
 
 

 

 

 

 
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
ของ 

 
เทศบาลต าบลหนองขาว 

อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 



 
ประกาศเทศบาลต าบลหนองขาว 

เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
--------------------------------------------------------------- 

ด้วยสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕65 และอนุมัติ ให้น าร่างเทศบัญญัติดังกล่าวตราเป็นเทศบัญญัติ                     
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม              
๒๕64  และวันที่ 23 สิงหาคม ๒๕64  ตามล าดับ  

บัดนี้ นายอ าเภอท่าม่วงได้ลงนามอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ของเทศบาลต าบลหนองขาวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามหนังสืออ าเภอท่าม่วง 
ที่ กจ ๐๐23.10/1243 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 เรื่อง ขอส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติ เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณของเทศบาลต าบลหนองขาว              
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕62 มาตรา ๖๕  
จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตาม
ส าเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่แนบท้ายประกาศนี้ 

 ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. ๒๕64 

 

       (ลงชื่อ)            
          (นายวัฒนา  เชียงทอง) 
              นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

 



พื้นที่ 0.84 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 5,131 คน
ชาย 2,432 คน

หญิง 2,699 คน

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 2 สิงหาคม 2564

เทศบาลต าบลหนองขาว
เขต/อ าเภอ ท่าม่วง    จังหวดักาญจนบุรี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
99 ม.4  ซอย-  ถนน-  แขวง/ต าบล หนองขาว

  เขต/อ าเภอ ท่าม่วง  จังหวดักาญจนบุรี  71110



อ ำเภอทำ่มว่ง  จงัหวดักำญจนบรุ ี

สว่นที ่1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณ
รำยจำ่ย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบำลต ำบลหนองขำว



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ วนัที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มีสถำนะ
กำรเงิน ดังนี้

           บัดนี้ ถึงเวลำที่ผู้บริหำรท้องถิน่ของเทศบำลต ำบลหนองขำว จะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี   
ต่อสภำเทศบำลต ำบลหนองขำวอีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสนี้ ผู้บริหำรท้องถิน่เทศบำลต ำบลหนองขำว   จึงขอชี้แจงให้ท่ำน
ประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลัง ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ    
พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1.1.4 รำยกำรกันเงินไวแ้บบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 6 โครงกำร

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,574,073.00

หมวดรำยได้จำกทุน 1,200.00

หมวดภำษีจัดสรร 22,894,166.00

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภค และกิจกำรพำณิชย์ 0

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 60,064.05

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 502,307.70

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 668,304.94

2. การบรหิารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รำยรับจริง จ ำนวน 48,831,288.83 บำท ประกอบด้วย

หมวดภำษีอำกร 131,173.14

1.1.5 รำยกำรกันเงินไวโ้ดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน 12 โครงกำร รวม 973,976.70 บำท

1.2 เงินกูค้งค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท

1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 19,892,770.79 บำท

1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 71,688,739.70 บำท
1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 78,610,782.69 บำท

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป

รวม 200,572.00 บำท

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาเทศบาลต าบลหนองขาว

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท



3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา เทศบาลต าบลหนองขาว

ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ณ วนัที่ 30  กันยำยน  พ.ศ.2563

รำยรับจริง จ ำนวน

รำยจ่ำยจริง จ ำนวน

กูเ้งินจำกธนำคำร/ก.ส.ท./อื่นๆ จ ำนวน 0.00

ยืมเงินสะสมจำกเทศบำล จ ำนวน 0.00

ก ำไรสะสม จ ำนวน 0.00

เงินฝำกธนำคำร ณ วนัที่ 31 กรกฏำคม 2564 จ ำนวน

ทรัพย์รับจ ำนวน จ ำนวน

เงินสะสม จ ำนวน

ทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน

2.7 รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินกู ้จ ำนวน 0.00 บำท

2.4 รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวตัถุประสงค์ จ ำนวน 20,295.00 บำท

2.5 มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพื่อด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ จ ำนวน 1,509,525.00 บำท

งบรำยจ่ำยอื่น จ ำนวน 0.00 บำท

งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 1,127,998.94 บำท

งบลงทุน จ ำนวน 4,417,322.00 บำท

งบด ำเนินงำน จ ำนวน 9,516,405.58 บำท

งบบุคลำกร จ ำนวน 16,231,233.07 บำท

2.3 รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 42,957,943.57 บำท ประกอบด้วย

งบกลำง จ ำนวน 11,664,983.98 บำท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวตัถุประสงค์ จ ำนวน 0.00 บำท

3,304,841.62       

9,528,640.29       

2,791,421.70       

13,277,718.29

0.00

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

3,936,277.58       

บำท

2.6 รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท



รายรับจริง

ปี  2563

131,173.14
502,307.70
668,304.94

60,064.05
1,200.00

1,363,049.83

22,894,166.00
22,894,166.00

24,574,073.00
24,574,073.00
48,831,288.83รวม 49,000,000.00 50,160,000.00

หมวดเงินอุดหนุน 25,239,200.00 25,700,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร 25,239,200.00 25,700,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 22,350,000.00 23,080,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
หมวดภาษีจดัสรร 22,350,000.00 23,080,000.00

หมวดรายไดจ้ากทุน 5,000.00 5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,410,800.00 1,380,000.00

หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 700,000.00 662,800.00
หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด 30,500.00 30,000.00

หมวดภาษีอากร 200,000.00 244,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ 475,300.00 438,200.00

รายรับ
ประมาณการ

ปี 2564

ประมาณการ

ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง

1. รายรับ

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลหนองขาว

อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี



รายจ่ายจริง

ปี 2563

ประมาณการ

ปี 2564

ประมาณการ

ปี 2565

งบกลาง 11,664,983.98 12,358,900.00 13,065,400.00
งบบุคลากร 16,231,233.07 19,261,400.00 19,863,960.00
งบด าเนินงาน 9,516,405.58 11,079,000.00 10,794,040.00
งบลงทุน 4,417,322.00 4,934,700.00 5,248,600.00
งบเงินอุดหนุน 1,127,998.94 1,366,000.00 1,188,000.00

42,957,943.57 49,000,000.00 50,160,000.00

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลหนองขาว

อ าเภอท่าม่วง  จังหวดักาญจนบุรี

2. รายจ่าย



อ ำเภอทำ่มว่ง  จงัหวดักำญจนบรุ ี

สว่นที ่2

เทศบญัญตั ิ

เร ือ่ง

                     งบประมำณรำยจำ่ย              

         ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบำลต ำบลหนองขำว



แผนงานงบกลาง 13,065,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 50,160,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,129,980
แผนงานการเกษตร 10,000

