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อําเภอ ท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี
เทศบาลตําบลหนองขาว

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

     ค่าปรับอืน ๆ 0.00 1,650.00 1,290.00 1,500 0.00 % 1,500

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 5,500 -100.00 % 0

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 85,416.00 65,052.50 86,000 -23.26 % 66,000

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 601.40 0 0.00 % 0

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 101,100 97.82 % 200,000

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 0.00 22,950.00 25,600.00 25,100 -0.40 % 25,000

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 1,000 0.00 % 1,000

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสม
อาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร 0.00 17,800.00 16,900.00 19,500 -2.56 % 19,000

     ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 0.00 2,000.00 0.00 0 0.00 % 0

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 0.00 202,250.00 198,880.00 202,250 -1.11 % 200,000

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 0.00 6,400.00 4,000.00 0 100.00 % 4,000

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 0.00 3,000 -33.33 % 2,000

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 1,152.00 1,277.00 1,100 0.00 % 1,100

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทํารายงานผลกระทบสิงแวด
ล้อม 0.00 0.00 2,460.00 0 0.00 % 0

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 1,000 0.00 % 1,000

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือ
การโฆษณา 0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 0.00 2,460.00 2,079.00 2,500 0.00 % 2,500

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 197,553.00 185,732.00 200,000 -7.00 % 186,000

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 7,801.40 7,188.65 7,900 -7.59 % 7,300

     ภาษีป้าย 0.00 45,438.00 60,296.00 51,000 0.00 % 51,000

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 250,792.40 253,216.65 258,900 244,300

หมวดภาษีอากร

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%) ปี 2559



     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 14,449,385.00 15,078,503.00 21,000,000 -20.95 % 16,600,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 14,449,385.00 15,078,503.00 21,000,000 16,600,000

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 48,370.00 83,202.20 1,000 8,900.0
0 % 90,000

     ภาษีสุรา 0.00 923,984.19 1,011,209.03 925,100 9.32 % 1,011,300

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 300,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 0.00 2,199,588.18 2,359,646.57 2,500,100 -12.00 % 2,200,000

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 2,020,067.99 1,375,444.70 2,001,000 -19.99 % 1,601,000

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 0.00 1,212.50 0.00 0 0.00 % 0

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 14,631,409.34 15,162,849.50 14,711,000 4.38 % 15,355,000

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 133,418.00 140,298.00 150,000 6.67 % 160,000

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 43,918.00 51,313.83 41,000 26.83 % 52,000

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 90,640.45 88,932.56 95,500 49.74 % 143,000

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 20,092,608.65 20,272,896.39 20,424,700 20,912,300

หมวดภาษีจัดสรร

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 15,700.00 55,300.00 30,100 82.72 % 55,000

     ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด 0.00 3,840.00 2,910.00 0 0.00 % 0

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 45,291.00 49,155.00 85,100 27.03 % 108,100

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 64,831.00 107,365.00 115,200 163,100

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ดอกเบีย 0.00 632,656.83 677,864.85 655,100 0.00 % 655,100

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 632,656.83 677,864.85 655,100 655,100

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 0.00 3,605.00 2,890.00 3,900 0.00 % 3,900

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 345,683.00 321,029.90 453,450 527,000

รวมทุกหมวด 0.00 35,835,956.88 36,710,875.79 42,907,350 39,101,800
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อําเภอ ท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

เทศบาลตําบลหนองขาว

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

ตังไว้ จํานวน 66,000 บาท โดยประมาณการตังรับไว้เพือให้ใกล้เคียงกับ
จํานวนทีเก็บได้จริง

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 66,000 บาท

ตังไว้ จํานวน 200,000 บาท โดยประมาณการตังรับไว้เพือให้ใกล้เคียง
กับจํานวนทีเก็บได้จริง

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 200,000 บาท

ตังไว้ จํานวน 1,000 บาท โดยประมาณการตังรับไว้เพือให้ใกล้เคียงกับ
จํานวนทีเก็บได้จริง

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท

ตังไว้ จํานวน 2,500 บาท โดยประมาณการตังรับไว้เพือให้ใกล้เคียงกับ
จํานวนทีเก็บได้จริง

ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,500 บาท

ตังไว้ จํานวน 4,000 บาท โดยประมาณการตังรับไว้เพือให้ใกล้เคียงกับ
จํานวนทีเก็บได้จริง

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 4,000 บาท

ตังไว้ จํานวน 200,000 บาท โดยประมาณการตังรับไว้เพือให้ใกล้เคียง
กับจํานวนทีเก็บได้จริง

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท

ตังไว้ จํานวน 1,100 บาท โดยประมาณการตังรับไว้เพือให้ใกล้เคียงกับ
จํานวนทีเก็บได้จริง

ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,100 บาท

ตังไว้ จํานวน 2,000 บาท โดยประมาณการตังรับไว้เพือให้ใกล้เคียงกับ
จํานวนทีเก็บได้จริง

ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 527,000 บาท

ตังไว้ จํานวน 51,000 บาท โดยประมาณการตังรับไว้เพือให้ใกล้เคียงกับ
จํานวนทีเก็บได้จริง

ภาษีป้าย จํานวน 51,000 บาท

ตังไว้ จํานวน 7,300 บาท โดยประมาณการตังรับไว้เพือให้ใกล้เคียงกับ
จํานวนทีเก็บได้จริง

ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 7,300 บาท

ตังไว้ จํานวน 186,000 บาท โดยประมาณการตังรับไว้เพือให้ใกล้เคียง
กับจํานวนทีเก็บได้จริง

ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 186,000 บาท

หมวดภาษีอากร รวม 244,300 บาท

รายได้จัดเก็บ

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 39,101,800   บาท  แยกเป็น
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ตังไว้ จํานวน 1,011,300 บาท โดยประมาณการตังรับไว้เพือให้ใกล้เคียง
กับจํานวนทีได้รับจริง

ภาษีสุรา จํานวน 1,011,300 บาท

ตังไว้ จํานวน 90,000 บาท โดยประมาณการตังรับไว้เพือให้ใกล้เคียงกับ
จํานวนทีได้รับจริง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 90,000 บาท

ตังไว้ จํานวน 2,200,000 บาท โดยประมาณการตังรับไว้เพือให้ใกล้เคียง
กับจํานวนทีได้รับจริง

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,200,000 บาท

ตังไว้ จํานวน 15,355,000 บาท โดยประมาณการตังรับไว้เพือให้ใกล้
เคียงกับจํานวนทีได้รับจริง

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 15,355,000 บาท

ตังไว้ จํานวน 300,000 บาท โดยประมาณการตังรับไว้เพือให้ใกล้เคียง
กับจํานวนทีได้รับจริง

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 300,000 บาท

หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,912,300 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ตังไว้ จํานวน 108,100 บาท โดยประมาณการตังรับไว้เพือให้ใกล้เคียง
กับจํานวนทีเก็บได้จริง

รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 108,100 บาท

ตังไว้ จํานวน 55,000 บาท โดยประมาณการตังรับไว้เพือให้ใกล้เคียงกับ
จํานวนทีเก็บได้จริง

ค่าขายแบบแปลน จํานวน 55,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 163,100 บาท

ตังไว้ จํานวน 655,100 บาท โดยประมาณการตังรับไว้เพือให้ใกล้เคียง
กับจํานวนทีเก็บได้จริง

ดอกเบีย จํานวน 655,100 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 655,100 บาท

ตังไว้ จํานวน 3,900 บาท โดยประมาณการตังรับไว้เพือให้ใกล้เคียงกับ
จํานวนทีเก็บได้จริง

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 3,900 บาท

ตังไว้ จํานวน 1,000 บาท โดยประมาณการตังรับไว้เพือให้ใกล้เคียงกับ
จํานวนทีเก็บได้จริง

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ตังไว้ จํานวน 19,000 บาท โดยประมาณการตังรับไว้เพือให้ใกล้เคียงกับ
จํานวนทีเก็บได้จริง

ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 19,000 บาท

ตังไว้ จํานวน 25,000 บาท โดยประมาณการตังรับไว้เพือให้ใกล้เคียงกับ
จํานวนทีเก็บได้จริง

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 25,000 บาท

ตังไว้ จํานวน 1,500 บาท โดยประมาณการตังรับไว้เพือให้ใกล้เคียงกับ
จํานวนทีเก็บได้จริง

ค่าปรับอืน ๆ จํานวน 1,500 บาท
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ตังไว้ จํานวน 16,600,000 บาท โดยประมาณการตังรับไว้เพือให้ใกล้
เคียงกับจํานวนทีได้รับจริง

เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 16,600,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 16,600,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ตังไว้ จํานวน 160,000 บาท โดยประมาณการตังรับไว้เพือให้ใกล้เคียง
กับจํานวนทีได้รับจริง

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 160,000 บาท

ตังไว้ จํานวน 143,000 บาท โดยประมาณการตังรับไว้เพือให้ใกล้เคียง
กับจํานวนทีได้รับจริง

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 143,000 บาท

ตังไว้ จํานวน 52,000 บาท โดยประมาณการตังรับไว้เพือให้ใกล้เคียงกับ
จํานวนทีได้รับจริง

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 52,000 บาท

ตังไว้ จํานวน 1,601,000 บาท โดยประมาณการตังรับไว้เพือให้ใกล้เคียง
กับจํานวนทีได้รับจริง

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,601,000 บาท
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 115,310 88,938 84,000 5.95 % 89,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 203,400 266,012 578,950 22.12 % 707,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 323,514 325,698 385,000 0 % 385,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 0 134,398 176,400 109,200 0 % 109,200

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 189,940 4,534.5 0 0 % 0

เงินเดือนพนักงาน 0 1,408,061 2,339,940 2,180,000 11.24 % 2,425,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 2,374,623 3,201,522.5 3,404,350 3,782,400

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 1,490,400 1,490,400 1,490,400 0 % 1,490,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

0 198,720 198,720 199,000 0 % 199,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 120,000 110,458 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 0 120,000 110,458 120,000 0 % 120,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 0 695,520 647,237 696,000 0 % 696,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 2,624,640 2,557,273 2,625,400 2,625,400

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวมงบบุคลากร 0 4,999,263 5,758,795.5 6,029,750 6,407,800

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559

อําเภอท่าม่วง    จังหวัดกาญจนบุรี
เทศบาลตําบลหนองขาว

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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6) ค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
สําหรับบุคลากรของเทศบาล

0 119,411.5 0 0 0 % 0

8) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร

0 41,000 2,522.8 0 0 % 0

9) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง 0 0 1,728 0 0 % 0

5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิน

0 0 25,042 0 0 % 0

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล และวัน
สําคัญต่างๆ

0 1,791 0 0 0 % 0

4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนา
เทศบาล และเทศบัญญัติ

0 21,863 30,531 0 0 % 0

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ และงานพระราชพิธี

0 140,331.73 188,995.9 0 0 % 0

10) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0 35,600 28,262 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 39,125 15,915 30,000 -50 % 15,000

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 466,689.57 588,900 800,000 -50 % 400,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 43,708 0 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 24,521 29,095 30,000 -33.33 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

ค่าเบียประชุม 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 510,000 -92.16 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 68,229 29,095 590,000 80,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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วัสดุสํานักงาน 0 61,280.55 71,764.05 150,000 0 % 150,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 27,139.22 20,066 300,000 -33.33 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเทียว 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง 0 0 0 311,000 -3.54 % 300,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิน

0 0 0 50,000 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเทียว 0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
สําหรับบุคลากรของเทศบาล

0 0 0 396,000 -74.75 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ และงานพระราชพิธี

0 0 0 50,000 -40 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ

0 0 0 200,000 0 % 200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน 0 0 0 12,500 20 % 15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสําคัญต่าง ๆ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับบุคลากรของเทศบาล

0 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว
สาร

0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร

0 0 0 200,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนา
เทศบาล และจัดทําเทศบัญญัติ

0 0 0 50,000 -60 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร

0 0 0 0 100 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล 0 0 0 10,000 -70 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 0 892,951.02 901,962.7 2,549,500 1,663,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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2) พัดลมไอเย็น 0 0 0 40,000 -100 % 0

3) ตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 0 100 % 20,000

2) ถังเก็บนําสําหรับฝังใต้ดิน 0 0 0 0 100 % 40,000

1) เครืองปัมนําอัตโนมัติ 0 0 0 0 100 % 22,000

1) โทรศัพท์มือถือ 0 0 0 10,000 -100 % 0

3) พัดลมตังพืนกึงตังโต๊ะ ขนาดใบพัด 16 นิว 0 0 0 4,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 661 8,000 62.5 % 13,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 40,726.49 42,228.39 80,000 -37.5 % 50,000

ค่าไฟฟ้า 0 292,410.12 275,963.81 390,000 -10.26 % 350,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 333,136.61 318,853.2 478,000 413,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 39,400 43,430 65,000 -23.08 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 2,700 2,180 20,000 0 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0 9,660 19,790 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 9,830 0 0 0 % 0

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 119,905.18 122,064.15 180,000 -44.44 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 18,010 17,030 50,000 0 % 50,000

วัสดุก่อสร้าง 0 1,321 62,416 370,000 -59.46 % 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 12,263 14,799 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 15,563 27,535.6 100,000 -30 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 0 289,932.73 381,008.8 995,000 640,000

รวมงบดําเนินงาน 0 1,584,249.36 1,630,919.7 4,612,500 2,796,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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1) ตู้นําร้อน-นําเย็น 0 0 0 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองเสียงพร้อมอุปกรณ์และชุดไมโครโฟนไร้สาย
ครบชุด

0 0 0 130,000 -100 % 0

1) กล้องถ่ายภาพ 0 0 0 0 100 % 34,500

1) LED FULL COLOR DISPLAY 0 0 0 399,000 -100 % 0

ลําโพงพร้อมอุปกรณ์ระบบเสียงตามสาย 0 0 0 60,000 -100 % 0

มัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ 0 0 0 25,000 -100 % 0

ป้าวถาวร OSCC  ตามมติสภาเทศบาล สมัย
ประชุมสามัญสมัยที 4 ครังที 2 วันที  4 กันยายน
2556

0 4,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1) ชุดเครืองขยายเสียง 0 0 0 460,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1) เครืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 0 0 0 0 100 % 11,000

2) เครืองตัดแต่งทรงพุ่มไม้ ขนาดเครืองยนต์ 21
CC

0 0 0 0 100 % 15,000

3) เครืองตัดแต่งกิงไม้ ขนาดเครืองยนต์ 33cc 0 0 0 0 100 % 15,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือสัญญาณไฟวับวาบ (ติดตังรถ ems) 0 19,795 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

6) พัดลมโคจร 0 0 0 0 100 % 13,200

5) เก้าอีสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 5,000

4) โต๊ะทํางานเหล็ก 0 0 0 0 100 % 5,000

โต๊ะและเก้าอีสําหรับห้องประชุมเอนกประสงค์ 0 0 0 70,000 -100 % 0

เครืองโทรสาร 0 9,990 0 0 0 % 0

7) เครืองปรับอากาศ 0 0 0 0 100 % 28,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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รายจ่ายอืน 0 0 380,149 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 380,149 0 0

รายจ่ายอืน

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 380,149 0 0

งบรายจ่ายอืน

1) ค่าปรับปรุงรางระบายนํา 0 0 0 50,000 -20 % 40,000

2) ค่าปรับปรุงอาคาร 0 0 0 100,000 0 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างหอกระจายเสียง 0 449,231.8 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

1) โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารเอนก
ประสงค์ โครงสร้าง คสล. ชันที 2 เพือทําเป็นห้อง
ทํางาน

0 0 0 0 100 % 1,300,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 449,231.8 0 150,000 1,440,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 48,928.51 132,500 100,000 450 % 550,000

