท่ี  15  สถานท่ีก่อสร้าง  
เริ่มซอยเทศบาล3  ถึง หน้าเสาโทรศัพท์ทรูมูฟ หมู่ท่ี  15 เทศบาลต าบลห้วยเม็ก  อ าเภอห้วยเม็ก  จังหวัด
กาฬสินธุ์  ลักษณะงาน  เพิ่มผิวจราจรขนาดกว้างเท่าบ่อพัก พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล.งานว่างท่อ คสล.Dai 
0.60 ม. (มอก.128-2528 ช้ัน3)ท่อ คสล.63 ท่อน บ่อพัก 7 บ่อ หรือพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 66.26 ตร.ม. 
รวมความยาวทั้งโครงการ 71 เมตร  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ( ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล  พ.ศ. 
2561 - 2565  ฉบับท่ี  4 หน้า  34  ข้อ 95 )  ตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552"" 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542" จ านวน 220,000 บาท   
2.  ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท     
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ  ท่ีช ารุดให้อยู่ในสภาพท่ีได้หรือใช้การได้ เช่น 
ถนน ตรอก  ซอย  ทางน้ า รางระบายน้ า ท่อ ท่อลอดเหล่ียม บ่พัก คสล. และบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่น ๆ          
ตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี ้

1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552"" 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542"          
  

แผนงานการเกษตร         
 งานส่งเสริมการเกษตร   รวม 2,000 บาท   

งบด าเนินงาน    รวม 2,000 บาท   
หมวดค่าวัสดุ    รวม 2,000 บาท   

1.  ประเภทวัสดุการเกษตร   จ านวน 2,000 บาท   
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-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  วัสดุเพาะ
ช า  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์เช่น ใบมีด เชือก  ผ้าใบหรือพลาสติก และอื่น ๆ  ท่ีเกีย่วกับงานด้านนี้ ต้ังจ่าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (กองสาธารณสุขฯ)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 25,000 บาท   
งบด าเนินงาน    รวม 25,000 บาท   
หมวดค่าใช้สอย    รวม 25,000 บาท   

1.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  
 1.1  โครงการจัดท าปุ๋ยชีวิภาพจากขยะ จ านวน 5,000 บาท   

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ค่าจ้าง ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม
โครงการก าหนดต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 98) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2557  
 1.2  โครงการท้องถิ่นอาสาเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ า รักษ์ส่ิงแวดล้อม" 
 จ านวน 10,000 บาท   

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ค่าจ้าง ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม
โครงการก าหนดต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 131) ตามระเบียบ
ดังนี้ หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.22/ว1442 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
 1.3  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 จ านวน 10,000 บาท   

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดซื้อพันธุ์พืช ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการก าหนดต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  2561-2565 หน้า 130 ตามระเบียบดังนี้ หนังสือโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชฯ ท่ี พว
02061.1/11290 ลว 10 กรกฎาคม 2563        
       -ขอบคณครับ     
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ตามท่ีท่านปลัดได้ช้ีแจงร่างงบประมาณรายจ่าย

มานั้นมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อท่ีจะ
สอบถามหรือไม่เชิญครับ 