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 838,530
แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 59,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการศึกษา 8,752,965
แผนงานสาธารณสุข 2,296,540
แผนงานเคหะและชุมชน 2,088,000

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 12,731,780
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,187,805

ด้านบริการชุมชนและสังคม

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

บันทกึหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบญัญติั งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลหนองขาว
อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี



13,065,400
13,065,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลหนองขาว

อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานงบกลาง

งาน
งบกลาง รวมงบ

งบกลาง 13,065,400
    งบกลาง 13,065,400



549,240 362,640
0 0

549,240 362,640
47,140 90,000
10,000 70,000
37,140 20,000

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

596,380 452,640

แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งาน
งานบรหิารทั่วไป

งานวางแผนสถิตแิละ
วิชาการ

งานบรหิารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวมงบ

งบบุคลากร 6,824,120 1,984,320 9,720,320
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,199,480 1,984,320 7,095,680
งบด าเนินงาน 1,569,320 829,000 2,535,460
    ค่าตอบแทน 114,400 193,200 387,600
    ค่าใช้สอย 711,920 485,200 1,254,260
    ค่าวสัดุ 415,000 135,000 550,000
    ค่าสาธารณูปโภค 328,000 15,600 343,600
งบลงทุน 330,000 50,000 380,000
    ค่าครุภณัฑ์ 230,000 50,000 280,000
    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 100,000 0 100,000
งบเงนิอุดหนุน 96,000 0 96,000
    เงินอุดหนุน 96,000 0 96,000

รวม 8,819,440 2,863,320 12,731,780



0
0

51,775
0

51,775
0
0
0
0

51,775

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งาน งานบรหิารทั่วไป
เก่ียวกับการรกัษา
ความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั

รวมงบ

งบบุคลากร 1,685,340 1,685,340
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,685,340 1,685,340
งบด าเนินงาน 390,690 442,465
    ค่าตอบแทน 54,400 54,400
    ค่าใช้สอย 106,290 158,065
    ค่าวสัดุ 230,000 230,000
งบลงทุน 1,060,000 1,060,000
    ค่าครุภณัฑ์ 50,000 50,000
    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 1,010,000 1,010,000

รวม 3,136,030 3,187,805



0 4,802,920
0 4,802,920

1,985,345 2,828,045
0 118,200

1,176,145 1,473,645
809,200 959,200

0 277,000
0 30,000
0 30,000

1,092,000 1,092,000
1,092,000 1,092,000
3,077,345 8,752,965

แผนงานการศึกษา

งาน งานบรหิารทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา

งานระดบัก่อนวัยเรยีน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไมก่ าหนด
ระดบั

รวมงบ

งบบุคลากร 4,802,920 0
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,802,920 0
งบด าเนินงาน 792,700 50,000
    ค่าตอบแทน 118,200 0
    ค่าใช้สอย 247,500 50,000
    ค่าวสัดุ 150,000 0
    ค่าสาธารณูปโภค 277,000 0
งบลงทุน 30,000 0
    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 30,000 0
งบเงนิอุดหนุน 0 0
    เงินอุดหนุน 0 0

รวม 5,625,620 50,000



0
0

464,940
120,000
194,940
150,000

0
0

464,940

96,000 1,588,000
96,000 1,588,000

0 500,000
0 500,000

96,000 2,088,000

แผนงานสาธารณสุข

งาน งานบรหิารทั่วไป
เก่ียวกับสาธารณสุข

งานบรกิารสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน

รวมงบ

งบบุคลากร 965,000 965,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 965,000 965,000
งบด าเนินงาน 766,600 1,231,540
    ค่าตอบแทน 24,600 144,600
    ค่าใช้สอย 332,000 526,940
    ค่าวสัดุ 410,000 560,000
งบลงทุน 100,000 100,000
    ค่าครุภณัฑ์ 100,000 100,000

รวม 1,831,600 2,296,540

แผนงานเคหะและชมุชน

งาน งานบรหิารทั่วไป
เก่ียวกับเคหะและชมุชน

งานสวนสาธารณะ
งานก าจัดขยะมลูฝอย

และสิ่งปฏกูิล
รวมงบ

งบด าเนินงาน 0 1,492,000
    ค่าใช้สอย 0 1,492,000
งบลงทุน 500,000 0
    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 500,000 0

รวม 500,000 1,492,000



0
0

232,530
0

232,530
232,530

59,000
59,000
59,000

แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

งาน งานบรหิารทั่วไป
เก่ียวกับสรา้งความ
เขม้แขง็ของชมุชน

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความเขม้แขง็

ชมุชน
รวมงบ

งบบุคลากร 576,000 576,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 576,000 576,000
งบด าเนินงาน 30,000 262,530
    ค่าตอบแทน 10,000 10,000
    ค่าใช้สอย 20,000 252,530

รวม 606,000 838,530

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

รวมงบ

งบด าเนินงาน 59,000
    ค่าใช้สอย 59,000

รวม 59,000



0
0

576,000
0

576,000
0
0

2,150,000
0

2,150,000
2,726,000

10,000
10,000
10,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งานบรหิารทั่วไป
เก่ียวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา
งานก่อสรา้ง รวมงบ

งบบุคลากร 2,114,380 2,114,380
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,114,380 2,114,380
งบด าเนินงาน 1,261,000 1,837,000
    ค่าตอบแทน 25,000 25,000
    ค่าใช้สอย 322,000 898,000
    ค่าวสัดุ 814,000 814,000
    ค่าสาธารณูปโภค 100,000 100,000
งบลงทุน 1,028,600 3,178,600
    ค่าครุภณัฑ์ 1,028,600 1,028,600
    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 2,150,000

รวม 4,403,980 7,129,980

แผนงานการเกษตร

งาน งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรธรรมชาติ

รวมงบ

งบด าเนินงาน 10,000
    ค่าใช้สอย 10,000

รวม 10,000



ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       
เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 50,160,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 13,065,400

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 50,160,000

ดา้นการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,129,980

แผนงานการเกษตร 10,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,088,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 838,530

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 59,000

ดา้นบรกิารชมุชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 8,752,965

แผนงานสาธารณสุข 2,296,540

ดา้นบรหิารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,731,780

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,187,805

เทศบัญญตัิ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลหนองขาว

อ าเภอท่ามว่ง  จังหวัดกาญจนบุรี
     โดยที่เป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  มาตรา 65   จึงตราขึน้ไวโ้ดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลหนองขาว และโดยเห็นชอบของผู้วา่ราชการจังหวดักาญจนบุรี

แผนงาน ยอดรวม

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา่ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 54,052,000 บาท



ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาวปฏบิัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยวธิกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ผู้วา่ราชการจังหวดักาญจนบุรี

ต าแหน่ง นายอ าเภอท่าม่วง  ปฏบิัติราชการแทน

 ฑรัท   เหลืองสอาด

( นายฑรัท   เหลืองสอาด )

ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว

เห็นชอบ

(  นายวฒันา  เชียงทอง  )

วฒันา  เชียงทอง

ประกาศ ณ วันที่ .........7 กันยายน พ.ศ.2564............