ศาลพระพรหม 0 0 0 19,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

2) เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) 0 0 0 0 100 % 4,300

1) เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 0 0 0 0 100 % 3,700

3) เครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 23,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 82,713.51 132,500 1,323,000 789,700

รวมงบลงทุน 0 531,945.31 132,500 1,473,000 2,229,700

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 2,590 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 153,250 0 120,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 155,840 0 120,000 0

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 114,924 75,450 12,000 0 % 12,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 163,680 207,270 108,000 0 % 108,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 25,620 0 0 0 % 0

เงินเดือนพนักงาน 0 172,980 374,830 330,000 -3.03 % 320,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 477,204 657,550 450,000 440,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 0 477,204 657,550 450,000 440,000

งบบุคลากร

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 20,000 86,000 178,000 -51.69 % 86,000

รวมเงินอุดหนุน 0 20,000 86,000 198,000 106,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,000 86,000 198,000 106,000

งบเงินอุดหนุน

รวมงานบริหารทัวไป 0 7,135,457.67 7,988,364.2 12,313,250 11,539,500

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 43,920 14,640 50,000 -76 % 12,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 64,080 97,020 108,000 0 % 108,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 42,000 42,000 0 % 42,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 46,720 9,135 36,000 0 % 36,000

เงินเดือนพนักงาน 0 799,310 1,309,593 1,272,600 11.95 % 1,424,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 954,030 1,472,388 1,508,600 1,622,700

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 0 954,030 1,472,388 1,508,600 1,622,700

งบบุคลากร

งานบริหารงานคลัง

รายจ่ายอืน 0 0 74,853 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 74,853 0 0

รายจ่ายอืน

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 74,853 0 0

งบรายจ่ายอืน

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร

0 2,400 6,360 30,000 -66.67 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 2,400 6,360 30,000 10,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 158,240 6,360 150,000 10,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 635,444 738,763 600,000 450,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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วัสดุสํานักงาน 0 43,732 21,788.9 50,000 0 % 50,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 2,800 4,570 30,000 66.67 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นําชุมชน
และผู้สนใจในการชําระภาษี  การประชาสัมพันธ์
เกียวกับการจัดเก็บภาษี

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 33,000 -100 % 0

2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นํา
ชุมชนและผู้สนใจในการชําระภาษี  การประชา
สัมพันธ์เกียวกับการจัดเก็บภาษี

0 0 0 0 100 % 20,000

1) โครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร

0 20,645 12,000 60,000 -100 % 0

3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร

0 0 0 0 100 % 60,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 118,693 122,252 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 142,138 138,822 293,000 330,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 124,389 4,739 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 5,300 30,000 0 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 113,100 -95.58 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 124,389 10,039 148,100 35,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 25,000 30,000 0 % 30,000

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

รายจ่ายอืน 0 0 175,301 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 175,301 0 0

รายจ่ายอืน

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 175,301 0 0

งบรายจ่ายอืน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 40,000 -100 % 0

คอมพิวเตอร์ 0 0 21,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1) รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 0 0 100 % 787,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 21,800 40,000 787,000

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 0 21,800 40,000 787,000

งบลงทุน

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 2,960 6,281 5,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 2,960 6,281 5,000 0

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 19,930 31,830 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 6,257.86 5,731.9 10,000 400 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 491.36 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 70,411.22 59,350.8 105,000 150,000

รวมงบดําเนินงาน 0 339,898.22 214,492.8 551,100 515,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 80,000 50 % 120,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 34,856.5 0 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 1,937 1,702 30,000 -66.67 % 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 160,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 36,793.5 1,702 190,000 10,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 130,830 117,001 44,500 -46.07 % 24,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 192,240 285,428 326,800 -33.9 % 216,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 100,500 9,140 10,000 -100 % 0

เงินเดือนพนักงาน 0 559,559 935,102 834,500 12.4 % 938,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 983,129 1,346,671 1,215,800 1,178,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 0 983,129 1,346,671 1,215,800 1,178,000

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมเงินอุดหนุน 0 0 25,000 30,000 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 25,000 30,000 30,000

รวมงานบริหารงานคลัง 0 1,293,928.22 1,908,981.8 2,129,700 2,954,700

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0 9,064,829.89 10,636,109 15,042,950 14,944,200

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าบริการโทรศัพท์ 0 1,427.2 1,366.2 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 1,427.2 1,366.2 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 38,163.8 46,708.55 70,000 -14.29 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 18,300 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 24,000 0 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 62,163.8 65,008.55 180,000 150,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 2,000 12,096 80,000 0 % 80,000

1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมปัญหา
ยาเสพติด

0 0 46,840 0 0 % 0

1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

0 19,511 0 0 0 % 0

1) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุม
ปัญหายาเสพติด

0 0 0 0 100 % 45,000

1) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุม
ปัญหายาเสพติด

0 0 0 60,000 -100 % 0

3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร

0 0 0 0 100 % 50,000

3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร

0 0 0 50,000 -100 % 0

2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

0 0 5,376 50,000 -40 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 21,511 64,312 320,000 325,000

รวมงบดําเนินงาน 0 121,895.5 132,388.75 695,000 490,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน และภัยพิบัติอืน ๆ

0 0 0 150,000 -33.33 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

0 0 0 150,000 0 % 150,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ่ายอืน 0 0 148,708 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 148,708 0 0

รายจ่ายอืน

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 148,708 0 0

งบรายจ่ายอืน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 112,910 22,840 50,000 0 % 50,000

1) สายส่งนําดับเพลิงแบบผ้าใบ 0 0 0 0 100 % 36,000

3) ข้อแยก ตัว Y เกลียวหยาบสวมเร็ว 0 0 0 0 100 % 10,000

2) สายส่งนําดับเพลิงแบบยาง 0 0 0 0 100 % 22,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

เครืองปรับอากาศ 0 17,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 130,810 22,840 50,000 118,000

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 130,810 22,840 50,000 118,000

งบลงทุน

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 1,235,834.5 1,650,607.75 1,960,800 1,786,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินอืนๆ 0 897,650 1,009,625 1,625,400 9.17 % 1,774,400

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 11,800 4,500 63,500 2.36 % 65,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 96,200 246,200 291,120 106.51 % 601,200

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 16,040 1,838 0 0 % 0

เงินเดือนพนักงาน 0 96,910 388,385 483,100 -1.68 % 475,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,118,600 1,650,548 2,463,120 2,915,600

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

แผนงานการศึกษา

3)  หัวฉีดนําดับเพลิงแบบปรับระดับได้ 0 0 25,000 0 0 % 0

1) สายส่งนําดับเพลิงแบบผ้าใบ 0 0 26,700 0 0 % 0

2) สายส่งนําดับเพลิงแบบยาง 0 0 44,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 95,700 0 0

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 0 95,700 0 0

งบลงทุน

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 7,250 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 7,250 30,000 30,000

ค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 300,000 250,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 7,250 330,000 280,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 102,950 330,000 280,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 1,235,834.5 1,753,557.75 2,290,800 2,066,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าบริการโทรศัพท์ 0 12,103.5 12,109.59 20,000 -25 % 15,000

ค่าไฟฟ้า 0 86,558.25 103,000.62 200,000 -25 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 98,661.75 115,110.21 220,000 165,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 1,370 7,790 13,000 -23.08 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุการเกษตร 0 0 11,540 20,000 -25 % 15,000

วัสดุก่อสร้าง 0 1,600 14,970 15,000 0 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 3,458 4,968 5,000 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 6,428 39,268 53,000 100,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 4,550 7,240 100,000 0 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร

0 9,010 16,846 50,000 60 % 80,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 13,560 24,086 150,000 180,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 6,650 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 210,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 6,650 0 210,000 0

ค่าตอบแทน

รวมงบดําเนินงาน 0 125,299.75 178,464.21 633,000 445,000

งบดําเนินงาน

รวมงบบุคลากร 0 1,118,600 1,650,548 2,463,120 2,915,600

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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1.6) โครงการพัฒนาศักยภาพครู สังกัดเทศบาล
ตําบลหนองขาวและบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลหนองขาว คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองขาว

0 0 0 35,000 -100 % 0

2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

0 0 0 0 100 % 852,800

1.5) โครงการทัศนศึกษา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลหนองขาว

0 0 0 25,000 -100 % 0

1.3) โครงการสายสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน 0 0 0 9,000 -100 % 0

1.4) โครงการวันขึนปีใหม่ 0 0 0 5,000 -100 % 0

1.2) โครงการวันแม่และวันพ่อ 0 0 0 5,000 -100 % 0

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา
และการเรียนรู้สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว

0 0 0 0 100 % 60,000

1.1) โครงการกีฬาสี 0 0 0 3,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 199,459 348,130 320,000 25 % 400,000

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจ่ายอืน 0 0 262,304 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 262,304 0 0

รายจ่ายอืน

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 262,304 0 0

งบรายจ่ายอืน

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0 1,243,899.75 2,091,316.21 3,096,120 3,360,600

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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2.7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว

0 0 0 50,000 -100 % 0

2.8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน

0 0 80,000 80,000 -100 % 0

2.6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว

0 0 100,000 0 0 % 0

2.7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว

0 0 50,000 0 0 % 0

2.9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนอาเซียน
ศึกษา

0 0 0 50,000 -100 % 0

2.6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล     หนองขาว

0 0 0 100,000 -100 % 0

2.11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้
สําหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลหนองขาว

0 0 0 50,000 -100 % 0

2.12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 2,000 -100 % 0

2.10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน
(SBMLD)

0 0 0 200,000 -100 % 0

2.1) โครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว

0 0 0 300,000 -100 % 0

2.1) โครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว

0 0 289,460 0 0 % 0

2.4) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 0 0 9,600 9,600 -100 % 0

2.5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว

0 0 0 18,000 -100 % 0

2.3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 0 0 20,000 20,000 -100 % 0

2.2) โครงการอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองขาว

0 0 0 347,200 -100 % 0

2.2) โครงการอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองขาว

0 0 222,860 0 0 % 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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1) ตู้เหล็กบานเลือนทึบ 0 0 0 3,000 0 % 3,000

2) เครืองปรับอากาศ 0 0 0 0 100 % 88,000

1) ตู้เหล็กบานเลือนกระจก 0 0 3,800 0 0 % 0

2) เครืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู
ห้องอนุบาล 2/2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
หนองขาว

0 0 0 28,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

วัสดุการศึกษา 0 0 0 50,000 -80 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 996,851.29 976,700.75 972,500 -9.54 % 879,700

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 14,340 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุสํานักงาน 0 11,998.2 12,564 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 1,008,849.49 1,003,604.75 1,097,500 934,700

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการ
เรียนรู้สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
หนองขาว

0 18,000 16,504 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 0 475,674 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียรู้สําหรับเด็ก
ปฐมวัยเพือจัดทําศูนย์การเรียนรู้ สําหรับเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียนละ 50,000 บาท

0 0 50,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 693,133 1,186,554 1,658,800 1,312,800

รวมงบดําเนินงาน 0 1,701,982.49 2,190,158.75 2,756,300 2,247,500

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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1)  ค่าก่อสร้างห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลหนองขาว

0 0 0 300,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

1) ค่าก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียน
ร้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 0 100 % 150,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 10,165 10,000 0 % 10,000

ฉากกันพีวีซี 0 25,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

1) ค่าโทรทัศน์จอแบน อาคารศูนย์เด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหนองขาว

0 0 20,980 11,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1) ค่าโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลหนองขาว

0 0 0 36,000 -100 % 0

1) โต๊ะนักเรียน 0 0 0 0 100 % 36,000

ครุภัณฑ์การศึกษา

4) เก้าอีสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 10,000

3) โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 3,500

3) เครืองปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู ห้อง
ประชุมชัน 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนอง
ขาว

0 0 0 88,000 -100 % 0

6) พัดลมโคจร ติดผนัง ขนาด 16 นิว 0 0 3,800 0 0 % 0

5) โต๊ะทํางาน 0 0 0 0 100 % 5,000

4) เครืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู
ห้องอนุบาล 2/2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
หนองขาว

0 0 56,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 25,000 94,745 176,000 155,500

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบ
ครัวและชุมชน จัดตังประชาคมเมือง

0 14,780 29,010 150,000 0 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและ
การเรียนรู้ ตลอดชีวิตแก่ประชาชน

0 0 0 37,000 305.41 % 150,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 1,592,000 1,495,880 -15.5 % 1,264,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 1,034,488 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 1,034,488 1,592,000 1,495,880 1,264,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 1,034,488 1,592,000 1,495,880 1,264,000

งบเงินอุดหนุน

ค่าใช่จ่ายในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ

0 0 0 0 100 % 200,000

1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน 0 0 0 100,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

2) ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง 0 6,400 0 0 0 % 0

1)  ป้ายโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว 0 35,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

1) ค่าก่อสร้างห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลหนองขาว

0 0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 41,400 0 400,000 650,000

รวมงบลงทุน 0 66,400 94,745 576,000 805,500

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 2,802,870.49 3,876,903.75 4,828,180 4,317,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)
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1) ค่าปรับปรุงรางระบายนํา 0 0 0 50,000 0 % 50,000

2) ค่าปรับปรุงอาคาร 0 0 0 50,000 0 % 50,000

3) ค่าปรับปรุงทํารัว 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 23,529 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 23,529 100,000 120,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

1) ชุดโต๊ะเก้าอี ห้องสมุดประชาชนเทศบาลตําบล
หนองขาว

0 0 0 5,200 -100 % 0

1) ชุดโต๊ะเก้าอี ขนาด 70X100 ซม. 0 0 0 0 100 % 5,200

2) ชุดโต๊ะเก้าอี ขนาด 60X100 ซม. 0 0 0 0 100 % 4,600

2) ชุดโต๊ะเก้าอี ห้องสมุดประชาชนเทศบาลตําบล
หนองขาว

0 0 0 4,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 9,800 9,800

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 0 23,529 109,800 129,800

งบลงทุน

วัสดุสํานักงาน 0 81,630 71,320 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 81,630 71,320 100,000 100,000

ค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย 0 14,780 29,010 187,000 300,000

รวมงบดําเนินงาน 0 96,410 100,330 287,000 400,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 96,410 123,859 396,800 529,800

รวมแผนงานการศึกษา 0 4,143,180.24 6,092,078.96 8,321,100 8,207,400

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 9,420 2,300 150,000 -66.67 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร

0 902.7 4,720 30,000 0 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 10,100 16,000 525 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 10,322.7 17,120 196,000 180,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 5,335 10,000 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 5,335 70,000 20,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 230,080 171,647 114,000 -47.37 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 490,100 619,904 751,000 2 % 766,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 4,860 12,587 30,000 -33.33 % 20,000

เงินเดือนพนักงาน 0 23,400 76,910 169,000 6.51 % 180,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 748,440 881,048 1,064,000 1,026,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 0 748,440 881,048 1,064,000 1,026,000

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจ่ายอืน 0 0 56,328 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 56,328 0 0

รายจ่ายอืน

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 56,328 0 0

งบรายจ่ายอืน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 59,200 72,220 100,000 -100 % 0

1) รถจักรยานยนต์ 0 0 0 0 100 % 38,000

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 0 0 0 2,300,000 -100 % 0

รถจักรยานยนต์ 0 0 0 38,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 59,200 72,220 2,438,000 38,000

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 59,200 72,220 2,438,000 38,000

งบลงทุน

วัสดุอืน 0 0 0 25,000 -80 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 177,518.5 212,974.5 250,000 -20 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 2,800 50,600 80,000 -12.5 % 70,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 10,000 110,000 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 190,318.5 373,574.5 355,000 355,000