นายวิเชียร  สิงหาราม (สมาชิกสภาเทศบาล) -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก
ท่านสมาชิกสมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ท่านนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านตามท่ีคณะผู้บริหาร  กระผมนาย
วิเชียร  สิงหาราม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ห้วยเม็ก ในส่วนของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2565 ในวันนี้กระผมขออนุญาต
สอบถามเพื่อช้ีให้เห็นว่าในการจัดท างบประมาณ
ในครั้งนี้ซึ่งเราจะได้น าไปแก้ไขให้กับพี่น้อง
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ประชาชนในปี 2565 ซึ่งกับผมก็เข้าใจดีว่า
ข้อจ ากัดในการท าประมาณก็มีมากมายไม่ว่าจะ
เป็นข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณในเรื่องท่ีกผมดู
ในการจัดท างบประมาณยังน้อยไปส าหรับแก้ไข
ปัญหาของพี่น้องประชาชน ซึ่งในส่วนของการ
แก้ไขปัญหาส่ิงท่ีกระผมอยากจะให้ท่านผู้บริหาร
และผู้ท่ีจะน านโยบายไปปฏิบัติซึ่งกระผมเห็น
ด้วยในส่วนของงบประมาณ แต่ท่ีผมดูในเรื่อง
ของการปรับปรุงระบบประปากระผมคิดว่า
ประมาณยังน้อยมากซึ่งปัจจุบันมีปัญหาในด้าน
น้ าประปาไหลไม่ตลอด 24 ช่ัวโมงซึ่งเป็น
นโยบายของท่านนายก น้ าประปาขุ่นเหม็นใน
ส่วนนี้เป็นเรื่องใหญ่มากซึง่ในเรื่องของการจัดท า
งบประมาณในส่วนนี้ก็ยังน้อยไปท่ีจะเข้าไป
พัฒนาซึง่คิดว่าท่านนายกก็คงจะมีแนวทางใน
การแก้ไขส าหรับเรื่องท่ี 2.ซึ่งจ าเป็นมากนะครับ
ซึ่งทางสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กได้รับ
เรื่องเรื่องราวจากทางพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องปัญหาการบริหารจัดการเรื่องขยะ ดูว่า
งบประมาณก็ยังน้อยไปท่ีจะแก้ไขซึง่เป็นระบบ
เดิมๆ ซึ่งเราท ามาหลายปีก็คือการฝังกลบการ
ก าจัดขยะท่ีเราได้ด าเนินการกับผมอยากจะ
ทราบแนวทางจากกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะในปีนี้ซึ่ง
ก็ถือว่าปัญหาขยะในปีนี้มีขยะท่ีเพิ่มเติมเข้ามาก็
คือปัญหาขยะท่ีเกิดจากผู้ป่วยเป็นโรค covid-
19 หรือขยะติดเช้ือต่างๆซึ่งแนวทางท่ีจะ
ด าเนินการแก้ไขในปี 2565  อยากจะสอบถาม
ไปยังทางกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมว่าจะ
ด าเนินการอย่างไรต่อมาคือเรื่องของถังขยะถงั
ขยะท่ีช ารุดกระผมไปดูท่ีด้านข้างของขยะซึ่ง
ด าเนินการจัดซื้อตั้งแต่ปีพ.ศ 2555ซึ่งมีการ
จัดซื้อไปต้ังหลายปีเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปีซึ่ง
ปัจจุบันถังขยะของเรานั้นช ารุดและเสียหายเป็น
จ านวนมากปัจจุบันในเขตเทศบาลต าบลห้วยเม็ก
ของเราก าลังเจริญก้าวหน้าก าลังมีถนน 4 ช่อง
จราจรเข้ามา ท าให้ร้านค้าต่างๆและแม่ค้าท่ีเข้า
มาค้าขายสินค้าในเขตเทศบาลของเราเข้ามาเป็น
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จ านวนมากท าให้ปัญหาขยะของเรานั้นเพิ่มขึ้น
และท่ีท้ิงขยะของเราก็มีข้อจ ากัดหลายๆท่านท่ี
เข้ามามีข้อสอบถามกับข้าวสมาชิกว่าจะ
ด าเนินการขอถังขยะต้องด าเนินการเช่นไรและ
การจัดเก็บขยะนั้นจัดเก็บอย่างไรรวมทั้งค่าขยะ
ซึ่งพอมาสอบถามเกี่ยวกับทางเทศบาลได้รับ
ค าตอบว่าไม่มีถังขยะในงบประมาณปี พ.ศ 
2555 นี้ไม่มีการจัดซื้อถังขยะ เพราะทาง
เทศบาลมีแนวทางท่ีจะลดถังขยะลงเพื่อท่ีจะลด
ปัญหาขยะจากต้นทางและต้นเหตุซึ่งเราได้
ด าเนินการมาหลายปีแล้วแต่ยังไม่ได้ผลก็อยาก
ให้ทางเทศบาลก าหนดแผนและแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาในส่วนนี้ซึ่งเท่าท่ีดูในเทศบัญญัติเรา
ต้ังงบประมาณไว้น้อยกลัวว่าจะไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาตรงนี้ได้ เรื่องต่อมาคือเรื่องของบุคลากร
ในเทศบาลของเราก็มีหลายต าแหน่งท่ีไม่มีตัวตน
หรือบุคคลเช่นหัวหน้าฝ่ายอ านวยการช่างไฟฟ้า
และผู้อ านวยกองการศึกษาซึ่ง 3 ต าแหน่งนี้
รวมกันเกือบจะ 1 ล้านบาท ในการตั้ง
งบประมาณไว้ในเทศบัญญัติแต่ก็คุ้มก็เข้าใจดีว่า
จ าเป็นต้องต้ังไว้เพื่อมีการโอนย้ายมาแต่เท่าท่ีดู
งบประมาณในการจ้างบุคลากรปัจจุบันของเรานี้
รู้สึกว่าค่าจ้างจะสูงซึ่งไม่รวมกับจ้างเหมานะครับ
ซึ่งรวมเกือบ 40 เปอร์เซ็นต์ หากเป็นไปได้
อยากจะน าเสนอผู้บริหารในส่วนต าแหน่งไหนท่ี
ยังไม่มีตัวบุคคลหรือยังไม่มีการโอนย้ายอยากให้
ท าการชะลอไว้แล้วน างบประมาณส่วนนี้ไป
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานซึ่งเป็นปัจจัยหลักท่ีพี่
น้องประชาชนได้ได้น าเสนอเข้าสู่แผนเท่าท่ีดูใน
แผนงบประมาณปรับปรุงโครงการงบประมาณ 
ซึ่งเกิดจากปัญหาของพี่น้องประชาชนท่ีต้องการ
ในโครงการต่างๆเหล่านี้หากเป็นไปได้อยากให้
ชะลอในการรับเข้ามาเจ้าหน้าท่ี  ต่อมาใน
โครงการท่ีกระผมดูอยากจะให้ผู้บริหารประหยัด
งบประมาณลดค่าใช้จ่ายในองค์การของเราบ้าง
นะครับเช่นปัจจุบันเราใช้น้ าประปาส่วนภูมิภาค
ในส านักงานซึ่งในขณะท่ีเรามีน้ าประปาท่ีเรา
ผลิตเองได้หากเป็นไปได้ซึ่งตัวเลขกับผมไม่ทราบ
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ว่าปีนึงใช้ประมาณเท่าไหร่ในส่วนของรถดับเพลิง
นั้นเราก็ใช้ในส่วนของน้ าประปาภูมิภาคซึ่ง
ค่าใช้จ่ายท่ีสูงและก็แพงหากเป็นไปได้เรามาใช้
ของเราเองซึ่งเราก็สามารถผลิตเองได้เราก็จะลด
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงค่าไฟต่างๆในส่วนของ
ส านักงานทราบว่าค่าไฟ ส่ิงหนึ่งท่ีอยากจะให้ทาง
เทศบาลพัฒนาก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยากให้
พัฒนาไปสู่โรงเรียนเทศบาลเพื่อเพิ่มจ านวน
นักเรียนในศูนย์ของเราให้มากยิ่งขึ้นส่วนตัวมาท่ี
อยากจะน าเสนอผู้บริหารท่ีต้ังงบประมาณไว้ก็
คือกองทุนสวัสดิการซึ่งเป็นนโยบายของท่าน
นายกท่ีจะเพิ่มทุนให้กับกองทุนสวัสดิการแต่ท่ีผม
ดูในเทศบัญญัติต้ังไว้ 100 บาทเท่าเดิมหาก
เป็นไปได้มีส่วนไหนท่ีไม่จ าเป็นขอให้ท่านนายก
ได้พิจารณาในส่วนของนี้เนื่องจากประชาชนท่ี
เลือกท่านเข้าก็คงจะเห็นชอบเกี่ยวกับนโยบาย
ตรงนี้ด้วยต่อมาอยากจะเรียนถามเกี่ยวกับการ
พัฒนาตลาดสดของเทศบาลเท่าท่ีดูใน
งบประมาณนั้นไม่มีมีแต่เรื่องการจัดเก็บแต่ใน
ส่วนของการพัฒนานั้นไม่มีอยากให้ท่านพิจารณา
ในส่วนตรงนี้ด้วยเรื่องต่อมาท่ีอยากจะน าเรียน
ท่านเท่าท่ีดูในเรื่องของงบประมาณไม่มีการ
จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้เพื่อใช้งานในส านักงานในห้อง
ประชุมซึ่งเรามาประชุมวันแรกนัน้ก็ได้ไปยืมจาก
หมู่บ้านท่ี 13 อยากทราบว่าในงบประมาณเรา
ได้ต้ังไว้หรือไม่เพื่อท่ีจะจัดซื้อในส่วนนี้หากไม่มีก็
อยากจะให้เพิ่มเพื่อจัดซื้อเก้าอี้ไว้ใช้ในห้อง
ประชุมและอยากให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุได้ดูแลในส่วน
นี้ด้วยเรื่องตามมาคือเรื่องกับปรับปรุงแผนท่ีภาษี
ซึ่งทราบมาว่าปีท่ีแล้วก็มีการจ้างเหมาเอกชนไม่
ด าเนินการก็ปรากฏว่ายังไม่แล้วเสร็จซึ่งปีนี้ก็ได้
ต้ังงบประมาณเพิ่มขึ้นมาก็เลยอยากจะน าเรียน
ท่านนายกว่าเจ้าหน้าท่ีของเรานี้พอท่ีจะ
ด าเนินการเองได้หรือไม่ในส่วนของตรงนี้
เนื่องจากว่าเรามีเจ้าหน้าท่ีเท่าท่ีกระผมดูในเทศ
บัญญัติเขียนว่าช านาญการพิเศษก็มีซึ่งก็น่าจะมี
ความรู้ความสามารถเพียงพอนี่ก็คือในส่วนท่ี
กระผมอยากจะน าเรียนท่านนายกเพื่อให้
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พิจารณาในการด าเนินการแก้ไขและในส่วนหนึ่ง
นะครับท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุดซึ่งกระผมได้ย้ ามา
ตลอดก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาขยะซึง่
ตอนนี้เราเข้ามาเข้ามาท างานก็ประมาณเกือบจะ
ส่ีเดือนแล้วเรายังไม่มีการฝังกลบขยะเลยวันนี้ท่ี
กระผมเข้าไปดูเจ้าหน้าท่ีท่ีท าการเทขยะเก็บขยะ
ซึ่งไม่มีท่ีจะเทอยู่แล้วเพราะว่าเรายังไม่ได้น าขยะ
ลงไปฝังกลบดูจากงบประมาณท่ีต้ังไว้จ านวน 
500,0000 บาท ซึ่งตอนท่ีท่านปลัดปฏิบัติ
หน้าท่ีก็ได้ท าการขุดหลุมไว้แล้ว ทราบว่า 2 
วันท่ีแล้วก็ได้มีการด าเนินการไปสูบน้ าออกจาก
บ่อขยะไว้แล้วเพราะว่าเราป่วยด้วยพัสดุ
พลาสติกเมื่อฝนตกน้ าก็จะขังอยู่ในส่วนนั้นซึง่
นโยบายของท่านนายกในโอกาสต่อไปผม
อยากจะให้ท่านดูแลเรื่องของขยะไม่ใช่ปล่อย
ขยะให้กองเป็นภูเขาแล้วค่อยก าจัดอยากให้มี
แผนงานในการจ ากัดขยะเป็นรายสัปดาห์เพื่อลด
ปัญหาของขยะหรือว่าหาท่ีท้ิงขยะแห่งใหม่และท่ี 
2 วันท่ีผ่านมาได้ทราบว่ามีรถดูดส้วมไปเท  ซึ่ง
ท่านประธานก็ทราบดีเนื่องจากว่ารถดูดส้วมท่ีขอ
อนุญาตจากทางเทศบาลไปเทอยู่ท่ีนั่นซึ่งก็จะมี
แมลงแมงวันตอมเยอะแยะมากมายเราไม่มีท่ีปิด
เลยนะครับซึ่งเป็นการเทรวมข้างๆบ่อขยะซึ่ง
ขณะนี้ covid-19 ก าลังระบาดกระผมก็ไม่ทราบ
ว่าในส่วนของตรงนี้จะมีผลหรือไม่และท่ีส าคัญ
บ่อขยะของเรานั้นอยู่ในท่ีสูงซึ่งอยู่ในต้นน้ าท่ีจะ
ไหลลงหนองเม็กซึ่งน ามาผลิตน้ าประปาให้พี่น้อง
ประชาชนได้ใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภควันเกรง
ว่าจะเกิดอันตรายและในช่วงท่ีผ่านมาได้มีการน า
ขยะติดเช้ือไปท้ิงและได้มีการเผาอยู่ท่ีเบาะขยะ
ซึ่งท่านนายกก็ทราบดีหากเป็นไปได้กระผมอยาก
ให้มีการก่อสร้างรั้วไม่ให้บุคคลข้างนอกได้เข้าไป
ซึ่งมีการลักลอบเข้าไปเผาท าให้เกิดควันไฟท าให้
เกิดความเดือดร้อนแก่หมู่บ้านหมู่ 7  ซึ่งผม
อยากให้เน้นเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา
เน้นเรื่องการแกไ้ขปัญหาของขยะให้เป็นระบบ
ผมเช่ือว่าท่านปลัดเทศบาลท่านรองปลัดท่าน
ผู้อ านวยการกองแต่ละกองซึง่เป็นผู้มีความ
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ช านาญเนื่องจากว่าแต่ละปีท่านก็มีประสบการณ์
คราวนี้ท่านนายกมาบริหารก็อยากจะให้ดูแล
เรื่องเหล่านี้ให้มันจบในรุ่นของเราใน 3 ปี
ข้างหน้านี้ก็อยากจะน าเสนอท่านไว้เพียงเท่านี้
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านประธาน 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ครับขอบคุณครับมีสมาชิกสภาท่านใดจะอธิบาย
อีกหรือไม่เชิญครับ 