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาวมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

งบลงทุน 300,000

รวมรายจ่าย 3,892,000

งบกลาง 184,800

งบบุคลากร 1,030,900

งบด าเนินงาน 2,376,300

งบ ยอดรวม

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 3,892,000 บาท ดังนี้



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองขาว
อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 244,344.80 975.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 6,116.10 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 23,577.14 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีป้าย 84,502.00 106,621.00 100,000.00 44.00 % 144,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 334,962.90 131,173.14 200,000.00 244,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,289.20 2,056.40 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 161,560.00 154,520.00 150,000.00 80.13 % 270,200.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

300.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

400.00 880.00 800.00 0.00 % 800.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 1,790.00 1,890.00 2,500.00 -20.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 863.00 17,648.50 12,000.00 0.00 % 12,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 230.00 240.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 3,220.00 0.00 100.00 % 3,200.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565  10:58:25 หนา : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 22,300.00 25,400.00 30,000.00 -33.33 % 20,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 562,315.00 260,957.80 250,000.00 -60.00 % 100,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 420.00 420.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 4,000.00 4,000.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

17,100.00 14,700.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

14,400.00 13,700.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 4,000.00 2,000.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 280.00 310.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 750.00 365.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 2,890.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 795,887.20 502,307.70 475,300.00 438,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 572,295.09 668,304.94 700,000.00 -5.31 % 662,800.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 572,295.09 668,304.94 700,000.00 662,800.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 0.58 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 18,500.00 33,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาสมัครสมาชิกหองสมุด 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 22,698.00 27,063.47 20,000.00 0.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 41,198.00 60,064.05 30,500.00 30,000.00

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565  10:58:25 หนา : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 1,200.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 1,200.00 5,000.00 5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 437,018.87 462,182.16 400,000.00 15.00 % 460,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 17,084,250.72 15,872,068.60 15,500,000.00 3.23 % 16,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,241,388.35 2,183,335.51 2,000,000.00 10.00 % 2,200,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 79,634.99 129,172.83 150,000.00 -20.00 % 120,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,590,612.12 3,943,299.60 4,000,000.00 0.00 % 4,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 55,833.17 55,309.75 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 46,901.32 49,407.55 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

288,661.00 199,390.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 37,300.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 24,861,600.54 22,894,166.00 22,350,000.00 23,080,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 23,521,298.00 24,574,073.00 25,239,200.00 1.83 % 25,700,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 23,521,298.00 24,574,073.00 25,239,200.00 25,700,000.00
รวมทุกหมวด 50,127,241.73 48,831,288.83 49,000,000.00 50,160,000.00

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565  10:58:25 หนา : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองขาว

อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 50,160,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 244,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 100,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง
-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 144,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง
-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 438,200 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง
-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 270,200 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง
-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 800 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง
-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง
-ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 12,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง
-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง
-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 3,200 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง
-งบประมาณปที่ผานมาไมได้ตั้งรับไว้

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง
-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 20,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง
-ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง
-ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง
-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 1,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง
-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 10,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง
-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 10,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง
-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา
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คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 500 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง
-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง
-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 1,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง
-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง
-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 662,800 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 662,800 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง
-ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 30,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 10,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง
-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้ให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง
-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 5,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง
-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 23,080,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 460,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่ได้รับจัด
สรรจริง
-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 16,000,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่ได้รับจัด
สรรจริง
-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

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

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่ได้รับจัด
สรรจริง
-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 120,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่ได้รับจัด
สรรจริง
-ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,000,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่ได้รับจัด
สรรจริง
-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 50,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่ได้รับจัด
สรรจริง
-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่ได้รับจัด
สรรจริง
-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา
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คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 200,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่ได้รับจัด
สรรจริง
-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 25,700,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 25,700,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่ได้รับอุด
หนุนจริง
-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 171,385 159,538 104,000 44.23 % 150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,045 7,665 10,000 -30 % 7,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 100,000 -100 % 0

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,436,200 8,709,200 8,900,400 7.93 % 9,606,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,676,000 1,739,200 1,812,000 3.8 % 1,880,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000 54,000 54,000 0 % 54,000

เงินสํารองจาย 0 88,390 445,000 -32.58 % 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 733,800

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 0 100 % 22,800

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองขาว
อําเภอทามวง    จังหวัดกาญจนบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

105,500 115,943 120,000 -100 % 0

2) คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

41,498.22 43,381.98 44,400 -100 % 0

3) เงินชวยพิเศษ 0 52,710 10,000 -100 % 0

4) คาใช้จายในการจัดการจรจร 0 97,500 100,000 -100 % 0

4) คาใช้จายในการจัดการจราจร 29,900 0 0 0 % 0

5) สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 100,000 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

0 0 0 100 % 40,600

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 0 100 % 100,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (สปสช.)

0 0 0 100 % 120,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

434,740 474,740 712,900 -100 % 0

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 22,716 22,716 22,800 -100 % 0

รวมงบกลาง 10,978,984.22 11,664,983.98 12,435,500 13,065,400
รวมงบกลาง 10,978,984.22 11,664,983.98 12,435,500 13,065,400
รวมงบกลาง 10,978,984.22 11,664,983.98 12,435,500 13,065,400

รวมแผนงานงบกลาง 10,978,984.22 11,664,983.98 12,435,500 13,065,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

695,520 695,520 530,520 31.1 % 695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 120,000 100,000 20 % 120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000 100,000 20 % 120,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

182,160 198,720 165,720 19.91 % 198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,275,120 1,258,560 1,163,400 28.11 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,392,800 2,392,800 2,059,640 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,586,450 2,756,160 3,000,100 -1.7 % 2,949,120

เงินประจําตําแหนง 144,000 144,000 134,000 7.46 % 144,000

เงินวิทยฐานะ 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 227,340 238,560 256,700 6.15 % 272,480

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 584,376 655,080 666,800 -0.14 % 665,880