ค่าวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน 0 200,641.2 396,029.5 621,000 555,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0 1,008,281.2 1,405,625.5 4,123,000 1,619,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัย
ด้านอาหารแก่สถานประกอบการ

0 0 23,420 40,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพให้แก่
ประชาชน

0 0 0 40,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกัน  ควบคุมโรค
เบาหวาน  และความดันโลหิตสูง ร่วมกับอาสา
สมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าทีสาธารณสุข

0 0 0 40,000 -100 % 0

8) โครงการป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข
และเจ้าหน้าทีสาธารณสุข

0 0 0 0 100 % 40,000

6) โครงการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลหนองขาว

0 0 0 0 100 % 40,000

2) โครงการรณรงค์ ป้องกัน  ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าและการคุมกําเนิด

0 0 0 0 100 % 40,000

1) โครงการรณรงค์ความปลอดภัยด้านอาหารแก่
สถานประกอบการ

0 0 0 0 100 % 40,000

7) ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมกลุ่มเสียง 0 0 0 0 100 % 20,000

5) โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์ แก่
เยาวชน

0 0 0 0 100 % 60,000

4) โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัด
นก และพาหะนําโรคอืนๆ

0 0 0 0 100 % 40,000

3) โครงการรณรงค์ ป้องกัน  ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

0 0 0 0 100 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,000 30,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 90,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 135,000 135,000 0 % 135,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 40,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 130,000 135,000 135,000 135,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 130,000 135,000 135,000 135,000

งบเงินอุดหนุน

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 32,800 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 38,612.59 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 71,412.59 200,000 200,000

ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมปัญหายา
เสพติด

0 43,587.3 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก และพาหะ
นําโรคอืน ๆ

0 133,394.1 38,151.2 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์ 0 0 53,020 60,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ ป้องกัน  ควบคุมโรคไข้เลือดออก 0 0 0 40,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการอบรมกลุ่มเสียง 0 0 0 23,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ ป้องกัน  ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
และการคุมกําเนิด

0 0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 176,981.4 114,591.2 283,000 320,000

รวมงบดําเนินงาน 0 176,981.4 186,003.79 513,000 550,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 306,981.4 321,003.79 648,000 685,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 1,315,262.6 1,726,629.29 4,771,000 2,304,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 294,108 415,350 462,000 5.19 % 486,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 42,000 42,000 0 % 42,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 18,000 0 % 18,000

เงินเดือนพนักงาน 0 763,380 909,660 1,065,000 3.29 % 1,100,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

วัสดุการเกษตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 5,000 5,000

ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ซ่อมแซมทีอยู่อาศัยให้กับ
ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

0 99,000 99,000 300,000 -91.67 % 25,000

ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 0 0 0 100,000 0 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ตามทีมี
กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจ

0 0 0 30,000 0 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 99,000 99,000 430,000 155,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 99,000 99,000 435,000 160,000

งบดําเนินงาน

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 99,000 99,000 435,000 160,000

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 99,000 99,000 435,000 160,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 7,200 12,730 100,000 0 % 100,000

3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร

0 0 6,000 0 100 % 50,000

2) ค่าใช้จ่ายเพือการวางและจัดทําผังเมืองชุมชน
หนองขาว

0 0 0 0 100 % 50,000

1) ค่าใช้จ่ายโครงการหน้าบ้านน่ามอง ส่งเสริมการ
อนุรักษ์และฟืนฟูสิงแวดล้อม

0 0 466,320 0 100 % 500,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุง สิงแวดล้อม และ
ภูมิทัศน์ ในชุมชน/เขต เทศบาล  ให้เป็นระเบียบ
สวยงาม

0 0 0 500,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการหน้าบ้านน่ามอง 0 276,154 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 104,675 350,000 14.29 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 0 283,354 589,725 1,000,000 1,100,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 3,593 0 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 9,434 13,662 30,000 0 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 70,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 13,027 13,662 120,000 50,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 149,760 138,565 60,000 -20 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,207,248 1,505,575 1,647,000 1,694,000

รวมงบบุคลากร 0 1,207,248 1,505,575 1,647,000 1,694,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559



วันทีพิมพ์ : 23/9/2558  16:35:26 หน้า : 28/35

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 24,906.08 12,000 120,000 -100 % 0

นังร้านเหล็ก 0 60,000 0 0 0 % 0

สว่านกระแทกสูบ 0 8,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

2) เครืองพิมพ์ 0 0 0 23,000 -100 % 0

1) เครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 22,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 3,000 -100 % 0

ค่าไฟฟ้า 0 738.78 624.66 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 738.78 624.66 33,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุอืน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 11,580 29,900 40,000 -25 % 30,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 1,520 1,296 20,000 0 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0 5,960 22,800 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 66,754.76 109,896.33 150,000 -33.33 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 17,800 21,670 50,000 0 % 50,000

วัสดุก่อสร้าง 0 99,430 167,590 150,000 33.33 % 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 69,690.33 117,873.37 550,000 -27.27 % 400,000

วัสดุสํานักงาน 0 13,952 24,210 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 286,687.09 495,235.7 1,050,000 890,000

ค่าวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน 0 583,806.87 1,099,247.36 2,203,000 2,070,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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1) ค่าก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายนํา
คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณเชือมต่อถนน
เทศบาล 8  หมู่ที 9 ต.หนองขาว

0 0 0 192,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

งบลงทุน

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 160,791 112,250 500,000 -60 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 160,791 112,250 500,000 200,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 160,791 112,250 500,000 200,000

งบดําเนินงาน

งานไฟฟ้าถนน

รายจ่ายอืน 0 0 186,377 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 186,377 0 0

รายจ่ายอืน

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 186,377 0 0

งบรายจ่ายอืน

3) ค่าปรับปรุงถนน ทางเท้า 0 0 0 110,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง 0 40,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 40,000 0 110,000 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 93,406.08 12,000 165,000 0

รวมงบลงทุน 0 133,406.08 12,000 275,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0 1,924,460.95 2,803,199.36 4,125,000 3,764,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 149,499.33 148,765.31 0 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 200,000 0 % 200,000

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

1) โครงการก่อสร้างฝังท่อระบายนํา คสล. พร้อมเท
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนเทศบาล 1 ซอย 1
หมู่ที 4

0 0 0 0 100 % 727,000

4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบาย
นํา คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณเชือมต่อถนน
เทศบาล 8 หมู่ที 9

0 0 0 0 100 % 192,000

2) ค่าก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยูพร้อมฝา คสล.
บริเวณถนนเทศบาล 10 ฝังซ้าย หมู่ที 3 และหมู่ที
10 ตําบลหนองขาว

0 0 0 1,200,000 -100 % 0

2) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณแยกถนน
สายกาญจนบุรี-อู่ทอง กม.ที 11+900 หมู่ที 9

0 0 0 0 100 % 50,000

3) โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาล และภูมิทัศน์
บริเวณศาลหนองน้อย หมู่ที 2

0 0 0 0 100 % 500,000

ค่าก่อสร้างถนน คสล.และก่อสร้างรางระบายนํารูป
ตัวยู พร้อมฝา คสล. บริเวณซอยศาลหนองน้อย หมู่
ที 2 ตําบลหนองขาว

0 108,918 0 0 0 % 0

4) ค่าก่อสร้างรางระบายนํารูปตัววี พร้อมประตูนํา
ปิด-เปิด บริเวณถนนเทศบาล 3 ปลายซอย หมู่ที
12 ต.หนองขาว

0 30,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล 9 ซอย
1 ปลายซอย หมู่ที 3 ตําบลหนองขาว

0 90,000 0 0 0 % 0

7) ค่าก่อสร้างถนน คสล. และก่อสร้างรางระบายนํา
รูปตัวยูพร้อมฝา คสล. บริเวณแยกถนนเทศบาล 10
ฝังซ้าย หมู่ที 10 ต.หนองขาว

0 0 71,559 0 0 % 0

8) ค่าก่อสร้างถนน คสล. และก่อสร้างรางระบายนํา
รูปตัวยู บริเวณถนนเทศบาล 2 ฝังขวา หมู่ที 12 ต.
หนองขาว

0 124,000 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 352,918 71,559 1,392,000 1,469,000

รวมงบลงทุน 0 352,918 71,559 1,392,000 1,469,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 54,750 0 100,000 -100 % 0

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 13,320 66,600 5,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 16,680 166,680 188,500 16.71 % 220,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 43,733 0 5,000 -100 % 0

เงินเดือนพนักงาน 0 121,230 308,693 260,000 9.62 % 285,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 194,963 541,973 458,500 505,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 0 194,963 541,973 458,500 505,000

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 1,647,287 1,901,464 3,000,000 0 % 3,000,000

รวมค่าใช้สอย 0 1,647,287 1,901,464 3,000,000 3,000,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 1,647,287 1,901,464 3,000,000 3,000,000

งบดําเนินงาน

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0 1,647,287 1,901,464 3,000,000 3,000,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

รวมเงินอุดหนุน 0 149,499.33 148,765.31 200,000 200,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 149,499.33 148,765.31 200,000 200,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 663,208.33 332,574.31 2,092,000 1,869,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 4,234,956.28 5,037,237.67 9,217,000 8,633,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559



วันทีพิมพ์ : 23/9/2558  16:35:27 หน้า : 32/35

3)  ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยเทศบาลเคลือนที 0 0 85,268.2 0 100 % 90,000

2)  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ชุมชน ผู้นําชุมชน กลุ่ม องค์กร และกลุ่มสตรี

0 0 324,588 0 100 % 400,000

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพ และแก้ไข
รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมปัญหาสังคมและความยาก
จน

0 0 0 0 100 % 60,000

4) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิ
มนุษยชน

0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข รณรงค์ ป้องกัน ควบคุม
ปัญหาสังคม และความยากจน

0 0 0 100,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายอืน 0 0 34,194 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 34,194 0 0

รายจ่ายอืน

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 34,194 0 0

งบรายจ่ายอืน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร

0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000 10,000

ค่าใช้สอย

รวมค่าตอบแทน 0 54,750 0 100,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 54,750 0 130,000 10,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 249,713 576,167 588,500 515,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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2) เครืองบริหารขา ข้อสะโพก 0 0 0 0 100 % 20,000

3) เครืองบริหารไหล่และข้อสะโพก 0 0 0 0 100 % 17,000

4) เครืองออกกําลังกายข้อเข่าจักรยานล้อเหล็กแบบ
นังพิง

0 0 0 0 100 % 39,000

1) เครืองบริหารข้อสะโพกเหวียงซ้าย-ขวา (แบบคู่) 0 0 0 0 100 % 20,000

ครุภัณฑ์กีฬา

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 96,000

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 96,000

งบลงทุน

วัสดุกีฬา 0 87,620 87,790 90,000 0 % 90,000

รวมค่าวัสดุ 0 87,620 87,790 90,000 90,000

ค่าวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน 0 87,620 87,790 90,000 90,000

งบดําเนินงาน

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 87,620 87,790 90,000 186,000

งานกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยเทศบาลเคลือนที 0 30,721 0 150,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ชุมชน ผู้นําชุมชน กลุ่ม องค์กร และกลุ่มสตรี

0 276,321 0 400,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 307,042 409,856.2 650,000 570,000

รวมงบดําเนินงาน 0 307,042 409,856.2 650,000 570,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 307,042 409,856.2 650,000 570,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 556,755 986,023.2 1,238,500 1,085,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 199,776 133,116 150,000 22 % 183,000

ค่าชําระดอกเบีย 0 15,285.99 7,756.03 0 0 % 0

ค่าชําระหนีเงินต้น 0 394,155.87 401,685.83 0 0 % 0

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

เงินอุดหนุนเอกชน 0 66,200 71,600 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 66,200 71,600 0 0

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 66,200 71,600 0 0

งบเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา และจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

0 1,450 1,500 20,000 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ สืบทอด จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม และ

0 276,644.75 88,931 200,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ สืบทอด จารีต
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน

0 0 0 0 100 % 200,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 278,094.75 90,431 220,000 220,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 278,094.75 90,431 220,000 220,000

งบดําเนินงาน

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 344,294.75 162,031 220,000 220,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 431,914.75 249,821 310,000 406,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 0 11,136 11,136 22,000 -45.45 % 12,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
(กบท.)

0 370,549.44 458,230 439,000 2.53 % 450,100

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 257,338.88 168,692.43 206,000 -9.17 % 187,100

สํารองจ่าย 0 0 0 300,000 0 % 300,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 54,000 54,000 54,000 0 % 54,000

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน 0 96,600 100,000 100,000 0 % 100,000

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 0 1,000,000 0 0 0 % 0

รวมงบกลาง 0 2,398,842.18 1,334,616.29 1,281,000 1,296,200

รวมงบกลาง 0 2,398,842.18 1,334,616.29 1,281,000 1,296,200

รวมงบกลาง 0 2,398,842.18 1,334,616.29 1,281,000 1,296,200

รวมแผนงานงบกลาง 0 2,398,842.18 1,334,616.29 1,281,000 1,296,200

รวมทุกแผนงาน 0 23,480,575.44 27,915,073.16 42,907,350 39,101,800

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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อําเภอ ท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี

เทศบาลตําบลหนองขาว

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 2 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 385,000 บาท

เพือเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ปลัดเทศบาล จํานวน 12 เดือน เดือน
ละ 5,600 บาท

เงินวิทยฐานะ จํานวน 67,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ปลัดเทศบาล จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน
ประจําตําแหน่ง เดือนละ 5,600 บาท  และเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่
หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 12 เดือน เป็นเงินประจําตําแหน่ง เดือน
ละ 3,500 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 109,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 9 อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,425,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,782,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนอง
ขาว จํานวน 12 เดือน ให้ประธานฯ จํานวน 1 คน เดือน
ละ 15,180 บาท รองประธานฯ เดือนละ 12,420 บาท และสมาชิก
สภาฯ จํานวน 10 คน เดือนละ 9,660 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเป็นค่าตอบแทน จํานวน 12 เดือน ให้เลขานุการนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน เดือนละ 9,660 บาท และทีปรึกษานายกเทศ
มตรี จํานวน 1 คน เดือนละ 6,900 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 199,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ จํานวน 12 เดือน ให้นายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน เดือนละ 4,000 บาท และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน เดือนละ 3,000 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง จํานวน 12 เดือน ให้นายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน เดือนละ 4,000 บาท และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน เดือนละ 3,000 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน จํานวน 12 เดือน ให้นายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน เดือนละ 27,600 บาท และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน เดือนละ 15,180 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 696,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,625,400 บาท

งบบุคลากร รวม 6,407,800 บาท

งานบริหารทัวไป รวม 11,539,500 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 39,101,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น



วันทีพิมพ์ : 23/9/2558  16:36:32 หน้า : 2/36

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ    ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,663,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิน พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีต้องปฏิบัติราชการ กรณีเร่ง
ด่วนนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุม เช่น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะ
กรรมการทีสภาแต่งตัง ฯลฯ

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง และผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท0803/ว 690 ลงวัน
ที 28 มีนาคม 2551

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,796,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 4 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 89,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตราและพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 4 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 707,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม สําหรับ
เจ้าหน้าทีของเทศบาลตําบลหนองขาว เช่น ค่าอาหารเครืองดืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
ความจําเป็น
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนา
ที 4 โครงการ หน้า 82)

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับบุคลากรของเทศบาล จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดวันสําคัญต่าง ๆ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ เกียวกับการจัดงาน เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ตามความจําเป็น
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนา
ที 1 โครงการ หน้า 6)

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสําคัญต่าง ๆ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน เพือนําข้อมูลมา
จัดทําแผนชุมชุน หรือแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าอาหาร เครืองดืม วัสดุ
สํานักงาน ค่าตอบแทนการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็น
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนา
ที 2 โครงการ หน้า 75)