นายถาวร  ภูกองชนะ (สมาชิกสภาเทศบาล) -เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา คณ
ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมททุกท่าน  กระผม
นายถาวร  ภูกองชนะ  สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลห้วยเม็ก ผมอยากจะเสนอเกี่ยวกับปัญหา
ในชุมชนการท่ีท่านท่านวิเชียร  สิงหาราม ได้
เสนอไปเกี่ยวกับเรื่องถังขยะก็มีความคิดเห็น
เช่นเดียวกันเนื่องจากว่ามีปัญหามาหลายปีแล้ว
ซึ่งครัวเรือนต่างๆนั้นอยากจะได้ท้ังขยะใหม่ก็
อยากทราบว่าเราจะด าเนินการวิธีไหนซึ่งได้ยิน
ข่าวว่าจะมีการลดถังขยะแต่ละครัวเรือนลดลง
ปัญหามันจะต้องเกิดขึ้นในส่วนนี้ก็ขอฝากกับท่ี
ประชุมไว้ด้วยนะครับและอีกเรื่องนึ่งคือเรื่องการ
เก็บขยะของพนักงานซึ่งผมได้รับฝากมาจาก
หลายๆหมู่บ้านเกี่ยวกับเรื่องท่ีพนักงานเลือก
ปฏิบัติในการเก็บส่วนมากจะเก็บท่ีในถังส่วนเศษ
ขยะนอกทางนั้นไม่ เก็บเลยซึ่ งอยากฝากไว้
ขอบคุณครับ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -มีสมาชิกท่านใดมี เรื่ อง ท่ีจะสอบถามหรือ
อภิปรายอีกหรือไม่ครับ ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่าน
ใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมกระผมขอ
มติท่ีประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 
โปรดยกมือขึ้น 