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565  11:00 หน้า : 3/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 73,499 84,000 85,500 -1.75 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,699,665 3,961,800 4,227,100 4,199,480
รวมงบบุคลากร 6,092,465 6,354,600 6,286,740 6,824,120

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 591,000 -91.54 % 50,000

คาเชาบ้าน 38,000 59,000 60,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 34,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 29,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 54,295 19,700 40,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 92,295 78,700 691,000 114,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 211,739 0 0 0 % 0

1) รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 65,100 271.74 % 242,000

1) รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่บริการ 0 105,680 0 0 % 0
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2) โครงการจ้างเหมาแรงงานเพื่อดูแล สวน 
ตัดแตงต้นไม้ ทําความสะอาด ภายในศูนย์
พัฒนาศูนย์ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อย
โอกาส เทศบาลตําบลหนองขาว

0 95,476 0 0 % 0

2) โครงการจ้างเหมาแรงงานเพื่อดูแล สวน 
ตัดแตงต้นไม้ ทําความสะอาดภายในศูนย์
พัฒนาผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
เทศบาลตําบลหนองขาว

0 0 90,800 -100 % 0

2) โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการให้บริการของเทศบาล
ตําบลหนองขาว

0 0 0 100 % 35,000

3) โครงการจ้างเหมาแรงงานเพื่อทําความ
สะอาดบริเวณรอบอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลหนองขาว

0 0 69,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 9,775 4,025 10,000 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว มหา
วชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร

20,900 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการเรียนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

14,893 0 0 0 % 0
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คาใช้จายในการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ และงานพระราชพิธี

24,400 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

3,550 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดงานวันเทศบาล 1,000 0 5,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

111,941.1 164,122.3 65,000 -23.08 % 50,000

คาใช้จายในการเผยแพรประชาสัมพันธ์
ข้อมูลขาวสาร

45,000 30,000 40,000 -100 % 0

คาใช้จายในการสงเสริมการปกครองใน
ระบบประชาธิปไตย และการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

0 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 0 0 10,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 54,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 20,665 9,730 2,600 -100 % 0

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การทอง
เที่ยวตําบลหนองขาว

0 20,000 0 0 % 0

โครงการจัดเวทีสาธารณะด้านการทองเที่ยว 
: การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์

0 0 0 100 % 17,790

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ และ
งานพระราชพิธี

0 3,500 30,000 -33.33 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565  11:00 หน้า : 6/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการให้บริการของเทศบาล
ตําบลหนองขาว

25,000 25,000 30,000 -100 % 0

โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ์ข้อมูลขาว
สาร

0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้าน
กิจการสภา สําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง

0 0 10,000 29.9 % 12,990

โครงการพัฒนาองค์กร (Organization 
Development)

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการลดขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0 22,186 4,600 552.17 % 30,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

0 19,710 0 100 % 30,000
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

0 24,314 2,500 1,900 % 50,000

โครงการวันเทศบาล 0 0 0 100 % 4,000

โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป 23,770 0 183,500 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 10,000 61.4 % 16,140

โครงการอบรมหลักสูตรคุณธรรม และ
จริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563

0 8,400 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 46,740.89 93,751.63 273,200 -63.4 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 559,373.99 625,894.93 936,300 711,920
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 114,722 60,000 100,000 -30 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 21,957.32 23,280.2 5,600 346.43 % 25,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 18,250.2 13,816 13,600 120.59 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 37,791 62,980 135,000 -77.78 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 6,124 2,200 2,172.73 % 50,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 106,346.48 83,615.96 110,000 -9.09 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 35,475 46,251.54 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 55,430 77,855 40,000 25 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 389,972 373,922.7 466,400 415,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 368,519.89 342,275 295,000 -6.44 % 276,000

คาบริการโทรศัพท์ 35,758.88 34,572.47 40,000 -25 % 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 12,333 21,974 20,000 0 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1,500 1,500 10,000 -100 % 0

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 418,111.77 400,321.47 365,000 328,000
รวมงบดําเนินงาน 1,459,752.76 1,478,839.1 2,458,700 1,569,320

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน แบบพนักพิงสูง 10,000 0 0 0 % 0
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เก้าอี้แบบมีพนักพิง สําหรับผู้บริหาร (นายก
เทศมนตรี) ขนาดกว้างไมน้อยกวา 67 
เซนติเมตร ลึกไมน้อยกวา 68 เซนติเมตร 
สูงไมน้อยกวา 119-126 เซนติเมตร จํานวน 
1 ตัว

0 0 8,900 -100 % 0

เก้าอี้แบบมีพนักพิงสูง สําหรับผู้บริหาร (รอง
นายกเทศมนตรี) ขนาดกว้างไมน้อยกวา 64 
เซนติเมตร ลึกไมน้อยกวา 78 เซนติเมตร 
สูงไมน้อยกวา 113-119 เซนติเมตร จํานวน 
2 ตัว 

0 0 11,580 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน (ห้องประชุมสภาและห้อง
ปลัดเทศบาล) จํานวน 13 ตัว

0 32,500 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว 0 0 3,200 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน แบบพนักพิงสูง (ห้อง
ประชุมสภา) จํานวน 5 ตัว

0 15,000 0 0 % 0

เครื่องดูดฝุ่น 7,900 0 0 0 % 0

เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 
ความเร็ว 40 แผนตอนาที

0 0 0 100 % 180,000

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
13,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

23,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
36,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

47,000 0 0 0 % 0
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เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ 
Inverter)  ขนาด 24,000 บีทียูจํานวน 3 
เครื่อง

0 0 109,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น หรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีที
ยู จํานวน 2 เครื่อง

0 96,200 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน
ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

23,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (แบบ
ตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด 18,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง

28,600 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

47,000 0 0 0 % 0

ชุดโต๊ะรับแขก  จํานวน  1 ชุด  0 0 10,040 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร ขนาดไมน้อยกวา 45X85 
เซนติเมตร  จํานวน 1 ตู้ 

0 0 2,700 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร ขนาดไมน้อยกวา 75X125 
เซนติเมตร จํานวน 1 ตู้ 

0 0 2,700 -100 % 0

ตู้ดโทรศัพท์สาขาและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง
และลงโปรแกรมการใช้งาน

42,050 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน สําหรับผู้บริหาร (ปลัดเทศบาล) 
ขนาดไมน้อยกวา 160x72-79x77 
เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว

0 0 8,700 -100 % 0
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โต๊ะทํางาน สําหรับผู้บริหาร ขนาดไมน้อย
กวา 140X64-70X77 เซนติเมตร จํานวน 1 
ตัว 