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน จํานวน 15,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
 ตังไว้  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราไม่
เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณทีล่วงมา โดยไม่รวมรายได้
จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินทีมีผู้อุทิศ
ให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548
การคํานวณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เทศบาลมีรายได้จริง ไม่รวมราย
ได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินทีมีผู้
อุทิศให้ จํานวน 21,632,372.79 บาท คํานวณร้อยละ 1 เป็น
เงิน 216,323.72 บาท
2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการ
 ตังไว้  5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืม และค่าเลียงรับรองอืนๆ สําหรับการ
ประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตัง
ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนชุมชน ประชุมประชาคมแผน
พัฒนา แผนพัฒนาเทศบาล และจัดทําเทศบัญญัติต่าง ๆ เช่น ค่า
อาหาร เครืองดืม ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ค่าถ่าย
เอกสาร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนา
ที 1 โครงการ หน้า 74)

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาเทศบาล และจัดทําเทศบัญญัติ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาลเช่น ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจํา
เป็น
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนา
ที 1 โครงการ หน้า 6)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีการทางศาสนา ค่าเครืองไฟ
ประดับ เครืองขยายเสียง ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าวัสดุสํานักงาน วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนา
ที 1 โครงการ หน้า 6)

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติและงานพระราชพิธีเกียวกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ งาน
วันสําคัญของชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีการทางศาสนา ค่าเครืองไฟ
ประดับ เครืองขยายเสียง ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าวัสดุสํานักงาน วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนา
ที 1 โครงการ หน้า 6)

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ และงานพระราช
พิธี

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานทังในประเทศ
และต่างประเทศ สําหรับบุคลากรของเทศบาล เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารเครืองดืม ค่าของทีระลึก ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ค่า
จ้างเหมาพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3446 ลงวัน
ที 19 ตุลาคม 2548 เรือง การเดินทางไปราชการต่างประเทศและการ
ศึกษาดูงานทังในประเทศและต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน การคํานวณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เทศบาลมีรายได้ทุกประเภท
และรวมถึงเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 36,710,875.79 บาท คํานวณร้อย
ละ 3 เป็นเงิน 1,101,326.27 บาท
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนา
ที 4 โครงการ หน้า 82)

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน สําหรับบุคลากรของเทศบาล จํานวน 100,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรง
ทาสี เหล็ก อิฐ หิน ทราย จอบ ฯลฯ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด ผงซัก
ฟอก นํายาทําความสะอาด นํายาเช็ดกระจก ฯลฯ ตามความจําเป็น ราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรก
เกอร์ ลําโพง ไมโครโฟน เครืองประจุไฟ เครืองสัญญาณเตือน
ภัย ฯลฯ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและ
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ฯลฯ ตาม
ความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 640,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพือส่งเสริมประชาธิปไตย และส่ง
เสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารเครืองดืม ค่าวัสดุ ค่าของทีระลึก ค่าจัดสถานที ค่าใช้
จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนา
ที 2 โครงการ หน้า 76)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิน

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียวบ้านหนอง
ขาว เช่น ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการอบรม
และทัศนศึกษาดูงานการส่งเสริมการท่องเทียว ค่าอาหารเครืองดืม ค่า
วัสดุ ค่าของขวัญ รางวัล และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนา
ที 1 โครงการ หน้า 1)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเทียว จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังในระดับต่าง ๆ เช่น การเลือกตัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตังสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตังนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล หน่วยงาน
ของรัฐ เช่น ค่าจัดทําป้ายปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงเว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนา
ที 10 โครงการ หน้า 134)

ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปัมนําอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร์ไม่
เกิน 750 วัตต์ จํานวน 1 เครือง (ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตังตามราคาท้องถิน โดยคํานึงถึงความจําเป็นและ
ประหยัด)(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 5 แนวทาง
การพัฒนาที 5 โครงการ หน้า 86)

1) เครืองปัมนําอัตโนมัติ จํานวน 22,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 789,700 บาท

งบลงทุน รวม 2,229,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข เช่น ค่าธนาณัติ ค่าโทรเลข ค่าซือดวง
ตราไปรษณียากร รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 13,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายใน ค่าโทรศัพท์ทางไกล และค่าโทรศัพท์
เคลือนที

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลหนองขาว

ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 413,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล , เทป
บันทึกข้อมูล , ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรอง
แสง , แป้นพิมพ์ , เมาส์ เครืองอ่านข้อมูลซีดีรอม ,โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาต่อหน่วยหนึงไม่เกิน  20,000 บาท ฯลฯ ราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆ และจัดทําสิงของทีเกียวกับการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ เช่น ไม้อัด พู่กัน สติกเกอร์ ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์ สารเคมีกําจัด วัชพืช ปุ๋ย ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน ฯลฯ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ
และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางรถยนต์ หม้อ
นํารถยนต์ ฟิลม์กรองแสง สัญญาณไฟกระพริบกรวยจราจร ฯลฯ ตาม
ความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
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เพือจัดซือเครืองตัดแต่งทรงพุ่มไม้ ขนาดเครืองยนต์ 21 CC ความยาว
ของใบตัดยาว 19.5 นิว เครืองยนต์ 2 จังหวะ ใช้งานหนักได้เหมาะกับ
งานตัดแต่งชาฮกเกียน เฟืองฟ้า (ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตังตามราคาท้องถิน โดยคํานึงถึงความจําเป็นและ
ประหยัด)(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 5 แนวทาง
การพัฒนาที 5 โครงการ หน้า 90)

2) เครืองตัดแต่งทรงพุ่มไม้ ขนาดเครืองยนต์ 21 CC จํานวน 15,000 บาท

เพือจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน เป็นเครืองตัดหญ้าแบบ
สะพาย เครืองยนต์ขนาดไม่ตํากว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํา
กว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)(สอด
คล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนา
ที 5 โครงการ หน้า 89)

1) เครืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จํานวน 11,000 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (รายละเอียด
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตาม
ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนาที 5 โครงการ หน้า 89)

7) เครืองปรับอากาศ จํานวน 28,000 บาท

เพือจัดซือพัดลมโคจร หน้ากว้าง 16 นิว เพือติดตังในห้องประชุมอาคาร
เอนกประสงค์ จํานวน 6 ตัว ราคาตัวละ 2,200 บาท (ไม่มีรายละเอียดและ
ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตังตามราคาท้องถิน โดยคํานึงถึง
ความจําเป็นและประหยัด)(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตาม
ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนาที 5 โครงการ หน้า 89)

6) พัดลมโคจร จํานวน 13,200 บาท

เพือจัดซือเก้าอีทํางาน แบบมีล้อเลือน มีพนักพิงแบบสวิง มีทีท้าว
แขน จํานวน 2 ตัว ตัวละ 2,500 บาท (ไม่มีรายละเอียดและราคาตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตังตามราคาท้องถิน โดยคํานึงถึงความจําเป็น
และประหยัด)(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 5 แนว
ทางการพัฒนาที 5 โครงการ หน้า 88)

5) เก้าอีสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพือจัดซือโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต จํานวน 1 ตัว (ไม่มีรายละเอียด
และราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตังตามราคาท้องถิน โดยคํานึงถึง
ความจําเป็นและประหยัด)(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตาม
ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนาที 5 โครงการ หน้า 88)

4) โต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบมีบานเลือน
กระจก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 4 ตู้ ราคาตู้ละ 5,000 บาท (ไม่มีรายละเอียด
และราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตังตามราคาท้องถิน โดยคํานึงถึง
ความจําเป็นและประหยัด)(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตาม
ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนาที 5 โครงการ หน้า 88)

3) ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังเก็บนําสําหรับฝังใต้ดิน ขนาดไม่เกิน 4 พัน
ลิตร จํานวน 1 ถัง (ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตังตามราคาท้องถิน โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัด)
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนา
ที 5 โครงการ หน้า 86)

2) ถังเก็บนําสําหรับฝังใต้ดิน จํานวน 40,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
คุณลักษณะพืนฐาน
มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 pdi , มี
ความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800X 1,200 dpi , มีความเร็ว
ในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้า ต่อนาที หรือ 15 ภาพต่อ
นาที , มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง , สามารถใช้ได้
กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 100 แผ่น
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558)(สอดคล้องกับแผนพัฒนา
สามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนาที 5 โครงการ หน้า 87)

2) เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
คุณลักษณะพืนฐาน
มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi , มีความเร็วใน
การพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที , มีหน่วยความ
จํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB , มีช่องเชือม
ต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง , สามารถใช้ได้
กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 150 แผ่น
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558)(สอดคล้องกับแผนพัฒนา
สามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนาที 5 โครงการ หน้า 86)

1) เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 3,700 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือจัดซือกล้องถ่ายภาพ ดิจิตอล DSLR , เซนเซอร์ APS-
C CMOS 24.1 ล้านพิกเซล , จอแสดงผลแบบปรับหมุน
ได้ ขนาด 3.2 นิว ความละเอียด 1,037,000 พิกเซล , จุด
โฟกัส 39 จุด เป็น cross-type 9 จุด , ถ่ายภาพต่อเน่อง 5 fps ,   (ไม่มี
รายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตังตามราคาท้อง
ถิน โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัด)(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสาม
ปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนาที 5 โครงการ หน้า 87)

1) กล้องถ่ายภาพ จํานวน 34,500 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เพือจัดซือเครืองตัดแต่งกิงไม้ 12 นิว ชนิดเครืองยนต์ 2 จังหวะ ขนาด
เครืองยนต์ 33 CC ระบบนํามันเชือเพลิง ขนาดบาร์ 12 นิว และขนาดถัง
นํามันเชือเพลิง 0.37 ลิตร ใช้ตัดแต่งกิงไม้ งานสวน ใช้งานหนักได้ (ไม่มี
รายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตังตามราคาท้อง
ถิน โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัด)(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสาม
ปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนาที 5 โครงการ หน้า 90)

3) เครืองตัดแต่งกิงไม้ ขนาดเครืองยนต์ 33cc จํานวน 15,000 บาท
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1) โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลตําบลหนอง
ขาว ตังไว้  500,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในเขต
เทศบาลตําบลหนองขาว รายละเอียดตามแบบเทศบาลกําหนด (สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนา
ที 10 โครงการ หน้า 137)

2) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ ตังไว้ 50,000
 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง  (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์
ที 5 แนวทางการพัฒนาที 10 โครงการ หน้า 137)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 550,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบที 1จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 Core) หรือ 8 สแกนเหมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จํานวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB สําหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ
แบบ Smart Cache Memory,
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงผลภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
   1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
   2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยหลักจําใน
การแสดงขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
   3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558)(สอดคล้องกับแผนพัฒนา
สามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนาที 5 โครงการ หน้า 87)

3) เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 23,000 บาท
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1) โครงการจัดกิจกรรมงานราชพิธีในวันสําคัญของชาติ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2559 อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตังไว้  6,000
 บาท
(หนังสือทีว่าการอําเภอท่าม่วง ที กจ 0218/ว 1614 ลงวัน
ที 16 มิถุนายน 2558)
(จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวย
การการกระจายอํานาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัดแล้ว) (สอดคล้องกับแผน
พัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนา
ที 5 โครงการ หน้า 79)

2) โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจํา
ปี 2559  ตังไว้  40,000  บาท
(หนังสือศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ที กจ 0023.1/ว 12408 ลงวัน
ที 27 พฤษภาคม 2558)(จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด
แล้ว)(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการ
พัฒนาที 5 โครงการ หน้า 78)

3) โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  ตังไว้  40,000  บาท
(หนังสือทีว่าการอําเภอท่าม่วง ด่วนทีสุด ที กจ 0218 (ศป.ปส.อ.)/
ว 1722 ลงวันที 25 มิถุนายน 2558)(จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. ระดับจังหวัดแล้ว)
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนา
ที 4 โครงการ หน้า 14)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 86,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 106,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 106,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารต่างๆ ภายในเขต
เทศบาลตําบลหนองขาว เพือให้ใช้งานได้ตามปกติ  ตามแบบเทศบาล
กําหนด (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 5 แนวทาง
การพัฒนาที 5 โครงการ หน้า 83)

2) ค่าปรับปรุงอาคาร จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบระบายนํา
ต่างๆ เช่น ท่อระบายนํา รางระบายนํา/ฝาระบายนํา ภายในเขตเทศบาล
ตําบลหนองขาวเพือให้ใช้งานได้ตามปกติ  ตามแบบเทศบาลกําหนด (สอด
คล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนา
ที 5 โครงการ หน้า 83)

1) ค่าปรับปรุงรางระบายนํา จํานวน 40,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารเอนก
ประสงค์ โครงสร้าง คสล. ชันที 2 เพือทําเป็นห้องทํางาน ขนาด
กว้าง 14.00 X 14.00 เมตร จํานวน 1 หลัง ตามแบบเทศบาลกําหนด
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนา
ที 5 โครงการ หน้า 85)

1) โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โครงสร้าง คสล. ชันที
2 เพือทําเป็นห้องทํางาน

จํานวน 1,300,000 บาท

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,440,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล
สามัญ จํานวน 6 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 6 อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,424,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,622,700 บาท

งบบุคลากร รวม 1,622,700 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 2,954,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตราและพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 2 อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 320,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 440,000 บาท

งบบุคลากร รวม 440,000 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 450,000 บาท

1)  โครงการดําเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตัง
ไว้  20,000  บาท
(หนังสือสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ที กช.กจ.
ว.141/2558 ลงวันที 18 พฤษภาคม 2558 เรือง ขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณรายจ่ายจากอปท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
(จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวย
การการกระจายอํานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัดแล้ว)(สอดคล้องกับแผน
พัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนา
ที 5 โครงการ หน้า 77)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางรถยนต์ หม้อ
นํารถยนต์ ฟิลม์กรองแสง สัญญาณไฟกระพริบกรวยจราจร ฯลฯ ตาม
ความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ฯลฯ ตาม
ความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ

3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นําชุมชนและผู้สนใจ
ในการชําระภาษี  การประชาสัมพันธ์เกียวกับการจัดเก็บภาษี (สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 5 แนวทางการพัฒนา
ที 5 โครงการ หน้า 84)

2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นําชุมชนและผู้สนใจในการชําระ
ภาษี  การประชาสัมพันธ์เกียวกับการจัดเก็บภาษี

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เช่น ค่าวัสดุ ค่าแบบพิมพ์ ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลและค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ตามความจําเป็น (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที 5 แนวทางการพัฒนาที 5 โครงการ หน้า 84)

1) โครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ    ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลตาม
ระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง ทีต้องปฏิบัติราชการ กรณีเร่งด่วนนอกเวลา
ราชการตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 515,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตราและพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 5 อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 938,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,178,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,178,000 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,786,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือหรือการจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ระดับอําเภอ อําเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี ประจําปีงบประมาณ 2559
(หนังสือทีว่าการอําเภอท่าม่วง ที กจ 0023.9/ว 587 ลงวัน
ที 12 พฤษภาคม 2558 เรือง ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอํานวย
การของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซือหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินระดับอําเภอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559)
(จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวย
การการกระจายอํานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัดแล้ว) (สอดคล้องกับแผน
พัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 5 แนวทางการพัฒนา
ที 2 โครงการ หน้า 80)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

เพือจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํา
กว่า 2,400 ซีซี ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ โดยมี
คุณลักษณะ 1. เป็นกระบะสําเร็จรูป  2. ห้องโดยสารเป็นแบบดับ
เบิลแค็บ 4 ประตู 3. เป็นราคารวมเครืองปรับอากาศ 4. ราคารวมภาษี
สรรพสามิต รายละเอียดตามเทศบาลตําบลหนองขาวกําหนด โดยจัดซือ
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558  (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสาม
ปีฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 5 แนวทางการพัฒนาที 5 โครงการ หน้า 93)

1) รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 787,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าครุภัณฑ์ รวม 787,000 บาท

งบลงทุน รวม 787,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล , เทป
บันทึกข้อมูล , ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรอง
แสง , แป้นพิมพ์ , เมาส์ เครืองอ่านข้อมูลซีดีรอม ,โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาต่อหน่วยหนึงไม่เกิน  20,000 บาท ฯลฯ ราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน ฯลฯ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ
และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี หัวเทียน ยางรถ
ยนต์ ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น แบตเตอรีวิทยุคมนาคม ฯลฯ ตาม
ความจําเป็น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ

3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกียวกับการให้ความรู้และการมี
ส่วนร่วมแก่ประชาชนในพืนที เพือสร้างการมีวินัยจราจรและปฏิบัติตาม
กฎหมาย รวมถึงการป้องกัน แก้ไขปัญหา และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศบาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น (สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 3 แนวทางการพัฒนา
ที 2 โครงการ หน้า 56)

2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมปัญหายาเสพ
ติด การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพือต้านยาเสพติด เช่น ค่าสมมนา
คุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุ ค่า
นํามันเชือเพลิง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น (สอดคล้องกับแผน
พัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 2 แนวทางการพัฒนา
ที 4 โครงการ หน้า 14)

1) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมปัญหายาเสพติด จํานวน 45,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ     ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ตาม
ระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 490,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึง
ไม่รวมถึงค่าบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง (สอดคล้องกับแผนพัฒนา
สามปีฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 5 แนวทางการพัฒนา
ที 5 โครงการ หน้า 83)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือข้อแยก ตัว Y เกลียวหยาบสวมเร็ว ข้อต่อทางแยกส่ง
นําดับเพลิง ข้อต่อทางจ่ายนําแบบสวมเร็ว ขนาดทางนําเข้า 4 นิว แยกทาง
จ่ายนํา ขนาด 2.5 นิว จํานวน 2 ทาง แบบสวมเร็วตัวเมีย ขนาดเขียว
เดียว ทําด้วยทองเหลือง  (ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตังตามราคาท้องถิน โดยคํานึงถึงความจําเป็นและ
ประหยัด) (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที 5 แนวทางการพัฒนาที 5 โครงการ หน้า 92)

3) ข้อแยก ตัว Y เกลียวหยาบสวมเร็ว จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิงแบบ
ยาง ขนาด 1.50 นิว ยาว 20 เมตร ทนแรงดันนํา 650 Psi ทําจากยางชิน
ดี นําหนักเบาพร้อมข้อต่อทองเหลืองตัวผู้ตัวเมีย จํานวน 2 เส้น ราคาเส้น
ละ 11,000 บาท  (ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตังตามราคาท้องถิน โดยคํานึงถึงความจําเป็นและ
ประหยัด)  (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที 5 แนวทางการพัฒนาที 5 โครงการ หน้า 91)

2) สายส่งนําดับเพลิงแบบยาง จํานวน 22,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิงแบบผ้า
ใบ ขนาด 2.50 นิว ยาว 20 เมตร ทนแรงดันนํา 550 Psi พร้อมข้อต่อ
ทองเหลืองตัวผู้ ตัวเมีย จํานวน 4 เส้น ราคาเส้นละ 9,000 บาท
 (ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตังตามราคา
ท้องถิน โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัด) (สอดคล้องกับแผนพัฒนา
สามปีฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 5 แนวทางการพัฒนา
ที 5 โครงการ หน้า 91)

1) สายส่งนําดับเพลิงแบบผ้าใบ จํานวน 36,000 บาท

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,000 บาท

งบลงทุน รวม 118,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายใน ค่าโทรศัพท์ทางไกล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ ตาม
ความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน ฯลฯ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ
และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
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เงินเดือนครู  จํานวน 1,640,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครู จํานวน 6 อัตรา (โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลหนองขาว)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้แก่พนักงานครู จํานวน 1 คน วิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ เดือนละ 5,600 บาท (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
หนองขาว)

เงินค่าตอบแทนรายเดือน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบรายเดือน ให้แก่พนักงานครู จํานวน 1 คน ได้รับ
ในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เดือน
ละ 5,600 บาท (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว)

เงินอืนๆ จํานวน 1,774,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเงินเพิมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 65,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 4 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 601,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 2 อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 475,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,915,600 บาท

งบบุคลากร รวม 2,915,600 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 3,360,600 บาท

แผนงานการศึกษา

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเกียวกับการดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย  เช่น ถังเคมี
ดับเพลิง นํายาเคมีดับเพลิง วัสดุดับเพลิง ฯลฯ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหารเครืองดืม ค่าใช้
จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น  (สอด
คล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 5 แนวทางการ
พัฒนาที 9 โครงการ หน้า 133)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และภัย
พิบัติอืนๆ เช่น ค่าอาหารเครืองดืม ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการจัดสถาน
ที และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น  (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสาม
ปีฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 5 แนวทางการพัฒนา
ที 9 โครงการ หน้า 132)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และภัยพิบัติอืน ๆ จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 280,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายใน ค่าโทรศัพท์ทางไกล สําหรับห้องสมุด
ประชาชนเทศบาลตําบลหนองขาว

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนอง
ขาว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาวและห้องสมุดประชาชน
เทศบาลตําบลหนองขาว

ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 165,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เมาส์ ดิสเกตต์ ฮา
ร์ดดิสต์ ซีดีรอม หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาทและอืน ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆ และจัดทําสิงของทีเกียวกับการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ เช่น ไม้อัด พู่กัน สติกเกอร์ ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์ สารเคมีกําจัด วัชพืช ปุ๋ย ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรง
ทาสี เหล็ก อิฐ หิน ทราย จอบ ฯลฯ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรก
เกอร์ ลําโพง ไมโครโฟน เครืองประจุไฟ เครืองสัญญาณเตือน
ภัย ฯลฯ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและ
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 80,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 445,000 บาท
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1.1) โครงการทัศนศึกษา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนอง
ขาว ตังไว้ 25,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ทัศนศึกษา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองขาว  เช่น ค่า
จ้างเหมารถ ค่าวิทยากร ค่าเข้าชมสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆตามความจํา
เป็น

1.2) โครงการพัฒนาศักยภาพครู สังกัดเทศบาลตําบลหนองขาวและ
บุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลหนองขาว คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
หนองขาว  ตังไว้ 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู สังกัดเทศบาลตําบล
หนองขาวและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนองขาว เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทาง ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจํา
เป็น

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว

จํานวน 60,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ    ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,312,800 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,247,500 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,317,000 บาท
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2.1) โครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนอง
ขาว ตังไว้ 304,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนอง
ขาว ข้อมูลเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2558 จํานวน 76 คน (ประกาศ
เทศบาลตําบลหนองขาว ลงวันที 11 พฤษภาคม 2558  เรือง รายชือนัก
เรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว ประจําปีการ
ศึกษา 2558) สําหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนอง
ขาว มือละ 20 บาท จํานวน 200 วัน (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)

2.2) โครงการอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
หนองขาว ตังไว้ 347,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
หนองขาว ข้อมูลเด็ก ณ วัน
ที 10 มิถุนายน 2558 จํานวน 62 คน (ประกาศเทศบาลตําบลหนอง
ขาว ลงวันที 12 พฤษภาคม 2558 เรือง รายชือนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองขาว ประจําปีการศึกษา 2558) สําหรับนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองขาว มือ
ละ 20 บาท จํานวน 280 วัน (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)

2.3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตังไว้ 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด มท ที 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558 (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน)

2.4) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ตังไว้ 9,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชือมต่ออินเตอร์
เน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL และค่า
บริการรายเดือนตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด มท ที 0893.3/ว 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 (ทังนี จะเบิกจ่าย
ต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)

2.5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลหนองขาว ตังไว้ 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
หนองขาว คนละ 3,000 บาท ครูจํานวน 6 คน ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด มท ที 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558 (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน)

2.6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบล     หนองขาว ตังไว้ 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด จัดซือหนังสือและ
ครุภัณฑ์ทีเกียวข้องของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด มท ที 0893.3/
ว 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)

2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 852,800 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด ผงซัก
ฟอก นํายาทําความสะอาด นํายาเช็ดกระจก ฯลฯ ตามความจําเป็น ราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ฯลฯ ตาม
ความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 934,700 บาท

2.7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลหนองขาว ตังไว้ 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลหนองขาว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด มท ที 0893.3/ว 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 (ทัง
นี    จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน)

2.8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตังไว้
4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลตําบลหนองขาว ครูคนละ 2,000 บาท จํานวน 2 คนตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด มท ที 0893.3/
ว 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ สือ
การเรียนการสอน กระดานลืน เครืองเล่นสนาม ฯลฯ

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคลอรีน นํายากําจัดตะไคร่นํา ฯลฯ ตามความจําเป็น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 15,000 บาท

1) อาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนวัดอินทาราม ตังไว้ 605,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาล และ
เด็ก ป.1 - ป.6 ของโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" สังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 260 วัน อัตราคน
ละ 7.37 บาท จํานวน 52 สัปดาห์ๆละ 5 วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ ข้อมูล
เด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2558 จํานวน 316 คน  (หนังสือโรงเรียนวัด
อินทาราม "โกวิทอินทราทร" ที ศธ 04017.2131/90 วัน
ที 18 พฤษภาคม 2558 เรือง ของบประมาณสนับสนุนอาหารกลาง
วัน ภาคเรียนที 1 ปีงบประมาณ 2558 (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ตามแบบท้ายหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558)

2) อาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว ตัง
ไว้ 146,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาลของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลหนองขาว สังกัดเทศบาลตําบลหนอง
ขาว จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท ข้อมูลเด็ก ณ วัน
ที 10 มิถุนายน 2558 จํานวน 76 คน (ประกาศเทศบาลตําบลหนอง
ขาว ลงวันที 11 พฤษภาคม 2558 เรือง รายชือนักเรียนในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว) (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ตามแบบท้ายหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558)

3) อาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนอง
ขาว             ตังไว้ 128,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 280 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท ข้อมูลเด็ก ณ วัน
ที 10 มิถุนายน 2558 จํานวน 62 คน (ประกาศเทศบาลตําบลหนอง
ขาว ลงวันที 12 พฤษภาคม 2558 เรือง รายชือนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองขาว ประจําปีการศึกษา 2558 ตามหนังสือส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด มท ที 0893.3/ว 709 ลงวัน
ที  1 เมษายน 2558  (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ตามแบบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558) )

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 879,700 บาท
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เพือจ่ายป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง (สอดคล้องกับแผนพัฒนา
สามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนาที 5 โครงการ หน้า 83)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะชุดนักเรียนอนุบาล จํานวน ทังสิน 6 ชุด ราคาชุด
ละ 6,000 บาท ประกอบ
ด้วย โต๊ะ 1 ตัว ขนาด 60X120X55 เซนติเมตร และเก้าอี 6 ตัว (ไม่มี
รายละเอียดและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็น
ต้องใช้เพือประโยชน์ต่อทางราชการ จึงตังซือตามราคาท้องถินโดยคํานึง
ถึงความจําเป็นและเหมาะสม)(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตาม
ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนาที 5 โครงการ หน้า 83)

1) โต๊ะนักเรียน จํานวน 36,000 บาท

ครุภัณฑ์การศึกษา

เพือจัดซือโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต จํานวน 1 ตัว (ไม่มีรายละเอียด
และราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตังตามราคาท้องถิน โดยคํานึงถึง
ความจําเป็นและประหยัด)(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตาม
ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนาที 5 โครงการ หน้า 88)

5) โต๊ะทํางาน จํานวน 5,000 บาท

เพือจัดซือเก้าอีทํางาน แบบมีล้อเลือน มีพนักพิงแบบสวิง มีทีท้าวแขน ตัว
ละ 2,500 บาท จํานวน 4 ตัว (ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตังตามราคาท้องถิน โดยคํานึงถึงความจําเป็นและ
ประหยัด)(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 5 แนวทาง
การพัฒนาที 5 โครงการ หน้า 88)

4) เก้าอีสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์
ไม้ จํานวน 1 ตัว ขนาด 80x120x75 ซม. มี 2 ลินชักด้านขวา ตรงกลาง
มีชันวางคีย์บอร์ด (ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องใช้เพือประโยชน์ต่องานราชการ จึงตังซือ
ตามราคาท้องถิน)(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์
ที 5 แนวทางการพัฒนาที 5 โครงการ หน้า 83)

3) โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู ห้องประชุม
ชัน 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว  แบบแยกส่วนชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 2 เครือง ราคา
เครืองละ 44,000 บาทมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (ตังตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ ปี 2558)(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสาม
ปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนาที 5 โครงการ หน้า 88)

2) เครืองปรับอากาศ จํานวน 88,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือนทึบ เพือใช้ในงานธุรการโรงเรียน
เทศบาลตําบลหนองขาว สูง 52.7 ซ.ม.กว้าง 88 ซ.ม. (ไม่มีรายละเอียด
และราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องใช้เพือ
ประโยชน์ต่อทางราชการ จึงตังซือตามราคาท้องถินโดยคํานึงถึงความจํา
เป็นและความเหมาะสม)(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์
ที 5 แนวทางการพัฒนาที 5 โครงการ หน้า 83)

1) ตู้เหล็กบานเลือนทึบ จํานวน 3,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 155,500 บาท

งบลงทุน รวม 805,500 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ งานวันเยาวชน
แห่งชาติ งานวันครอบครัว งานวันยุติความรุนแรงสตรีสากล และกิจกรรม
งานอืนๆ เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดสถานที ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชน จัดตัง
ประชาคมเมือง

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแก่ประชาชน ในทุกระดับ และทุกวัยเรียน การสอนภาษา
อังกฤษสําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทัวไป และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
ความจําเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตแก่
ประชาชน

จํานวน 150,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 529,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สําหรับเด็กอนุบาล และ
เด็ก ป.1 - ป.6 เด็กนักเรียนของโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทรา
ทร" สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน (สพฐ.) จํานวน 200 วัน มือละ 20 บาท ข้อมูลเด็ก ณ วัน
ที 10 มิถุนายน 2558 จํานวน 316 คน  (หนังสือโรงเรียนวัดอินทา
ราม "โกวิทอินทราทร" ที ศธ 04017.2131/90 วัน
ที 18 พฤษภาคม 2558 เรือง ของบประมาณสนับสนุนอาหารกลาง
วัน ภาคเรียนที 1 ปีงบประมาณ 2558 (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ตามแบบท้ายหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,264,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 1,264,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 1,264,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน และ
อาคารประกอบ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด มท ที 0893.3/ว 3149 ลงวันที 1 มิถุนายน 2558 (ทังนี จะเบิกจ่าย
ต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)

ค่าใช่จ่ายในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนอง
ขาว ขนาด 5X6 เมตร ตามแบบเทศบาลกําหนด

1) ค่าก่อสร้างห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว จํานวน 300,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ ตามแบบเทศบาลกําหนด

1) ค่าก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนร้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 150,000 บาท

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 650,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 766,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล
สามัญ จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 180,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,026,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,026,000 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,619,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ประตูปิด-เปิด รัวห้องสมุดประชาชนเทศบาลตําบล
หนองขาว โดยทําแปลนการก่อสร้างประตูปิด-เปิด แบบสแตนเลสมีความ
ยาว 4.10 เมตร สูง 90 ซม. รายละเอียดตามแบบเทศบาลกําหนด