นายสมัย  ภูจีวร (เลขานุการสภา) -เห็นด้วยจ านวน 11 เสียง  งดออกเสียง 1 
เสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 

มติที่ประชุม   -เป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมเห็น
ด้วยให้รับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2565 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล)  -เชิญท่านปลัดครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัต ิ(ปลัดเทศบาล) -ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานสภาและ

ท่านสมาชิกท่ีเคารพครับเนื่องจากการพิจารณา
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ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมี
ขั้นตอนท่ีต้องถือปฏิบั ติตามกฎหมายตามท่ี
กระผมได้ช้ีแจงในเบื้องต้นไปแล้วครับในตอนนี้
สภาพของเราได้รับหลักการในวาระท่ี 1 ไปแล้ว
นั้นขั้นตอนต่อไปก็คือคณะกรรมการแปรญัตติ
ต้องก าหนดระยะเวลาในการยื่นญัตติร่างเทศ
บัญญัติและนัดวันประชุมเพื่อก าหนดห้วงเวลาใน
การยื่นค าแปลญัตติก่อนท่ีจะเข้าสู่วาาระต่อไป
เชิญทางหัวหน้าส านักปลัดได้ช้ีแจงถึงขั้นตอน
ต่างๆให้ท่ีประชุมได้รับทราบเชิญครับ 

จ่าเอกคัมภีร์  เกิดศรีทอง (หัวหน้าส านักปลัด) -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก
ท่านคณะผู้บริหารท่านสมาชิกสภาท่ีเคารพและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมจ่าเอกคัมภีร์เกิด
สีทองหัวหน้าส านักปลัดขออนุญาตนั่งนะครับ
ตามท่ีท่านปลัดได้มอบหมายให้กับผมได้ช้ีแจง
เกี่ยวกับการประชุมในวันนี้นะครับขออนุญาตน า
เรียนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพศ 2547และ
แก้ไขเพิ่มเติมได้ก าหนดการพิจารณาเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีพศ 2565 ขอ
อนุญาตน าเรียนในเบื้องต้นซึ่งเราได้ท าหนังสือ
เชิญในวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 นัดประชุมไม่
น้อยกว่า 3 วันไม่มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้วก็จะมีการต้ัง
คณะกรรมการแปรญัตติตามข้อ 103 วงเล็บ 1 
มีจ านวน 3-7 คนไม่งั้นขอหารือกับท่านประธาน
ให้ท าการแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล)   -เชิญท่านสมาชิกได้เสนอรายช่ือครับ 
นายวิเชียร  สิงหาราม (สมาชิกสภาเทศบาล) -เรียนทานประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภา 
 เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระมนาย

วิเชียร  สิงหาราม  สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม
ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  7  
ท่านครับ 
ผู้รับรอง 
นายศิตภัทร  สินสมบุญ ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายถาวร  ภูกองชนะ    ขอรับรอง     (ยกมือ) 
 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ (ไม่มี)  
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 หากไม่มีท่านใดเสนอถือว่ามติท่ีประชุมสภาให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  7  คน ต่อไป
ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอช่ือครับ 