0 0 10,100 -100 % 0

โต๊ะทํางานสําหรับผู้บริหาร (รองนายก
เทศมนตรี) ขนาดไมน้อยกวา 120x60x75 
ซม. โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไมน้อยกวา 
80x60x75 ซม.และโต๊ะเข้ามุม ขนาดไม
น้อยกวา 65x65x75 ซม. จํานวน 2 ชุด
                      

0 0 9,980 -100 % 0

โต๊ะพับเอนกประสงค์สีขาว ขนาดไมน้อย
กวา 45X120X75 ซม. พร้อมผ้าปูโต๊ะ 
จํานวน 25 ชุด ชุด/ละ 2,300 บาท 

0 0 57,500 -100 % 0

โทรศัพท์เคลื่อนที่สําหรับนายกเทศมนตรี
และปลัดเทศบาล จํานวน 2 เครื่อง

0 33,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถโดยสารขนาด  12 ที่นั่ง (ดีเซล) จํานวน 
1 คัน

0 0 1,364,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องเลื่อยโซยนต์ ขนาดเครื่องยนต์ 33 CC 16,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1) ไมโครโฟนแบบประชุมไร้สาย จํานวน 
12 เครื่อง พร้อมชุดควบคุม

0 369,364 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จํานวน 
1 เครื่อง

33,700 0 0 0 % 0

จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
เส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จํานวน 1 จอ

15,300 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1) ติดตั้งผ้ามาน พร้อมอุปกรณ์ 0 19,580 0 0 % 0

เครื่องตัดแตงพุมไม้ ขนาด 22 นิ้ว 0 0 11,000 -100 % 0

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 9,500 -100 % 0

ติดตั้งผ้ามานพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้สําหรับ
ห้องผู้บริหารและห้องผู้ชวยผู้บริหาร

0 0 22,000 -100 % 0

ติดตั้งผ้ามานพร้อมอุปกรณ์ ห้องนายก
เทศมนตรีและห้องรองนายกเทศมนตรี 
จํานวน 2 ห้อง

0 39,752 0 0 % 0

ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้ 0 0 6,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

ปมลมสายพาน กําลังมอเตอร์ 3 แรงม้า 
ขนาดถังลม 250 แรงดัน 8 บาร์ ปริมาณลม 
250 ลิตร/นาที 2 หัวสูบ จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 28,850 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
1* จํานวน 1 เครื่อง 

0 21,300 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2*  ( จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว ) จํานวน 3 เครื่อง

0 0 90,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 2* จอรับภาพขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง

60,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับประมวล
ผล* จํานวน 2 เครื่อง

0 0 44,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที)

0 0 8,900 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา 
จํานวน 1 เครื่อง

0 2,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

29,600 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จํานวน 
1 เครื่อง

4,200 0 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ 134,550 585,800 99,000 -49.49 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 521,900 1,215,796 1,918,050 230,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ให้เป็นห้องศูนย์
อํานวยการควบคุมรักษาความปลอดภัย
เทศบาลตําบลหนองขาว (Nongkhao 
Security Control and Command 
Center)

0 0 324,000 -100 % 0

ติดตั้งราวสเตนเลสทางขึ้นบันได ด้านหน้า
สํานักงานเทศบาล 

20,000 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 0 0 100 % 100,000

1) โครงการซอมแซมดาดฟ้าห้องประชุม
เอนกประสงค์เทศบาลตําบลหนองขาว

0 53,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 1,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 20,000 53,000 325,000 100,000
รวมงบลงทุน 541,900 1,268,796 2,243,050 330,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น ระดับอําเภอ

0 0 0 100 % 30,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1) โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีในวัน
สําคัญของชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี 
(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทามวง)  
ตั้งไว้ 6,000 บาท

6,000 0 0 0 % 0

1) โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีในวัน
สําคัญของชาติและกิจกรรมงาน
ตามนโยบายของจังหวัดกาญจนบุรี

0 6,000 0 100 % 6,000

2) โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้
ประสานพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด
อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี

0 0 0 100 % 40,000

3) โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ระดับอําเภอ

0 30,000 0 0 % 0
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3) โครงการอบรมผู้ประสานงานพลังแผน
ดินเอาชนะยาเสพติด อําเภอทามวง จังหวัด
กาญจนบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทามวง) ตั้ง
ไว้ 40,000 บาท

40,000 0 0 0 % 0

4) โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประสานพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอทามวง 
จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2563

0 40,000 0 0 % 0

4) โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น (อุดหนุน อบต.ทามวง)  ตั้งไว้  
30,000  บาท

30,000 0 0 0 % 0

8) โครงการพัฒนาสูความเป็นเลิศด้านการ
ให้บริการของสํานักทะเบียนอําเภอทามวง 
(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทามวง)  
ตั้งไว้  20,000  บาท

20,000 0 0 0 % 0

โครงการขอรับการอุดหนุนในการจัด
กิจกรรมจัดการแขงขันกีฬา และ
นันทนาการ เพื่อสงเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

0 0 10,000 -100 % 0
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โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดําเนินงาน
ศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
ระดับอําเภอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีในวันสําคัญ
ของชาติและกิจกรรมงานตามนโยบายของ
จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564                            

0 0 6,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประสานพลังแผน
ดินเอาชนะยาเสพติด อําเภอทามวง จังหวัด
กาญจนบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

0 0 40,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

0 50,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

1) โครงการดําเนินงานตามภารกิจของเหลา
กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 

20,000 20,000 20,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการดําเนินงานตามภารกิจของเหลา
กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 116,000 146,000 106,000 96,000
รวมงบเงินอุดหนุน 116,000 146,000 106,000 96,000
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รวมงานบริหารทั่วไป 8,210,117.76 9,248,235.1 11,094,490 8,819,440
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 359,400 379,320 416,200 3.13 % 429,240

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 109,000 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 11,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 479,400 499,320 536,200 549,240
รวมงบบุคลากร 479,400 499,320 536,200 549,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 43,200 -76.85 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 43,200 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 10,000
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 0 0 0 100 % 17,140

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 37,140
รวมงบดําเนินงาน 0 0 43,200 47,140

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 479,400 499,320 579,400 596,380
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,370,764.38 1,518,720 1,642,000 9.89 % 1,804,320

เงินประจําตําแหนง 53,172.45 60,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 18,000 500 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 2,000 500 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,543,936.83 1,698,720 1,722,000 1,984,320
รวมงบบุคลากร 1,543,936.83 1,698,720 1,722,000 1,984,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 250,000 -52 % 120,000
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 46,000 55,000 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 13,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 11,100 13,200 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 57,100 68,200 335,000 193,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 267,680 0 0 0 % 0

1) รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 117,146 0 100 % 308,000

2) โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่
ตําบลหนองขาว สําหรับงานด้านพัสดุ 
เทศบาลตําบลหนองขาว สังกัดกองคลัง

0 96,000 0 0 % 0

2) โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่
ตําบลหนองขาว สําหรับงานด้านพัสดุ
เทศบาลตําบลหนองขาว กองคลัง

0 0 96,000 -100 % 0

3) โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่
ตําบลหนองขาว สําหรับงานด้านการเงิน
และบัญชี เทศบาลตําบลหนองขาว กองคลัง

0 0 96,000 -100 % 0
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3) โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่
ตําบลหนองขาว สําหรับงานด้านการเงิน
และบัญชี เทศบาลตําบลหนองขาว สังกัด
กองคลัง

0 96,000 0 0 % 0

4) โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่
ตําบลหนองขาว สําหรับงานด้านจัดเก็บราย
ได้ เทศบาลตําบลหนองขาว กองคลัง

0 0 92,000 -100 % 0

4) โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภาย
นอกที่อยูในเขตเทศบาลตําบลหนองขาว
เพื่อปฏิบัติงานในกองคลัง

0 96,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 100,000 7.2 % 107,200

2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 20,000

2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและ
นอกราชอาณาจักร

66,990 57,312 45,000 -100 % 0

3) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสํารวจข้อมูลภาคสนามในการจัด
ทําแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน

0 92,720 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 1,595 9,000 122.22 % 20,000
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รวมค่าใช้สอย 334,670 556,773 438,000 485,200
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 47,492.95 59,922.05 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 15,000 233.33 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 47,880 59,950 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 95,372.95 119,872.05 130,000 135,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 15,600

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 15,600
รวมงบดําเนินงาน 487,142.95 744,845.05 903,000 829,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) เก้าอี้สํานักงาน 0 2,500 0 0 % 0

1) ตู้บานเลื่อน 8,000 0 0 0 % 0

เก้าอี้ผู้บริหาร จํานวน 1 ตัว 0 3,000 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 6 ตัว ตัวละ 2,500 
บาท

0 15,000 0 0 % 0
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จัดซื้อตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก 1 บานเปิด 
จํานวน 2 ตู้

9,000 0 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อน 4,000 0 0 0 % 0

ตู้รางเลื่อน พร้อมคาติดตั้ง 0 0 250,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน (พร้อมกระจก) ขนาด 4.5 ฟุต 0 5,700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 59,000 0 0 % 0

2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์

0 4,200 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 น้ว) จํานวน 2 เครื่อง

0 59,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์  (Ink Tang Printer) จํานวน 1 เครื่อง

0 4,200 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จํานวน 
1 เครื่อง

0 9,800 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง

67,600 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 50,000
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รวมค่าครุภัณฑ์ 88,600 162,400 250,000 50,000
รวมงบลงทุน 88,600 162,400 250,000 50,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,119,679.78 2,605,965.05 2,875,000 2,863,320
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 362,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 362,640
รวมงบบุคลากร 0 0 0 362,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 70,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 90,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 452,640
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,809,197.54 12,353,520.15 14,548,890 12,731,780

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,021,620 1,024,790 981,300 31.04 % 1,285,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 318,770 348,120 335,500 7.48 % 360,600

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565  11:00 หน้า : 26/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 45,032 48,000 48,000 -19.13 % 38,820

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,385,422 1,420,910 1,364,800 1,685,340
รวมงบบุคลากร 1,385,422 1,420,910 1,364,800 1,685,340

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

12,800 7,800 144,000 -72.22 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 14,400

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,600 9,600 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 19,400 17,400 174,000 54,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,120 0 0 0 % 0

1) รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 2,500 50,000 -80 % 10,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1) คาใช้จายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

8,374 0 0 0 % 0

1) โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

0 4,907 0 0 % 0

2) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

48,812 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการทั้งใน
และนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 0 0 10,000 62.9 % 16,290

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 62,306 7,407 60,000 106,290
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 10,000 10,000 100 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 7,233.2 18,190 30,000 133.33 % 70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 38,108.82 34,062.16 50,000 20 % 60,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 5,296.5 10,000 200 % 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 19,474 0 100 % 50,000
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วัสดุอื่น 0 10,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 45,342.02 97,022.66 100,000 230,000
รวมงบดําเนินงาน 127,048.02 121,829.66 334,000 390,690

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400  ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน  2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 
1 คัน

0 0 854,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําและทอสูบน้ําสแตนเลส จํานวน 
2 เครื่อง

0 480,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับสง-วิทยุ ชนิดประจําที่ ขนาด 40 
วัตต์ 

0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องรับสงวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 0 0 108,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

1) หัวฉีดดับเพลิง (หัวฟ๊อกส์) 30,000 0 0 0 % 0
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2) ชุดไซเรนชนิดติดรถตรวจการณ์ 24,500 0 0 0 % 0

3) ทอยางดูดน้ําตัวหนอน 9,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 4,300 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 260,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 64,400 480,000 1,286,300 50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
จํานวน 3 ชุด พร้อมอุปกรณ์ควบคุมเชื่อม
ตอระบบ ตามรายการที่เทศบาลตําบล
หนองขาวกําหนด

0 460,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 0 0 100 % 70,000

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565  11:00 หน้า : 30/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด

0 0 0 100 % 940,000

โครงการปรับปรุงระบบควบคุมกล้องวงจร
ปิด CCTV  

0 0 262,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 460,000 262,000 1,010,000
รวมงบลงทุน 64,400 940,000 1,548,300 1,060,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,576,870.02 2,482,739.66 3,247,100 3,136,030
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 คาใช้จายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน และภัยพิบัติอื่น ๆ

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการซักซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 100 % 51,775

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,365 204,147.36 60,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 30,365 204,147.36 110,000 51,775
รวมงบดําเนินงาน 30,365 204,147.36 110,000 51,775
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 0 3,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ข้อแยกสามทาง 0 12,500 0 0 % 0

สายยางชนิดทอยางแข็ง 0 7,500 0 0 % 0

สายสงน้ําดับเพลิงชนิดผ้าใบ 0 47,500 0 0 % 0

สายสงน้ําดับเพลิงชนิดยาง 0 42,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 113,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 113,000 0 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30,365 317,147.36 110,000 51,775
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,607,235.02 2,799,887.02 3,357,100 3,187,805