3) ค่าปรับปรุงทํารัว จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงถนน ทางเท้า เพือให้ใช้
งานได้ตามปกติ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลหนองขาวเพือให้ใช้งานได้ตามปกติ  ตามแบบเทศบาลกําหนด

2) ค่าปรับปรุงอาคาร จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบระบายนํา
ต่างๆ เช่น ท่อระบายนํา รางระบายนํา/ฝาระบายนํา ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว เพือให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ  ตามแบบเทศบาลกําหนด

1) ค่าปรับปรุงรางระบายนํา จํานวน 50,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโต๊ะเก้าอี เพือใช้ในห้องสมุดประชาชนเทศบาล
ตําบลหนองขาว โต๊ะเก้าอี ขนาด 60x100 ซ.ม.  จํานวน 2 ชุด ชุด
ละ 2,300 บาท

2) ชุดโต๊ะเก้าอี ขนาด 60X100 ซม. จํานวน 4,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโต๊ะเก้าอี เพือใช้ในห้องสมุดประชาชนเทศบาล
ตําบลหนองขาว โต๊ะเก้าอี ขนาด 70x100 ซ.ม.  จํานวน 2 ชุด ชุด
ละ 2,600 บาท

1) ชุดโต๊ะเก้าอี ขนาด 70X100 ซม. จํานวน 5,200 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,800 บาท

งบลงทุน รวม 129,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ค่าหนังสือ ค่าหนังสือ
พิมพ์ , วารสารสําหรับห้องสมุดประชาชน ฯลฯ ตามความจําเป็น

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เมาส์ ดิสเกตต์ ฮา
ร์ดดิสต์ ซีดีรอม หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาทและอืน ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน ฯลฯ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ
และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางรถยนต์ หม้อ
นํารถยนต์ ฟิลม์กรองแสง สัญญาณไฟกระพริบกรวยจราจร ฯลฯ ตาม
ความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด ผงซัก
ฟอก นํายาทําความสะอาด นํายาเช็ดกระจก ถังขยะฯลฯ ตามความจํา
เป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 355,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ      ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลตาม
ระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีต้องปฏิบัติราชการ กรณีเร่ง
ด่วนนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 555,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ ป้องกัน  ควบคุม โรคไข้เลือด
ออก  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดสถานที ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่า
วัสดุ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น(สอดคล้องกับแผน
พัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนา
ที 3 โครงการ หน้า 8)

3) โครงการรณรงค์ ป้องกัน  ควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ ป้องกัน  ควบคุม โรคพิษสุนัข
บ้า และการคุมกําเนิด  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดสถานที ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจํา
เป็น(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการ
พัฒนาที 3 โครงการ หน้า 8)

2) โครงการรณรงค์ ป้องกัน  ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการคุมกําเนิด จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ความปลอดภัยด้านอาหารแก่
สถานประกอบการร้านค้า ร้านจําหน่ายอาหาร สะสมอาหาร หาบเร่แผง
ลอย และสถานประกอบการอืนๆ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายฝึก
อบรม และศึกษาดูงาน ค่าชุดตรวจสารปนเปือน ค่าจัดสถานที ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจํา
เป็น(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการ
พัฒนาที 5 โครงการ หน้า 15)

1) โครงการรณรงค์ความปลอดภัยด้านอาหารแก่สถานประกอบการ จํานวน 40,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา สําหรับบุคลากรทางการแพทย์ และ
ด้านอืนๆ ทีเกียวข้องในสังกัดเทศบาล และเป็นเงินค่าจ้างพิเศษสําหรับ
บุคลากรทางการแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอืนๆ ทีช่วย
ปฏิบัติงานให้แก่เทศบาล

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 685,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา จํานวน 1 คัน ราคาทีกําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจด
ทะเบียน และให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลข
ที มอก.2350-2551 (ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณ ปี 2558)(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์
ที 5 แนวทางการพัฒนาที 5 โครงการ หน้า 93)

1) รถจักรยานยนต์ จํานวน 38,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,000 บาท

งบลงทุน รวม 38,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีไม่เข้าลักษณะและประเภทดัง
กล่าวข้างต้น ฯลฯ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท
รายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เคมีภัณฑ์ ค่า
วัคซีน ค่าเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าวิทยาศาสตร์และการแพทย์ นํายาพ่นหมอก
ควัน แบคทีเรียลูกนํา สารเคมีกําจัดหนู ทรายอะเบท ฯลฯ ตามความจํา
เป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กร
ปครองส่วนท้องถิน

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง นํามันจาระบี ฯลฯ ตามความจําเป็น รายละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง  ในการจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และโรค
ความดันโลหิตสูง ให้กับประชากรทีมีอายุ 40 ปีขึนไป ร่วมกับอาสาสมัคร
สาธารณสุข และเจ้าหน้าทีสาธารณสุข เช่น ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ชุดตรวจ
เบาหวาน ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความ
จําเป็น (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการ
พัฒนาที 3 โครงการ หน้า 8)

8) โครงการป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ร่วมกับ
อาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าทีสาธารณสุข

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในงาน
ป้องกัน และควบคุมโรค โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มทีมีความเสียงต่อ
โรคติดต่อ กลุ่มเสียงต่อโรคติดเชือต่างๆ กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้สิงเสพติด
และกลุ่มเสียงอืนๆ(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์
ที 2 แนวทางการพัฒนาที 3 โครงการ หน้า 8)

7) ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมกลุ่มเสียง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลหนองขาว ในเรืองต่างๆได้แก่ อนามัยแม่และเด็ก อนามัยผู้
สูงอายุ อนามัยโรงเรียน อนามัยชุมชน ทันตอนามัย วางแผนครอบ
ครัว โภชนาการ สุขศึกษา สุขภาพจิตการออกกําลังกาย เช่น การจัด
บริการ การรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม การประชุม
สัมมนา ค่าของขวัญค่ารางวัล ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดู
งาน ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ ค่า
ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตาม
ความจําเป็น (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 2 แนว
ทางการพัฒนาที 3 โครงการ หน้า 8)

6) โครงการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองขาว จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรค
เอดส์ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดู
งาน ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ค่าอาหารเครืองดืม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ตามความจําเป็น(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์
ที 2 แนวทางการพัฒนาที 3 โครงการ หน้า 8)

5) โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์ แก่เยาวชน จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ ป้องกัน  ควบคุม โรคไข้หวัด
นก และพาหะนําโรคอืน ๆ  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดสถานที ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจํา
เป็น(สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการ
พัฒนาที 3 โครงการ หน้า 8)

4) โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดนก และพาหะนําโรคอืนๆ จํานวน 40,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพือผู้ด้อยโอกาส เช่น      เพือ
พัฒนาผู้สูงอายุ คนพิการ ด้านสุขภาพ อาชีพ ฯลฯ โครงการห่วงใยใส่ใจผู้
สูงอายุ การเยียมบ้านผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้
ด้อยโอกาส ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าจัดซือวัสดุครุภัณฑ์ ยาและ
เวชภัณฑ์ หรือสิงของทีจําเป็นเพือมอบแก่ผู้ด้อยโอกาส (สอดคล้องกับแผน
พัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนา
ที 9 โครงการ หน้า 24)

ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดตัง
งบประมาณเพือการช่วยเหลือประชาชน ตามตามหนังสือกรมการ
ปกครอง ที มท 0313.4/ว 3050 ลงวันที 22 กุมภาพันธ์ 2543และตามที
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าทีของเทศบาล เช่น การส่งเสริมการทํามาหากิน
ของราษฎรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สอดคล้องกับแผนพัฒนา
สามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 9 โครงการ หน้า 24)

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ตามทีมีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับก่อสร้าง ซ่อมแซมทีอยู่อาศัยให้กับประชาชน
ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส  เช่น ค่าวัสดุและค่าแรงในการก่อสร้าง ซ่อม
แซมฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น ตามหนังสือกรมการ
ปกครอง ที มท 0313.4/ว 3050 ลงวันที 22 กุมภาพันธ์ 2543 (สอด
คล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนา
ที 9 โครงการ หน้า 24)

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ซ่อมแซมทีอยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้
ด้อยโอกาส

จํานวน 25,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 160,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

1) อุดหนุนการบริการสาธารณสุข ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตเทศบาล
เพืออุดหนุนเป็นค่าดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขภายใน
ชุมชน จํานวน 9 ชุมชนๆ ละ 15,000 บาท เพือดําเนินการในด้าน
ต่างๆ ดังต่อไปนี
1.1 การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
1.2 การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรืองต่างๆ
1.3 การจัดบริการสุขภาพเบืองต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสม
ช.)
1.4 กิจกรรมอืนๆทีเกียวข้องกับภารกิจ
(ตามหนังสือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนอง
ขาว ที กจ 0232.04/1/83.1 ลงวันที 8  มิถุนายน 2558 เรือง ขอส่ง
โครงการเพือขอรับการสนับสนุนเพือพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ปีงบ
ประมาณ 2559) (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์
ที 2 แนวทางการพัฒนาที 3 โครงการ หน้า 10)

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 135,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 135,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 135,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
 ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน
(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์
หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า
ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณ
ต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลตาม
ระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีต้องปฏิบัติราชการ กรณีเร่ง
ด่วนนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,070,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน  3 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 486,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกอง
ช่าง จํานวน 12 เดือน เป็นเงินประจําตําแหน่งเดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล
สามัญ จํานวน 1 อัตราและเงินปรับปรุงประจําปี

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 4 อัตราและเงินปรับ
ปรุงประจําปี

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,100,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,694,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,694,000 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,764,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์ ปุ๋ย ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน ฯลฯ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ
และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางรถยนต์ หม้อ
นํารถยนต์ ฟิลม์กรองแสง สัญญาณไฟกระพริบกรวยจราจร ฯลฯ ตาม
ความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรง
ทาสี เหล็ก อิฐ หิน ทราย จอบ ฯลฯ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรก
เกอร์ ลําโพง ไมโครโฟน เครืองประจุไฟ เครืองสัญญาณเตือน
ภัย ฯลฯ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและ
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ฯลฯ ตาม
ความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 890,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ

3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการวางและจัดทําผังเมืองชุมชนหนองขาวจัด
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านการวางและจัดทําผังเมืองชุมชนหนองขาว ค่า
ใช้จ่าย ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้
จ่ายอืนๆ  ตามความจําเป็น (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตาม
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางการพัฒนาที 3 โครงการ หน้า 57)

2) ค่าใช้จ่ายเพือการวางและจัดทําผังเมืองชุมชนหนองขาว จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหน้าบ้านน่ามอง ส่งเสริมการอนุรักษ์และ
ฟืนฟูสิงแวดล้อม เช่น ค่าอาหารเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย
ในการทัศนศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น (สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางการพัฒนา
ที 1 โครงการ หน้า 67)

1) ค่าใช้จ่ายโครงการหน้าบ้านน่ามอง ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟืนฟูสิงแวด
ล้อม

จํานวน 500,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บริเวณแยกถนนสายกาญจนบุรี - อู่
ทอง กม.ที 11+900 หมู่ที 9 ตําบลหนองขาว  อําเภอท่าม่วง  จังหวัด
กาญจนบุรี โดยทําการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านนายเลียง  เหรียญ
ทอง) (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางการ
พัฒนาที 1 โครงการ หน้า 28)

2) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณแยกถนนสายกาญจนบุรี-อู่ทอง กม.ที
11+900 หมู่ที 9

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝังท่อระบายนํา คสล.พร้อมเทคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บริเวณถนนเทศบาล 1 ซอย 1 หมู่ที 4 ตําบลหนองขาว (หลังศูนย์
เด็กเล็ก)

1) โครงการก่อสร้างฝังท่อระบายนํา คสล. พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณถนนเทศบาล 1 ซอย 1 หมู่ที 4

จํานวน 727,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,469,000 บาท

งบลงทุน รวม 1,469,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,869,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าบริเวณสวนสาธารณะ ค่าไฟฟ้าสาธารณะ
ต่างๆ

ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีไม่เข้าลักษณะและประเภทดัง
กล่าวข้างต้น ฯลฯ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท
รายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เมาส์ ดิสเกตต์ ฮา
ร์ดดิสต์ ซีดีรอม หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาทและอืน ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น รองเท้ายาง ถุงมือ ฯลฯ ตาม
ความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์ สารเคมีกําจัด วัชพืช ปุ๋ย ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 23/9/2558  16:36:40 หน้า : 32/36

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 220,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 2 อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 285,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 505,000 บาท

งบบุคลากร รวม 505,000 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 515,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ    ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 3,000,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 3,000,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,000,000 บาท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 3,000,000 บาท

1) อุดหนุนเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล
เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตําบลหนองขาว (สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางการพัฒนา
ที 5 โครงการ หน้า 65)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 200,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายนํา คสล. พร้อมบ่อ
พัก คสล. บริเวณเชือมต่อถนนเทศบาล ๘ หมู่ที ๙ ตําบลหนองขาว (สอด
คล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางการพัฒนา
ที 1 โครงการ หน้า 29)

4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายนํา คสล.พร้อมบ่อพัก
คสล. บริเวณเชือมต่อถนนเทศบาล 8 หมู่ที 9

จํานวน 192,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงศาล และภูมิทัศน์ บริเวณศาลหนอง
น้อย หมู่ที 2 ตําบลหนองขาว (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตาม
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางการพัฒนาที 1 โครงการ หน้า 29)

3) โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาล และภูมิทัศน์ บริเวณศาลหนองน้อย หมู่ที
2

จํานวน 500,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ไม้แบตมินตันและ
อืน ๆ ตามความจําเป็น

วัสดุกีฬา จํานวน 90,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 186,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษย
ชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสุด และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตาม
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 9 โครงการ หน้า 26)

4) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยเทศบาลเคลือนที เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจํา
เป็น (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการ
พัฒนาที 6 โครงการ หน้า 94)

3)  ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยเทศบาลเคลือนที จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน สําหรับคณะ
กรรมการชุมชน ผู้นําชุมชน กลุ่มและองค์กร เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหารเครืองดืม ค่าวัสดุ ค่าของทีระลึก ค่าจัดสถานที ค่าใช้จ่ายในการ
ทัศนศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น (สอดคล้องกับแผน
พัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนา
ที 3 โครงการ หน้า 81)

2)  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ผู้นําชุมชน กลุ่ม
องค์กร และกลุ่มสตรี

จํานวน 400,000 บาท

"เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพระยะสัน ส่งเสริมอาชีพ การ
ตลาด และเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ เช่น การเกษตร การทอ
ผ้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจัดสถานที ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ค่า
อาหาร และเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมปัญหา
สังคมและปัญหาความยากจน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดสถานที ค่า
อาหาร เครืองดืม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนๆ และค่าใช้จ่ายอืนตามความจํา
เป็น (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการ
พัฒนาที 3 โครงการ หน้า 3)

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพ และแก้ไข รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมปัญหา
สังคมและความยากจน

จํานวน 60,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 570,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 570,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอย
กระทง การเผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน ฯลฯ เช่น ค่าของ
รางวัล ค่าจัดสถานที ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุ ค่าพิมพ์เอกสาร และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตาม
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2 โครงการ หน้า 7)

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ สืบทอด จารีต ประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิน

จํานวน 200,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 220,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองออกกําลังายข้อเข่าจักรยานล้อเหล็ก แบบนัง
พิง เป็นจักรยานล้อเหล็ก แบบนังพิง สําหรับบริหารเพิมความแข็งแรง
ของกล้ามเนือสะโพก เข่าและน่องทังสองข้าง ขนาดเครือง
กว้าง 68 ซม. ยาว 110 ซม. สูง 107 ซม. จํานวน 2 ตัว ราคาตัว
ละ 19,500 บาท
(ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตังตามราคา
ท้องถิน โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัด)(สอดคล้องกับแผนพัฒนา
สามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 9 โครงการ หน้า 26)

4) เครืองออกกําลังกายข้อเข่าจักรยานล้อเหล็กแบบนังพิง จํานวน 39,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองบริหารไหล่และข้อสะโพก สําหรับเครือง
บริหารชนิดเดินในอากาศ โยกเท้าแบบไม่ต้องยกเท้า เพิมความแข็งแรง
ของกล้ามเนือ ไหล่ แขน สะโพกและขาสองข้าง ขนาดเครือง
กว้าง 68 ซม. ยาว 110 ซม. สูง 148 ซม.
(ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตังตามราคา
ท้องถิน โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัด) (สอดคล้องกับแผนพัฒนา
สามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 9 โครงการ หน้า 26)

3) เครืองบริหารไหล่และข้อสะโพก จํานวน 17,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองบริหารขา ข้อสะโพก สําหรับใช้เดินอยู่กับ
ที ก้าวขาได้ยาวๆ เล่นได้ทังเด็กและผู้ใหญ่ ขนาดเครือง
กว้าง 111 ซม. ยาว 123 ซม. สูง 110 ซม.
(ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตังตามราคา
ท้องถิน โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัด) (สอดคล้องกับแผนพัฒนา
สามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 9 โครงการ หน้า 26)

2) เครืองบริหารขา ข้อสะโพก จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองบริหารข้อสะโพกแบบเหวียงซ้าย - ขวา (แบบ
คู่) สําหรับใช้บริหารข้อสะโพก และลดหน้าท้อง ขนาดเครือง
กว้าง 66 ซม. ยาว 140 ซม. สูง 110 ซม.
(ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตังตามราคา
ท้องถิน โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัด) (สอดคล้องกับแผนพัฒนา
สามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 9 โครงการ หน้า 26)

1) เครืองบริหารข้อสะโพกเหวียงซ้าย-ขวา (แบบคู่) จํานวน 20,000 บาท

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าครุภัณฑ์ รวม 96,000 บาท

งบลงทุน รวม 96,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 23/9/2558  16:36:41 หน้า : 35/36

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจําเป็นในกรณีที
หน่วยงานต่างๆ ไม่ได้ตังงบประมาณไว้ หรือมีความจําเป็นต้อง
จ่ายหรือตังงบประมาณรายจ่ายไว้แล้ว แต่ไม่พอจ่าย ตามความ
เหมาะสม และให้เป็นอํานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิน ตามข้อ
19 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.
ศ.2543)

สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัย
แล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิง ขาดผู้อุปการะ ดูแล ไม่
สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเองได้ (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสาม
ปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 9 โครงการ หน้า 24)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 54,000 บาท

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
เพือจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 2502 ลงวัน
ที 20 สิงหาคม 2553 เรือง แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.
ศ.2533 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2542 และกฎกระทรวง
กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2545 กฎกระทรวง
กําหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพือการจ่ายประโยชน์ทด
แทนในกรณีว่างงาน พ.ศ.2546 และข้อ 33 ของประกาศ ก.ท.
จ. กาญจนบุรี เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที 30 กรกฎาคม 2547

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 183,000 บาท

งบกลาง รวม 1,296,200 บาท

งบกลาง รวม 1,296,200 บาท

งบกลาง รวม 1,296,200 บาท

แผนงานงบกลาง

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสําคัญทางศาสนา และจัดกิจกรรมส่ง
เสริมพระพุทธศาสนา คุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่า
วัสดุ ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานทีและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความ
จําเป็น (สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีฯ ตามยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการ
พัฒนาที 1 โครงการ หน้า 4)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา และจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) ของพนักงาน
เทศบาล

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.
ศ. 2500 และตามกฎกระทรวง ฉบับที 3 (พ.ศ.2515) ประกอบกับ
หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย ให้คํานวณตังจ่ายในอัตราร้อย
ละ 2 ของงบประมาณรายได้ตามงบประมาณรายจ่ายทัวไป ประจําปีงบ
ประมาณนัน ยกเงิน เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล  การคํานวณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลตําบลหนอง
ขาว ประมาณการรายรับ ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้และ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมเป็นเงิน 22,501,800 บาท คํานวณยอดเงิน
สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน เป็น
เงิน 450,036 บาท จึงตังไว้ 450,100 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 450,100 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพ ในกรณีทีพนักงานและลูกจ้างประจําเสีย
ชีวิต ระหว่างปฏิบัติราชการ

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

1. ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย       ตัง
ไว้      36,100    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหลัก
เกณฑ์ทีกําหนดไว้ในข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ข้อ 16 กําหนดให้ชําระค่าบํารุงไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึงส่วนหก
ของงบประมาณรายรับจริงประจําปีทีผ่านมา ยกเว้น เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ไม่เกิน 750,000 บาท
การคํานวณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เทศบาลมีรายรับจริงจากเงินงบ
ประมาณทัวไปไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุก
ประเภท รวมเป็นเงิน 21,632,372.79 บาท คํานวณร้อยละเศษหนึงส่วน
หก เป็นเงิน 36,053.95 บาท จึงตังจ่ายไว้ 36,100 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร       ตังไว้       30,000      บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือป้ายเครืองหมายจราจร วัสดุอุปกรณ์เกียวกับการ
จราจร และค่าใช้จ่ายอืนๆ เกียวกับการจัดจราจร

3. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนที        ตังไว้       121,000      บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนทีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุข ทีได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยคิดจากฐานข้อ
การคํานวณ ประชากรในเขตเทศบาลตําบลหนองขาว จากฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร ณ วันที 30 มิถุนายน 2558 จํานวน 5,359 คน สบทบ
กองทุนฯ ในอัตรา 22.5 บาท/คน/ปี (อัตราร้อยละ 50 ของค่าบริการ
สาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 187,100 บาท
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เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อืน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบบุคลากร

งบกลาง

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อืน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบบุคลากร

งบกลาง

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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120,000400,000100,0003,600,000
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10,00010,00030,000

42,000

1) ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมอาชีพ และแก้ไข
รณรงค์ ป้องกัน ควบ
คุมปัญหาสังคมและ
ความยากจน

1) ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
ศึกษาและการเรียนรู้
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
หนองขาว

1) ค่าใช้จ่ายโครงการ
หน้าบ้านน่ามอง ส่ง
เสริมการอนุรักษ์และ
ฟืนฟูสิงแวดล้อม

1) ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ ป้องกัน ควบ
คุมปัญหายาเสพติด

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเบียประชุม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินวิทยฐานะ

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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193,200151,200

385,000385,000
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1) ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมอาชีพ และแก้ไข
รณรงค์ ป้องกัน ควบ
คุมปัญหาสังคมและ
ความยากจน

1) ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
ศึกษาและการเรียนรู้
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
หนองขาว

1) ค่าใช้จ่ายโครงการ
หน้าบ้านน่ามอง ส่ง
เสริมการอนุรักษ์และ
ฟืนฟูสิงแวดล้อม

1) ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ ป้องกัน ควบ
คุมปัญหายาเสพติด

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเบียประชุม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินวิทยฐานะ

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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852,800
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50,000
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400,000
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3) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร

3)  ค่าใช้จ่ายในการ
ออกหน่วยเทศบาล
เคลือนที

2) โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

2) โครงการรณรงค์
ป้องกัน  ควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าและการคุม
กําเนิด

2) ค่าใช้จ่ายเพือการ
วางและจัดทําผังเมือง
ชุมชนหนองขาว

2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมให้ความรู้แก่ผู้
นําชุมชนและผู้สนใจ
ในการชําระภาษี  การ
ประชาสัมพันธ์เกียวกับ
การจัดเก็บภาษี

2) ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

2)  ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการชุมชน ผู้นํา
ชุมชน กลุ่ม องค์กร
และกลุ่มสตรี

1) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร

1) โครงการรณรงค์
ความปลอดภัยด้าน
อาหารแก่สถาน
ประกอบการ

1) โครงการปรับปรุง
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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3) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร

3)  ค่าใช้จ่ายในการ
ออกหน่วยเทศบาล
เคลือนที

2) โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

2) โครงการรณรงค์
ป้องกัน  ควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าและการคุม
กําเนิด

2) ค่าใช้จ่ายเพือการ
วางและจัดทําผังเมือง
ชุมชนหนองขาว

2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมให้ความรู้แก่ผู้
นําชุมชนและผู้สนใจ
ในการชําระภาษี  การ
ประชาสัมพันธ์เกียวกับ
การจัดเก็บภาษี

2) ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

2)  ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการชุมชน ผู้นํา
ชุมชน กลุ่ม องค์กร
และกลุ่มสตรี

1) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร

1) โครงการรณรงค์
ความปลอดภัยด้าน
อาหารแก่สถาน
ประกอบการ

1) โครงการปรับปรุง
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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20,000

40,000

60,000

40,000

20,000

40,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมและทัศนศึกษาดู
งาน สําหรับบุคลากร
ของเทศบาล

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับ
บุคลากรของเทศบาล

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันสําคัญต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
เก็บข้อมูลพืนฐาน

8) โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง
ร่วมกับอาสาสมัคร
สาธารณสุข และเจ้า
หน้าทีสาธารณสุข

7) ค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรมกลุ่มเสียง

6) โครงการส่งเสริม
สุขภาพให้แก่
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลหนอง
ขาว

5) โครงการรณรงค์
ป้องกัน ควบคุมโรค
เอดส์ แก่เยาวชน

4) โครงการรณรงค์
ป้องกัน ควบคุมโรคไข้
หวัดนก และพาหะนํา
โรคอืนๆ

4) ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้ด้าน
สิทธิมนุษยชน

3) โครงการรณรงค์
ป้องกัน  ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมและทัศนศึกษาดู
งาน สําหรับบุคลากร
ของเทศบาล

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับ
บุคลากรของเทศบาล

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันสําคัญต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
เก็บข้อมูลพืนฐาน

8) โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง
ร่วมกับอาสาสมัคร
สาธารณสุข และเจ้า
หน้าทีสาธารณสุข

7) ค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรมกลุ่มเสียง

6) โครงการส่งเสริม
สุขภาพให้แก่
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลหนอง
ขาว

5) โครงการรณรงค์
ป้องกัน ควบคุมโรค
เอดส์ แก่เยาวชน

4) โครงการรณรงค์
ป้องกัน ควบคุมโรคไข้
หวัดนก และพาหะนํา
โรคอืนๆ

4) ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้ด้าน
สิทธิมนุษยชน

3) โครงการรณรงค์
ป้องกัน  ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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20,000

200,000

150,000

150,000

25,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันสําคัญทางศาสนา
และจัดกิจกรรมส่ง
เสริมคุณธรรม
จริยธรรม

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมอนุรักษ์ สืบ
ทอด จารีต ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิน

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
สถาบันครอบครัวและ
ชุมชน จัดตังประชาคม
เมือง

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
ศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแก่
ประชาชน

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ
และงานพระราชพิธี

ค่าใช้จ่ายในการก่อ
สร้าง ซ่อมแซมทีอยู่
อาศัยให้กับประชาชน
ผู้ยากไร้และผู้ด้อย
โอกาส

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันสําคัญทางศาสนา
และจัดกิจกรรมส่ง
เสริมคุณธรรม
จริยธรรม

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมอนุรักษ์ สืบ
ทอด จารีต ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิน

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
สถาบันครอบครัวและ
ชุมชน จัดตังประชาคม
เมือง

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
ศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแก่
ประชาชน

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ
และงานพระราชพิธี

ค่าใช้จ่ายในการก่อ
สร้าง ซ่อมแซมทีอยู่
อาศัยให้กับประชาชน
ผู้ยากไร้และผู้ด้อย
โอกาส

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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10,00030,00030,000

50,00070,00050,000

10,00020,000

80,000100,00050,000100,000

100,000

150,000

100,000

80,00030,00010,000

30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครืองแต่งกาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิน

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมการท่องเทียว

ค่าใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
ซ้อมแผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน และภัย
พิบัติอืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการช่วย
เหลือประชาชน ตามที
มีกฎหมายกําหนดให้
เป็นอํานาจ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แผนชุมชน แผน
พัฒนาเทศบาล และจัด
ทําเทศบัญญัติ

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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160,00090,000

230,00060,000

30,000

580,000250,000

50,00050,000

50,00050,000

100,000

300,000300,000

150,000

100,000

20,00020,000

320,000200,000

30,000

20,00020,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครืองแต่งกาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิน

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมการท่องเทียว

ค่าใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
ซ้อมแผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน และภัย
พิบัติอืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการช่วย
เหลือประชาชน ตามที
มีกฎหมายกําหนดให้
เป็นอํานาจ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แผนชุมชน แผน
พัฒนาเทศบาล และจัด
ทําเทศบัญญัติ

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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4,600

88,000

3,000

5,200

5,00015,000

150,00030,000

10,000

5,00010,000

110,00050,000

50,000

15,000200,000

15,0005,00030,000

879,700

15,000100,000

20,00050,000

30,000

90,000

60,000300,000100,000

30,00010,000400,000

2) ถังเก็บนําสําหรับฝัง
ใต้ดิน

2) ชุดโต๊ะเก้าอี ขนาด
60X100 ซม.

2) เครืองปรับอากาศ

1) ตู้เหล็กบานเลือนทึบ

1) ชุดโต๊ะเก้าอี ขนาด
70X100 ซม.

1) เครืองปัมนํา
อัตโนมัติ

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

วัสดุการศึกษา

วัสดุอืน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุกีฬา

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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40,00040,000

4,600

88,000

3,000

5,200

22,00022,000

70,00050,000

13,00013,000

530,000350,000

10,000

15,000

360,000200,000

70,00020,000

365,000150,000

70,00020,000

879,700

115,000

100,00030,000

30,000

90,000

610,000150,000

510,00070,000

2) ถังเก็บนําสําหรับฝัง
ใต้ดิน

2) ชุดโต๊ะเก้าอี ขนาด
60X100 ซม.

2) เครืองปรับอากาศ

1) ตู้เหล็กบานเลือนทึบ

1) ชุดโต๊ะเก้าอี ขนาด
70X100 ซม.