 
นายวิเชียร  สิงหาราม (สมาชิกสภาเทศบาล)  -กระผมขอเสนอ นายศิตภัทร  สินสมบุญ ครับ 
       ผู้รับรอง 

นายถาวร  ภูกองชนะ ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายอดิศักดิ์  สุริยะพันธ ์ ขอรับรอง     (ยกมือ) 
 

นายศิตภัทร  สินสมบุญ (สมาชิกสภาเทศบาล) -กระผมขอเสนอ นายวิเชียร  สิงหาราม เป็น 
 คณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้รับรอง 
นายมิตรไชย  ฤทธิยา ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายถาวร  ภูกองชนะ  ขอรับรอง     (ยกมือ) 
 

นายสุริยา  พลเสนา (สมาชิกสภาเทศบาล)   -กระผมขอเสนอ นายออง  นิตยาสิทธิ์ เป็น 
       คณะกรรมการแปรญัตติ 

ผูรั้บรอง 
นายนิวัฒน์  ภูแย้มใส ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายสมัย  ภูจีวร   ขอรับรอง     (ยกมือ) 
 

นายวิเชียร  สิงหาราม (สมาชิกสภาเทศบาล)   -กระผมขอเสนอ นายมิตรไชย  ฤทธิยา เป็น 
       คณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้รับรอง 
นายศิตภัทร  สินสมบุญ ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายอดิศักดิ์  สุริยะพันธ ์ ขอรับรอง     (ยกมือ) 
 

นายจรุญ  บุญหล้า  (รองประธานสภาเทศบาล)  -กระผมขอเสนอ นายสมัย  ภูจีวร เป็น 
       คณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้รับรอง 
นายออง  นิตยาสิทธิ์ ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายวิเชียร  สิงหาราม   ขอรับรอง     (ยกมือ) 
 

นายศิตภัทร  สินสมบุญ   (สมาชิกสภาเทศบาล)  -กระผมขอเสนอ นายอดิศักดิ์  สุริยะพันธ์ 
       เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้รับรอง 
นายมิตรไชย  ฤทธิยา ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายวิเชียร  สิงหาราม   ขอรับรอง     (ยกมือ) 
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นายมิตรไชย  ฤทธิยา  (สมาชิกสภาเทศบาล)  -กระผมขอเสนอ นายถาวร  ภูกองชนะ เป็น 
       คณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้รับรอง 
นายศิตภัทร  สินสมบุญ ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายวิเชียร  สิงหาราม   ขอรับรอง     (ยกมือ) 
 

นายสมัย  ภูจีวร (เลขานุการสภาเทศบาล)  -คณะกรรมการแปรญัตติ 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายช่ือ 

ดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการแปรญัตติ 

1.นายศิตภัทร  สินสมบุญ   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
2.นายวิเชียร  สิงหาราม   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
3.นายออง นิตยาสิทธิ์   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
4.นายมิตรไชย  ฤทธิยา   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 

                 5.นายสมัย  ภูจีวร                              ต าแหน่ง       สมาชิกสภาเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6.นายอดิศักดิ์  สุริยะพันธ ์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
7.นายถาวร  ภูกองชนะ   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติเรียบแล้วเชิญ
หัวหน้าส านักปลัดได้ช้ีแจงขั้นตอนต่างๆและห้วง
เวลาในการรับแปรญัตติครับ 

จ่าเอกคัมภีร์  เกิดศรีทอง (หัวหน้าส านักปลัด) -เมื่อได้กรรมการแปรญัตติตามจ านวนแล้ว  สภา
ท้องถิ่นต้องมีมติก าหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นท่ีมิได้เป็นกรรมการแปรญัตติเสนอค า
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่ายี่ สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่ท่ีสภามีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าว ตลอดจนสถานท่ีท่ีจะยื่นค าแปรญัตติ 
(ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง)   อีกท้ังสภาท้องถิ่นต้องมีมติ
ก าหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติไป
ด าเนินการพิจารณาแปรญัตติโดยละ เอียด
ภายหลังจากท่ีได้รับค าแปรญัตติมาจากสมาชิก
สภาท้องถิ่นแล้ว  โดยก าหนดเป็นระยะเวลากี่วัน 
ต้ังแต่วันไหนถึงวันไหน และเวลาใดถึงเวลาใดใน
แต่ละวัน รวมท้ังสถานท่ีท่ีกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา (ข้อ ๔๙ ข้อ ๕๐ ข้อ ๑๑๐) กระผมขอ
เสนอวันเวลาในการยื่นญัตติคือวันท่ี  14 – 16 
สิงหาคม  2564  เวลา  08.30 -16.30 น. 
เป็นเวลา 3 วัน  และคณะกรรมการแปรญัตติ
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ประชุมในวันท่ี  19  สิงหาคม  2564 เวลา 
10.00 น. และคณะกรรมการแปรญัตติส่ง
หนังสือถึงประธานสภาในวันท่ี 20 สิงหาคม 
2564 ครับ 

 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ตามท่ีท่านหัวหน้าส านักปลัดช้ีแจงมานั้นและ

เสนอวันยื่นค าแปรญัตติมีสมาชิกสภาเทศบาลจะ
เสนอเป็นอื่นหรือไม่   

ที่ประชุม -ไม่มี 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -เมื่อไม่มี  สรุปวันยื่นรับค าขอแปรญัตติคือวันท่ี 
 14 – 16 สิงหาคม  2564  เวลา  08.30 -

16.30 น. เป็นเวลา 3 วัน  และคณะกรรมการ
แปรญัตติประชุมในวันท่ี  19  สิงหาคม  2564 
เวลา 10.00 น. และกระผมขอนัดวันประชุม
สภาเทศบาลสมัยสามัญท่ี 2/2564 ครั้งท่ี 2 ใน
วันท่ี 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นะ
ครับ  

ระเบียบวาระที่  ๕ เร่ือง เร่ืองที่เสนอใหม่   
   5.2 ญัตติขอเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564 
       -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก 

เสนอ ญัตติขอเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์ (นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก) -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก
และท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กท่ี
เ ค า ร พ ก ร ะ ผม น าย ฤ ทธิ ร ง ค์   เ สน ฤ ท ธิ์   
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กขอเสนอญัตติขอ
เปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 
2564  
หลักการและเหตุผล 
เร่ืองขอเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
หลักการ 

งบประมาณประจ าปีท่ีเทศบาลได้
ประกาศใช้แล้ว  หากมีความจ าเป็นอันเนื่องจาก
ไม่สามารถปฏิบัติตามงบประมาณท่ีต้ังไว้หรือค า
ช้ีแจงงบประมาณยังไม่ชัดเจน  ก็สามารถ
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณนั้นได้  โดยขอ
อนุมัติต่อผู้มีอ านาจซึ่งระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณ  พ.ศ. 
2541  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  2  และท่ี  3)  
พ.ศ.2543  ข้อ  29  การแก้ไขเปล่ียนแปลงค า
ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้สภาพ  ปริมาณ  
คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  หรืออีก
ประการหนึ่งหากมีงบประมาณคงเหลือจากการ
จัดซื้อจัดจ้าง  หรืองบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่มีความ
จ าเป็นต้องใช้  ก็สามารถบริหารงบประมาณด้วย
การโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายในหมวดท่ีมีความ
จ าเป็นต้องใช้โดยขออนุมัติ  ต่อผู้มีอ านาจตาม
ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  2541  
ข้อ 29 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้สภาพ  
ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

       เหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี  
3) พ.ศ. 2543    หมวด  4  การโอนและแก้ไข
เปล่ียนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29 การแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายหมวด
ค่า ท่ี ดินและ ส่ิ งก่ อสร้ าง   ท่ีท า ให้ ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือเปล่ียนแปลง
สถานท่ีก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลห้วยเม็กจึงขอเสนอญัตติ
ต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ขอแก้ไข
เปล่ียนแปลงค า  ช้ีแจงงบประมาณดังนี้ 

กองช่าง 
ข้อความเดิม 
-ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมวาง
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ท่อ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร หมู1่5 สถานท่ี
ก่อสร้าง เริ่มเช่ือมบ่อพักเดิมถึงบ้านตาบาห
ลัน ธรรมโส หมู่ท่ี  15  เทศบาลต าบลห้วย
เม็ก  อ าเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์  ลักษณะ
งาน งานก่อสร้างบ่อพัก คสล.งานวางท่อ คสล.
Dai 0.60 เมตร (มอก.128-2528 ช้ัน 3)
ท่อ คสลจ านวน 108 ท่อนบอ่พัก 
จ านวน 12 บ่อ งานเพิ่มผิวจราจรขนาดกว้าง
เท่าปากบ่อพัก หรือพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  111.28  ตร.ม. รวมความยาวทั้ง
โครงการ107 ม. ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.
2561 - 2565 หน้า 81 ข้อ108)  ต้ังไว้  
432,000  บาท  
ข้อความที่แก้ไข 

-ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   ค่าก่อสร้างบ่อ
พัก คสล. พร้อมวางท่อ คสล.พร้อมขยายผิว
จราจร   หมู่ท่ี 15  สถานท่ีก่อสร้าง  เริ่มเช่ือม
บ่อพักเดิมถึงบ้านตาบาหลัน ธรรมโส  หมู่
ท่ี  15   เทศบาลต าบลห้วยเม็ก  อ าเภอห้วย
เม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์  ลักษณะงาน  งาน
ก่อสร้างบ่อพัก คสล. งานวาง
ท่อ คสล. Dai 0.60 เมตร (มอก.128-
2528 ช้ัน 3)ท่อ คสลจ านวน 125 ท่อน บ่อ
พัก จ านวน  14  บ่อ ความยาว 140  
เมตร งานเพิ่มผิวจราจรขนาดกว้างเท่าปากบ่อ
พัก  ยาว  125  ม.  หนา  0.15 ม. หรือพื้นท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  130  ตร.ม. ต้ังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป( ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
เทศบาล  พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 81 ข้อ 
108 ) ต้ังไว้  432,000  บาท  

กองการศึกษา 
ข้อความเดิม 

- ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
การศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  
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งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบ
แขวน) ส าหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่อ
ค า   จ านวน  2 เครื่อง  เครื่อง
ละ 47,000 บาท  ซึ่งห้องมี
ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร คุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี ้
- ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ า
กว่า 36,000 บีทียู                              
- ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง   
- เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท า
ความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูป
ท้ังชุด ท้ังหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  
- มีความหน่วยเวลาการท างานของ
คอมเพรสเซอร์ 
- การติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ประกอบด้วย
อปุกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว  ท่อทองแดงไปกลับ
หุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่
เกิน 15 เมตร ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  กองการศึกษา ( ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้าท่ี  152 ข้อ 2)  ต้ังไว้  51,200  
บาท     
ข้อความที่แก้ไข 

- ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
การศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบ
แขวน) ส าหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
กลางห้วยเม็ก จ านวน  1 เครื่อง   ซึ่งห้องมี
ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร คุณลักษณะ
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พื้นฐานดังนี ้
- ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บี
ทียู   
- ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง  
- เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท า
ความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู   ต้อง
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม 
และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูป
ท้ังชุด ท้ังหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน                     
- มีความหน่วยเวลาการท างานขอคอมเพรสเซอร์                                
- การติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัวท่อ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟ
ยาวไม่เกิน 15 เมตร     
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  กอง
การศึกษา ( ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 152 ข้อ 2)  ต้ังไว้  51,200  บาท     
จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กเพื่อ
พิจารณา 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ขอบคุณครับ 5.2 ญัตติขอเปล่ียนแปลงค า
ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 
ตามท่ีท่านนายกและช้ีแจงการและเหตุผลมี
สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ 