1) เครืองปัมนํา
อัตโนมัติ

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

วัสดุการศึกษา

วัสดุอืน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุกีฬา

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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50,00010,000

39,000

17,000

20,000

20,000

36,000

5,000

10,000

3,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

4) เครืองออกกําลังกาย
ข้อเข่าจักรยานล้อเหล็ก
แบบนังพิง

3) เครืองบริหารไหล่
และข้อสะโพก

2) เครืองบริหารขา ข้อ
สะโพก

1) เครืองบริหารข้อ
สะโพกเหวียงซ้าย-ขวา
(แบบคู่)

ครุภัณฑ์กีฬา

1) โต๊ะนักเรียน

ครุภัณฑ์การศึกษา

3) เครืองคอมพิวเตอร์

2) เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก (INKJET
Printer)

1) เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

7) เครืองปรับอากาศ

6) พัดลมโคจร

5) โต๊ะทํางาน

5) เก้าอีสํานักงาน

4) โต๊ะทํางานเหล็ก

4) เก้าอีสํานักงาน

3) โต๊ะคอมพิวเตอร์

3) ตู้เก็บเอกสาร

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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610,000550,000

39,000

17,000

20,000

20,000

36,000

23,00023,000

4,3004,300

3,7003,700

28,00028,000

13,20013,200

5,000

5,0005,000

5,0005,000

10,000

3,500

20,00020,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

4) เครืองออกกําลังกาย
ข้อเข่าจักรยานล้อเหล็ก
แบบนังพิง

3) เครืองบริหารไหล่
และข้อสะโพก

2) เครืองบริหารขา ข้อ
สะโพก

1) เครืองบริหารข้อ
สะโพกเหวียงซ้าย-ขวา
(แบบคู่)

ครุภัณฑ์กีฬา

1) โต๊ะนักเรียน

ครุภัณฑ์การศึกษา

3) เครืองคอมพิวเตอร์

2) เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก (INKJET
Printer)

1) เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

7) เครืองปรับอากาศ

6) พัดลมโคจร

5) โต๊ะทํางาน

5) เก้าอีสํานักงาน

4) โต๊ะทํางานเหล็ก

4) เก้าอีสํานักงาน

3) โต๊ะคอมพิวเตอร์

3) ตู้เก็บเอกสาร

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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727,000

300,000

10,000

22,000

36,000

38,000

1) โครงการก่อสร้าง
ฝังท่อระบายนํา คสล.
พร้อมเทคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณถนน
เทศบาล 1 ซอย 1 หมู่
ที 4

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

1) ค่าก่อสร้างห้อง
ธุรการโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลหนอง
ขาว

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

3) ข้อแยก ตัว Y
เกลียวหยาบสวมเร็ว

2) สายส่งนําดับเพลิง
แบบยาง

1) สายส่งนําดับเพลิง
แบบผ้าใบ

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

1) กล้องถ่ายภาพ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

1) รถบรรทุก (ดีเซล)

1) รถจักรยานยนต์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

3) เครืองตัดแต่งกิงไม้
ขนาดเครืองยนต์
33cc

2) เครืองตัดแต่งทรง
พุ่มไม้ ขนาดเครือง
ยนต์ 21 CC

1) เครืองตัดหญ้าแบบ
ข้ออ่อน

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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727,000

300,000

10,000

22,000
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34,50034,500

787,000787,000

38,000

15,00015,000

15,00015,000

11,00011,000

1) โครงการก่อสร้าง
ฝังท่อระบายนํา คสล.
พร้อมเทคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณถนน
เทศบาล 1 ซอย 1 หมู่
ที 4

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

1) ค่าก่อสร้างห้อง
ธุรการโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลหนอง
ขาว

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

3) ข้อแยก ตัว Y
เกลียวหยาบสวมเร็ว

2) สายส่งนําดับเพลิง
แบบยาง

1) สายส่งนําดับเพลิง
แบบผ้าใบ

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

1) กล้องถ่ายภาพ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

1) รถบรรทุก (ดีเซล)

1) รถจักรยานยนต์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

3) เครืองตัดแต่งกิงไม้
ขนาดเครืองยนต์
33cc

2) เครืองตัดแต่งทรง
พุ่มไม้ ขนาดเครือง
ยนต์ 21 CC

1) เครืองตัดหญ้าแบบ
ข้ออ่อน

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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135,000

200,000

20,000

50,000

50,000

150,000

192,000

500,000

50,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนเอกชน

ค่าใช่จ่ายในการปรับ
ปรุงและซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ

3) ค่าปรับปรุงทํารัว

2) ค่าปรับปรุงอาคาร

1) ค่าปรับปรุงราง
ระบายนํา

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

1) โครงการต่อเติม
และปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ โครง
สร้าง คสล. ชันที 2
เพือทําเป็นห้องทํางาน

1) ค่าก่อสร้างต่อเติม
ปรับปรุงอาคารศูนย์
การเรียนร้ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

4) โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. และวางท่อ
ระบายนํา คสล.พร้อม
บ่อพัก คสล. บริเวณ
เชือมต่อถนนเทศบาล
8 หมู่ที 9

3) โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงศาล และภูมิ
ทัศน์ บริเวณศาลหนอง
น้อย หมู่ที 2

2) โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บริเวณแยก
ถนนสายกาญจนบุรี-อู่
ทอง กม.ที 11+900
หมู่ที 9

เงินอุดหนุน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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20,00020,000

135,000

200,000

20,000

150,000100,000

90,00040,000

1,300,0001,300,000

150,000

192,000

500,000

50,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนเอกชน

ค่าใช่จ่ายในการปรับ
ปรุงและซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ

3) ค่าปรับปรุงทํารัว

2) ค่าปรับปรุงอาคาร

1) ค่าปรับปรุงราง
ระบายนํา

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

1) โครงการต่อเติม
และปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ โครง
สร้าง คสล. ชันที 2
เพือทําเป็นห้องทํางาน

1) ค่าก่อสร้างต่อเติม
ปรับปรุงอาคารศูนย์
การเรียนร้ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

4) โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. และวางท่อ
ระบายนํา คสล.พร้อม
บ่อพัก คสล. บริเวณ
เชือมต่อถนนเทศบาล
8 หมู่ที 9

3) โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงศาล และภูมิ
ทัศน์ บริเวณศาลหนอง
น้อย หมู่ที 2

2) โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บริเวณแยก
ถนนสายกาญจนบุรี-อู่
ทอง กม.ที 11+900
หมู่ที 9

เงินอุดหนุน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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2,066,0008,207,4002,304,000160,0008,633,0001,085,000406,0001,296,200

1,264,000200,000เงินอุดหนุนส่วนราชการเงินอุดหนุน

รวม

งบเงินอุดหนุน

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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39,101,80014,944,200

1,580,000116,000เงินอุดหนุนส่วนราชการเงินอุดหนุน

รวม

งบเงินอุดหนุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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ค่ามาตรวัดนําประปา จํานวน  30,000.00  บาท
ได้จากการขอติดตังมาตรวัดนําประปารายใหม่และรายเดิมทีมาตรวัดนํา
ประปาชํารุด
ตังรับโดยถือสถิติรายรับจริงของปีทีแล้วเป็นเกณฑ์
รายได้เบ็ดเตล็ด  ได้จาก
-ค่าอุปกรณ์ติดตัง จํานวน  13,000.00  บาท
ได้จากการขอติดตังมาตรวัดนําประปารายใหม่
ตังรับโดยถือสถิติรายรับจริงของปีทีแล้วเป็นเกณฑ์
-ค่าคําร้อง    จํานวน  1,000.00  บาท
ได้จากการยืนคําร้องขอติดตังมาตรวัดนําประปารายใหม่
ตังรับโดยถือสถิติรายรับจริงของปีทีแล้วเป็นเกณฑ์

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 44,000 บาท

ได้จากค่าแรงในการติดตัง , ย้ายมาตรวัดนํา และค่าเชือมต่อมาตรวัดนํา
ประปา(กรณีตัดฝาก)
ตังรับโดยถือสถิติรายรับจริงของปีทีแล้วเป็นเกณฑ์

ค่าแรง จํานวน 12,000 บาท

ได้จากค่าธรรมเนียมการติดตังและการโอนกรรมสิทธิมาตรวัดนําประปา
ตังรับโดยถือสถิติรายรับจริงของปีทีแล้วเป็นเกณฑ์

ค่าธรรมเนียม จํานวน 15,000 บาท

ผลประโยชน์อืน รวม 27,000 บาท

ตังรับโดยการประมาณการรับดอกเบียเงินฝากธนาคาร  จากยอดเงินฝาก
ธนาคารของกิจการประปา

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร จํานวน 100,000 บาท

ได้จากการให้บริการจัดเก็บค่านําประปาในแต่ละเดือน
ตังรับโดยถือสถิติทีได้รับจริงของปีทีแล้วเป็นเกณฑ์

ค่าเช่ามาตรวัดนํา จํานวน 420,000 บาท

ได้จากการจําหน่ายนําจากท่อธารและจากการใช้นําของมาตรวัดนําชัวคราว
ตังรับโดยถือสถิติรายรับจริงของปีทีแล้วเป็นเกณฑ์

ค่าจําหน่ายนําท่อธาร จํานวน 12,000 บาท

ได้จากการจัดเก็บค่านําประปาตามใบเสร็จรับเงินจัดเก็บค่านําประปาในแต่
ละเดือน
ตังรับโดยถือประมาณการจําหน่ายนําปีทีแล้วกับสถิติผู้ขอใช้นําเพิมเป็น
เกณฑ์

ค่าจําหน่ายนําจากมาตรวัดนํา จํานวน 2,990,000 บาท

รายได้  เป็นเงิน 3,593,000 บาท

ประมาณการรายรับทังสิน 3,593,000 บาท แยกเป็น

เทศบาลตําบลหนองขาว
อําเภอ ท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการการประปาเทศบาลตําบลหนองขาว
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน  5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีต้องปฏิบัติราชการ กรณีเร่งด่วน
นอกเวลาราชการตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จํานวน  74,000
 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน เป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จํานวน 74,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 89,000 บาท

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,691,000 บาท

เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน  142,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานทัวไป จํานวน 5  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 142,000 บาท

ค่าจ้างพนักงานจ้าง จํานวน  450,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทัว
ไป  จํานวน 5 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 450,000 บาท

เงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน จํานวน  2,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล
สามัญ จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 2,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน  402,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล
สามัญ                         จํานวน   3 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 402,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 996,000 บาท

งบบุคลากร  เป็นเงิน 996,000 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  3,543,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น

เทศบาลตําบลหนองขาว

อําเภอ ท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการการประปาเทศบาลตําบลหนองขาว

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน  300,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก นํายาทํา
ความสะอาด สารส้ม  คลอรีน ฯลฯ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 300,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น แบตเตอรีวิทยุคมนาคม ฯลฯ ตาม
ความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน  30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงาน
ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตามความจําเป็น ราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 466,000 บาท

รายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน  50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายทีเกียวเนืองกับการปฎิบัติงานทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
 จํานวน  15,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร  สําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ในการเดินทางไปราชการ รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทราย
รับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน (03) จํานวน 15,000 บาท

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน  50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ค่าจ้างเหมา -บริการ
ต่าง ๆ ฯลฯ  รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ตาม
ระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
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ค่าไฟฟ้า จํานวน  1,000,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารทีทําการประปา หรืออาคารสถานทีผลิต
นําประปาของเทศบาลตําบลหนองขาว
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,000,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,021,000 บาท

วัสดุอืน จํานวน  40,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีไม่เข้าลักษณะและประเภทดัง
กล่าวข้างต้นตามความจําเป็น  รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ
และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอืน จํานวน 40,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และ
อืน ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและราย
จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

วัสดุการเกษตร จํานวน  3,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น จอบหมุน จานพรวน คราดซี ฯลฯ ราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร จํานวน 3,000 บาท

 จํานวน  3,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ประเภทนํายา
ต่าง ๆ  รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 3,000 บาท

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง นํามันจาระบี ฯลฯ ตามความจําเป็น รายละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี  ยาง -รถ
ยนต์ ฯลฯ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ
และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง จํานวน  50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรงทาสี เหล็ก อิฐ หิน ทราย ท่อ
ประปา และอุปกรณ์ต่อท่อ ฯลฯ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน  100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษา ปรับปรุง ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
อืนๆ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน  23,000  บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว
รายละเอียดและคุณลักษณะตามมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและ
ลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 23,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์วิทยาศตร์และการแพทย์ จํานวน  36,500  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป๊มจ่ายสารเคมี (คลอรีน) สําหรับเติมนํายา
เคมี  (คลอรีน) สําหรับเติมนํายาเคมี ระบบบําบัดนําเสีย มีความทนทาน
สูง  มีคุณลักษณะดังนี
1. ใช้กับไฟฟ้า ขนาด 380 V(3เฟส)
2 ปริมาตรไม่น้อยกว่า 45 ลิตร ต่อนาที
3.แรงดัน ขนาด 1.5 Mpa
4. สามารถใช้ได้กับ PVC PVDE SUS
5. ใช้กําลังไฟ 0.20 ถึง 1.5 KW
6. มีการควบคุม HP อัตโนมัติ
ไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญช๊ ราคามาตรฐานครุภํฑ์ แต่มีความจําเป็น
ต้องใช้ จึงตังตามราคาท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 36,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 159,500 บาท

งบลงทุน  เป็นเงิน 659,500 บาท

ค่าไปรษณีย์ จํานวน  1,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข  เช่น  ค่าธนาณัติ  ค่าโทรเลข    ค่าซือ
ดวงตราไปรษณียากร รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและราย
จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท

ค่าโทรศัพท์ จํานวน  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายใน สําหรับอาคารผลิตนําประปา อาคารสํานัก
งาน และค่าโทรศัพท์ทางไกลในการติดต่อราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน  50,000  บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกัน สังคม  พ.
ศ.2533 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 3)พ.ศ.2542   และ     กฎกระทรวง
กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสัง พ.ศ.2545 กฎกระทรวงกําหนด
อัตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม     เพือการจ่ายประโยชน์ทดแทน
ในกรณีว่างงาน พ.ศ.2546   และ       ข้อ 33 ของประกาศ ก.ท.จ.
กาญจนบุรี เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที 30 กรกฎาคม 2547
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 50,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน
 70,900  บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ตามพระราช
บัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2500 และตามกฎ
กระทรวง ฉบับที 3 (พ.ศ.2515) ประกอบกับหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย ให้คํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายได้ตาม
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจําปีงบประมาณนัน ยกเว้นเงินกู้ เงินทีมี
ผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
การคํานวณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เทศบาลตําบลหนองขาวประมาณ
การรายรับ ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล รวมเป็นเงิน 3,543,200 บาท คํานวณยอด  เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน เป็นเงิน70,864 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(กบท.) จํานวน 70,900 บาท

งบกลาง รวม 196,700 บาท

งบกลาง  เป็นเงิน 196,700 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน  500,000  บาท
รายจ่ายทีเกิดขึนเนืองจากการปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้างซึงมิใช่การซ่อม
แซมตามปกติ  รายการ
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานักงานการประปาเทศบาล จํานวน
 300,000  บาท
ตําบลหนองขาว หมู่ที 9 ตําบลหนองขาว  โดยทําการทาสีอาคารสํานัก
งาน  จํานวน 1 หลัง พร้อมทาสีอาคารผลิตนํา
ประปา จํานวน 1 หลัง  อาคารโรงสูบนําแรงตํา จํานวน 1 หลัง อาคารโรง
สูบนําแรงสูง จํานวน 1 หลัง  พร้อมหอถังสูง จํานวน 1 หอ ตามแบบ
เทศบาลกําหนด
- โครงการซ่อมแซมคันสระนําดินอาคารโรงสูบนําแรงตํา การ
ประปา เทศบาลตําบลหนองขาว หมู่ที 9 ตําบลหนองขาว โดยทําการเรียง
หินใหญ่ บริเวณโรงสูบนําแรงตํา จํานวน 1 แห่ง ตามแบบเทศบาลกําหนด
 จํานวน  200,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
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เงินช่วยค่าทําศพ จํานวน  5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพในกรณีทีพนักงานและลูกจ้างเสียชีวิตระหว่าง
ปฎิบัติราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
เงินสํารองจ่าย จํานวน  70,800  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินหรือจําเป็น    ในกรณีทีกิจการประปาไม่ได้ตัง
งบประมาณไว้หรือมีความจําเป็นต้องจ่าย     หรือตังงบ ประมาณรายจ่ายไว้
แล้วแต่ไม่พอจ่ายตามความเหมาะสม และให้เป็นอํานาจอนุมัติของผู้บริหาร
ท้องถิน ตามระเบียบกระทรวง  -มหาดไทย    ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ข้อ19
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายงบกลางอืน จํานวน 75,800 บาท
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