นายวิเชียร  สิงหาราม (สมาชิกสภาเทศบาล) -ตามท่ีได้ดูจากเอกสารในส่วนของรางระบายน้ า
หมู่ท่ี 15 ในส่วนของข้อความเดิมต้ังไว้  
420,000 บาทข้อความท่ีแก้ไขใหม่ 
ในส่วนของแบบแปลนปรากฏว่ากองช่าง
ออกแบบมาอยู่ท่ีส่ีแสนห้าหมื่นบาทไม่ได้มีการ
โอนงบประมาณเพิ่มมาอีกท่ี 18,000 บาทขอ
สอบถามผู้บริหารในส่วนของการโอนออกจาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองค าอยู่ท่ีศูนย์วัด
กลางอยากทราบว่าท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองค าไม่ใช่ความจ าเป็นท่ีใช้แอร์หรือไม่ครับถึง
ได้ท าการโอนมาไว้ที่ศูนย์วัดกลางอยากทราบว่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาค ามีใช้หรือไม่ในปัจจุบัน



72 
 

พระกริง่ว่าคณะครูหรือทางผู้ปกครองทราบว่า
เราไม่ได้ติดต้ังแอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
ค าแล้วเกรงว่าทางสมาชิกสภาเทศบาลของเราท่ี
ให้การอนุมัติหรือผู้บริหารอาจจะได้รับท าค าติชม
จากชาวบ้านว่าไม่ดูแลจนอยากจะสอบถามท้ังใน
ส่วนนี้ครับขอบคุณครับ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล)  -เชิญครับ 
นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์ (นายเทศมนตรี) -เชิญท่านรองปลัดเทศบาลซึ่งรักษาการผู้อ านวย

กองการศึกษาได้ช้ีแจงครับ 
นางภัทริกา  ต่างใจเย็น (รองปลัดเทศบาล) -เรียนท่านประธานสภาท่านรองประธานสภา

ท่านสมาชิกสภาท่ีเคารพท่านคณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตอนท่ีท่านสมาชิกสภา
แต่ความสงสัยท่ีมีการโอนเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องการติดต้ังศูนย์
เครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนื่องจากมี
การจัดท าข้อความช้ีแจงในเทศบัญญัติผิด ณ.
ตอนนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กๆค ามีจ านวนห้องและ
จ านวนแอร์ครบทุกห้องแต่เนื่องจากเป็นการ
พิมพ์เอกสารในเทศบัญญัติผิดพลาดค่ะจึงต้อง
ด าเนินการแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ขอบคุณค่ะ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -เชิญครับ 
นายวิเชียร  สิงหาราม (สมาชิกสภาเทศบาล) -มีจุดหนึ่งท่ีอยากจะสอบถามเรียนท่านประธาน

ในส่วนของสเปคของเครื่องปรับอากาศสามารถ
จัดซื้อสเปคเกินท่ีจัดต้ังไว้ได้หรือไม ่

นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์ (นายเทศมนตรี) -ขออนุญาตนะครับเราใช้ค าว่าขนาดไม่ต่ ากว่า 4 
หมื่น 4 หมื่น BTU ครับส่วนตัวข้างล่างเป็น
มาตรฐานครุภัณฑ์ส าหรับจัดซื้อครับ 
เราสามารถซื้อได้เกิน  40,000 btu ครับ
ขอบคุณครับ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ขอบคุณครับมีสมาชิกท่านใดมีความข้อสงสัย
อะไรอีกหรือไม่ครับ 

นายวิเชียร  สิงหาราม (สมาชิกสภาเทศบาล) -เหลืออีก 1 ข้อนะครับท่ีได้สอบถามไปท่ีท่านยัง
ไม่ตอบก็คือข้อความเดิมแล้วก็ข้อความท่ีแก้ไข
ครับว่าตรงไหนเป็นเป็นส่ิงท่ีถูกต้องครับ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล)  -เชิญครับ 

นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์ (นายเทศมนตรี) -สัญลักษณ์แทนท่านประธานสภาส าหรับ
ข้อความท่ีเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
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รายจ่ายครับได้เพื่อท่ีจะเปล่ียนแปลงประมาณซึ่ง
จะมีการเพิ่มเติมในวาระท่ี 5.3 เมื่อขอโอนเพิ่ม
แล้วมันจะเป็น 450,000 บาทต้อง
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงก่อนแล้วค่อยโอนเพิ่มครับ
ซึ่งมันเป็น 2 ส่วนเพราะฉะนั้นการขอมติต้องท า
การขอมติการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงก่อนค่อยขอ
โอนเพิ่มครับ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ครับหากไม่มีผมจะ
ขอมติข้อ 5.2 ญัตติขอเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 สมาชิก
ท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือขึ้น 

นายสมัย  ภูจีวร (เลขานุการสภา) -เห็นด้วยจ านวน 11 เสียง  งดออกเสียง 1 
เสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ต่อไปเป็นข้อ 5.3 ขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2564เชิญนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจง
หลักการและเหตุผลครับ 

นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์ (นายกเทศมนตรีต าบลหว้ยเม็ก) -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก
และท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กท่ี
เคารพกระผมนายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์  
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กขอเสนอญัตติขอ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 

 
หลักการและเหตุผล 

เร่ืองการขอโอนงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2564 
หลักการ 

ตามท่ีเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ได้ประกาศใช้งบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2564  และมีผลบังคับใช้  
ต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2563  ไปแล้วนั้น  หากเทศบาลเห็นว่างบประมาณท่ีต้ังเอาไว้  ไม่มีความจ าเป็นต้อง
ใช้  หรือมีเหตุผลจ าเป็น  ท่ีต้องต้ังงบประมาณขึ้นใหม่  หรือต้องการเพิ่มงบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอ  ก็
สามารถโอนหรือเปล่ียนแปลงงบประมาณท่ีต้ังเอาไว้นั้นได้  โดยได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
 ข้อกฎหมาย  ระเบียบว่าด้วยการงบประมาณ  พ.ศ.  2541 
  ข้อ  27  การโอนงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้
จ านวนปริมาณคุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

พระราชบัญญัติเทศบาล  2496  มาตรา  67  เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
 มาตรา  67(8) เงินอุดหนุน  มาตรา  67  ทวิ  การจ่ายเงินมาตรา  67 (8) และการจ่ายเงิน

เพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  และผู้ว่าราชการอนุมัติ 
เหตุผล 
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จากการรายงานของ กองช่าง  ได้เสนอเหตุผลและความจ าเป็นในการบริหารงาน  พบว่ามีบางรายการ
ท่ีต้องให้การสนับสนุนการด าเนินงาน  ตามภารกิจหน้าท่ี  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  เพิ่มสะดวกรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว  มีเหตุผลและความ
จ าเป็นต้องด าเนินการจึงขอเสนอญัตติต่อสภาต าบลห้วยเม็ก  เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลห้วยเม็ก
ตามกฎหมายดังนี้ 

 
ล าดับ

ที่ 
โอนลด โอนเพิ่ม 

รายการ โอนลด- 
(บาท) 

รายการ โอนเพิ่ม+ 
(บาท) 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
- ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะ
และชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  งบ
ด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทร่าย
จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าธรรมเนียมใน
การออกแบบประมาณราคา เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ออกแบบประมาณราคา ขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า   ถนน  รางระบายน้ า หรือ
งานโครงสร้างพื้นฐาน  ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล  ต้ังไว้  100,000  
บาท 

 
18,000 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

กองช่าง 
-ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
ก า ร โ ย ธ า   ง า น บ ริ ห า ร ทั่ ว ไ ป เ กี่ ย ว กั บ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวด
ค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้ า ง    ค่ าก่อสร้ า งบ่อ
พัก คสล. พร้อมวางท่อ คสล.พร้อมขยายผิว
จราจร   หมู่ที่ 15  สถานที่ก่อสร้าง  เริ่มเชื่อม
บ่อพักเดิมถึงบ้านตาบาหลัน  ธรรมโส   หมู่
ที่  15   เทศบาลต าบลห้วยเม็ก  อ าเภอห้วย
เม็ก   จั งหวัดกาฬสินธุ์   ลักษณะงาน   งาน
ก่ อ ส ร้ า ง บ่ อ พั ก  ค ส ล .  ง า น ว า ง
ท่ อ  ค ส ล .  Dai 0 . 60  เ ม ตร  (มอก . 128 -
2528 ชั้น 3)ท่อ คสลจ านวน 125 ท่อน  บ่อ
พั ก  จ านวน   14   บ่ อ   ความยาว   140  
เมตร งานเพิ่มผิวจราจรขนาดกว้างเท่าปากบ่อ
พัก  ยาว  125  ม.  หนา  0.15 ม. หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  130  ตร.ม. ต้ังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ( ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
เทศบาล  พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  81  ข้
อ  108 )  ต้ังไว้  432,000  บาท 

 
 

 
18,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลห้วย
เม็กเพื่อพิจารณา 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจง
หลักการและเหตุผลเกี่ยวกับญัตติขอ
โอนงบประมาณรายจ่ายจ า
ปีงบประมาณ 2564 มีสมาชิกท่านใดมี
ข้อสงสัยเรื่องท่ีจะสอบถามหรือไม่เชิญ
ครับหากไม่มีกับผมขอมติท่ีประชุม
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับญัตติขอโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 
โปรดยกมือข้ึน 
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นายสมัย  ภูจีวร (เลขานุการสภา) -เห็นด้วยจ านวน 11 เสียง  งดออก
เสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯงดออก
เสียง) 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -มีสมาชิกท่านใดท่ีจะอภิปรายเพิ่มเติม
อีกหรือไม่หากไม่มีกับผมขอปิดประชุม
ครับขอบคุณครับ 

 
 

-ปิดประชุม- 
 
 

(นายสมัย  ภูจีวร) 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันท่ี  1  กันยายน  2564  เวลา  10.00 น. 
 
 

(ลงช่ือ)..............................................ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
            (นายออง  นิตยาสิทธิ์) 

 
(ลงช่ือ)...............................................คณะกรรมการแปรญัตติ 
         (นายศิตภัทร  สินสมบุญ) 
 
(ลงช่ือ)...............................................คณะกรรมการแปรญัตติ 
         (นายวิเชียร  สิงหาราม) 
  
(ลงช่ือ)...............................................คณะกรรมการแปรญัตติ 
         (นายมิตรไชย  ฤทธิยา) 

 
(ลงช่ือ)...............................................คณะกรรมการแปรญัตติ 
         (นายถาวร  ภูกองชนะ) 

 
(ลงช่ือ)...............................................คณะกรรมการแปรญัตติ 
         (นายอดิศักดิ์  สุริยะพันธ์) 

 
(ลงช่ือ)..............................................เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
           (นายสุริยา  พลเสนา) 
 
 

 
สภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
 

ในการประชุมสภาเทศบาล.................................................เมื่อวันท่ี..................................................................... 

 
 

(ลงช่ือ)..............................................................ผู้รบัรองรายงานการประชุม 
                                       (นายอุเทน  สิงห์ภักดี) 
                                 ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
 