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 108,468 178,190 220,400 88.66 % 415,800

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 637,320 660,840 684,180 29.01 % 882,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 70,940 57,420 52,680 -43.05 % 30,000
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เงินอื่น ๆ 1,960,423.87 2,157,440 2,136,200 62.65 % 3,474,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,777,151.87 3,053,890 3,093,460 4,802,920
รวมงบบุคลากร 2,777,151.87 3,053,890 3,093,460 4,802,920

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 6,200 241,200 -89.14 % 26,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 92,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 50,300 41,500 100,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 50,300 47,700 341,200 118,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 6,430 57,232 6,600 354.55 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

63,970 0 0 0 % 0
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2) โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบลหนองขาว

52,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0 91,620 30,500 63.93 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครู และ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลตําบล
หนองขาว คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน โรงเรียนอนุบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
สํากัดเทศบาลตําบลหนองขาว

0 0 6,000 1,358.33 % 87,500

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 16,660 16,440 134,150 -77.64 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 139,060 165,292 177,250 247,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 5,000 20,000 20,000 50 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 1,899.3 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 27,000 11.11 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 16,192 34,812.5 2,000 400 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 24,316 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,450 13,070 20,000 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 32,642 94,097.8 129,000 150,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 204,140.83 223,696.63 250,000 0.8 % 252,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,210.85 10,207.8 15,000 0 % 15,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 6,990.66 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 214,351.68 240,895.09 275,000 277,000
รวมงบดําเนินงาน 436,353.68 547,984.89 922,450 792,700

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู 
จํานวน 2 เครื่อง

0 84,600 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว 0 7,500 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ 
INVERTER) ขนาด 18,000 บีทียู (ติดตั้งที่
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลต.หนองขาว)

0 0 34,800 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ 
INVERTER) ขนาด 18,000 บีทียู ติดตั้งที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองขาว 
(ห้องนิทาน)

0 0 34,800 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ 
INVERTER) ขนาด 24,000 บีทียู

0 0 42,500 -100 % 0
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เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ 
INVERTER) ขนาด 30,000 บีทียู

0 0 94,400 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ 
INVERTER) ขนาด 36,000 บีทียู 

0 0 325,200 -100 % 0

ชั้นวางหนังสือ 2 ตัว 31,800 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 3 ตัว 0 16,500 0 0 % 0

โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว 150X60X75 
ซม. จํานวน 10 ตัว

0 17,000 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง 18 นิ้ว 10 ตัว 15,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องวงจรโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย
พร้อมติดตั้ง

0 0 138,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เลื่อยตัดแตงพุมไม้ 9,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

29,600 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง

0 88,500 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

21,500 0 0 0 % 0
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

4,200 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 8,600 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,400 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 114,000 214,100 678,300 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 30,000
รวมงบลงทุน 114,000 214,100 678,300 30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,327,505.55 3,815,974.89 4,694,210 5,625,620
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,100 0 0 0 % 0

1) รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 3,811 0 0 % 0

1) รายจายเพื่อให้ได้มาซื่งบริการ 0 0 0 100 % 20,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1)  คาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ศึกษาและการเรียนรู้สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลหนองขาว  จํานวน  
60,000  บาท

73,432 0 0 0 % 0

1) คาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ศึกษาและการเรียนรู้สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลหนองขาว

0 22,280 0 0 % 0

2) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

1,174,241 1,087,725 867,300 -100 % 0

3) คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
การบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียนการ
สอน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
หนองขาว และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลหนองขาว

0 0 323,000 -100 % 0

4) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, อุปกรณ์การ
เรียน , คาเครื่องแบบนักเรียน , คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนองขาว และโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว

0 0 28,200 -100 % 0
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6) โครงการบูรณาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ โดยภูมิปญญาท้องถิ่นของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองขาว

0 0 7,000 -100 % 0

8) โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนองขาว

0 0 10,000 -100 % 0

9) โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ (Mini English 
Program) ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลหนองขาว

0 0 144,000 -100 % 0

โครงการบูรณาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ โดยครูภูมิปญญาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

โครงการบูรณาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ โดยครูภูมิปญญาท้องถิ่นของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองขาว

0 7,000 0 0 % 0

โครงการรักการอาน ชวนลูกรัก "ตะลุยโลก
นิทาน"

0 0 0 100 % 18,845

โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหนองขาว

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 923,300
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โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ (Mini English Program) 
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนอง
ขาว

0 0 0 100 % 144,000

โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ (Mini English Program) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

0 144,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,251,773 1,264,816 1,379,500 1,176,145
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 40,890 39,923.55 40,000 25 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 59,842 32,910 0 100 % 709,200

คาอาหารเสริม (นม) 531,399.3 508,350.98 604,300 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 14,950 19,020 20,000 50 % 30,000

วัสดุการศึกษา 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 647,081.3 600,204.53 674,300 809,200
รวมงบดําเนินงาน 1,898,854.3 1,865,020.53 2,053,800 1,985,345

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) เก้าอี้ทํางาน แบบพนักพิงสูง 5,000 0 0 0 % 0
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2) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน 2 เครื่อง

64,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1) เครื่องเลนซีดี/ดีวีดี 6,360 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 7,900 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 15,600 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 84,060 15,600 30,000 0
รวมงบลงทุน 84,060 15,600 30,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

978,000 894,000 864,200 16.64 % 1,008,000

2) โครงการสนับสนุนงบประมาณให้แก
โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 
ด้านบุคลากรทางการศึกษา

0 0 0 100 % 84,000

รวมเงินอุดหนุน 978,000 894,000 864,200 1,092,000
รวมงบเงินอุดหนุน 978,000 894,000 864,200 1,092,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,960,914.3 2,774,620.53 2,948,000 3,077,345
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมสถาบัน
ครอบครัวและชุมชน จัดตั้งประชาคมเมือง

30,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปี พ
.ศ.2563

0 29,922 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 30,000 29,922 0 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 74,690 37,190 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 74,690 37,190 50,000 0
รวมงบดําเนินงาน 104,690 67,112 50,000 50,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 104,690 67,112 50,000 50,000
รวมแผนงานการศึกษา 6,393,109.85 6,657,707.42 7,692,210 8,752,965
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 187,380 200,940 222,000 8.11 % 240,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 562,695 590,040 620,000 4.84 % 650,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 73,568 73,140 75,000 0 % 75,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 823,643 864,120 917,000 965,000
รวมงบบุคลากร 823,643 864,120 917,000 965,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 85,000 -82.35 % 15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 9,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 12,100 10,000 13,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 12,100 10,000 98,000 24,600
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 143,524 0 0 0 % 0

1) รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 45,356 17,400 1,348.28 % 252,000

2) โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภาย
นอกเพื่อปฏิบัติงานในกองชาง

0 96,000 96,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0 0 5,000 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 19,425 12,950 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 162,949 154,306 118,400 332,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 39,900 32,355 40,000 0 % 40,000

วัสดุกอสร้าง 0 28,335 10,000 100 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 60,348 45,420 70,000 0 % 70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 302,603.7 225,684.9 295,000 -15.25 % 250,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 3,150 20,000 0 % 20,000
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วัสดุอื่น 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 402,851.7 334,944.9 440,000 410,000
รวมงบดําเนินงาน 577,900.7 499,250.9 656,400 766,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 2,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

29,600 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 
เครื่อง

4,200 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ 184,726.41 269,926 266,000 -62.41 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 221,026.41 269,926 266,000 100,000
รวมงบลงทุน 221,026.41 269,926 266,000 100,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนงบประมาณตามโครงการศูนย์พัก
คอยผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
อําเภอทามวง และองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นทุกแหง

0 0 200,000 -100 % 0

อุดหนุนงบประมาณตามโครงการหนวยการ
บริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา(2019)(โควิด-19)"ซิโนฟาร์ม" 
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอทามวง

0 0 47,300 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 247,300 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 247,300 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,622,570.11 1,633,296.9 2,086,700 1,831,600
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 11,400 952.63 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 11,400 120,000

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565  11:00 หน้า : 46/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

10,000 25,000 54,500 -26.61 % 40,000

โครงการณรรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าและการคุมกําเนิด

39,940 40,000 40,000 -22.5 % 31,000

โครงการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาล
ตําบลหนองขาว

49,880 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์ 
และสิ่งเสพติดในเยาวชน

59,950 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์
แกเยาวชน

0 31,120 0 100 % 29,420

โครงการรณรงค์การป้องกันและระงับโรค
ติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

0 0 30,000 66.67 % 50,000

โครงการรณรงค์ความปลอดภัยด้านอาหาร
แกสถานประกอบการ

35,020 24,225 8,000 456.5 % 44,520

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการจัดทําหน้ากากอนามัย
เพื่อการป้องกันตนเอง

0 25,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 194,790 145,345 132,500 194,940
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ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 26,854.9 35,000 42.86 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 147,600 190,420 130,000 -23.08 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 147,600 217,274.9 165,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 342,390 362,619.9 308,900 464,940

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน กําจัดยุงและแมลง 
แบบมือถือ ปริมาณบรรจุน้ํายาไมน้อยกวา 
2 ลิตร

0 0 25,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดกําลัง 5.6 
แรงม้า

0 0 26,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล ทางหน้า
ผากแบบอินฟราเรด (ติดผนัง)

0 0 5,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 56,600 0
รวมงบลงทุน 0 0 56,600 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 342,390 362,619.9 365,500 464,940
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,964,960.11 1,995,916.8 2,452,200 2,296,540
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาใช้จายในการปรับปรุง/ซอมแซมศูนย์ผู้สูง
อายุเทศบาลตําบลหนองขาว หมูที่ 12

25,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 25,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 25,000 0 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 25,000 0 0 0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 25,000 0 0 0

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 889,565 1,158,962.07 1,134,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 53,565 60,000 60,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 597,600 486,281 600,000 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 54,000 75,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,588,730 1,759,243.07 1,869,000 0
รวมงบบุคลากร 1,588,730 1,759,243.07 1,869,000 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 170,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 2,100 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 2,100 175,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 832,802 0 0 0 % 0

1) รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 182,518.5 110,000 -100 % 0

2) รายจายคารังวัดสอบเขตที่สาธารณะ
ประโยชน์ ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน
ที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติแผนดิน 
ประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์รวมกัน

0 0 20,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565  11:00 หน้า : 50/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

2) รายจายคารังวัดสอบเขตที่สาธารณะ
ประโยชน์ ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน
ที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติแผนดิน 
ประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์รวมกัน ใน
การจัดทําโครงการตามเทศบัญญัติ

0 3,385 0 0 % 0

3) รายจายคาดําเนินการจัดทําทะเบียนถนน
ทางหลวงท้องถิ่นและโครงการถนนทาง
หลวงลงทะเบียนท้องถิ่นภายในเขต
เทศบาลฯ

0 2,400 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาแรงงานสํารวจ รังวัด 
คํานวณ ตรวจสอบ จัดทําแผนที่ แผนผัง 
และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

0 0 24,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 12,447 17,000 -100 % 0

2) โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม 0 9,964 0 0 % 0

2)โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม 0 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 3,900 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 28,140 56,065 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 864,842 266,779.5 281,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 54,799 64,183 33,700 -100 % 0
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 167,176.92 213,478.49 509,300 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 245,975 297,293 196,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 55,880 12,840 10,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 77,745.9 74,985.36 100,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 2,530 1,960 2,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 17,039 3,400 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,920 37,900 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 651,065.82 706,039.85 886,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 606.09 47,297.84 80,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 606.09 47,297.84 80,000 0
รวมงบดําเนินงาน 1,516,513.91 1,022,217.19 1,422,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) เครื่องอานบัตรประชาชนแบบเอนก
ประสงค์ (Smart Card Reader)

0 0 700 -100 % 0

1) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 11,000 0 0 % 0

4) ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 0 7,300 0 0 % 0
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เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 2,500 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว 7,000 0 0 0 % 0

โต๊ะสํานักงานเหล็ก ขนาดไมน้อยกวา 
120X65X75 ซม. (กว้างXลึกXสูง) จํานวน 
1 ตัว

5,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

1) รถจักรยานยนต์ 0 40,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

1) รอก ขนาด 2 ตัน 0 8,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อไฟไซเรนบนรถกระเช้าไฟฟ้า ราคาชุด
ละ 9,500 บาท

0 9,500 0 0 % 0

ตู้เหล็กควบคุมไฟ้า ขนาด 14X20 นิ้ว 
สําหรับงานควบคุมไฟฟ้าภายในเขต
เทศบาล จํานวน 4 ตู้

32,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องดิจิตอล 13,600 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 28,500 0 0 0 % 0

2) เครื่องตัดแตงพุมไม้ 10,200 0 0 0 % 0

เครื่องตัดแตงพุมไม้ จํานวน 1 เครื่อง 0 0 18,900 -100 % 0
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ครุภัณฑ์สํารวจ

1) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา

0 0 6,100 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 29,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 
เครื่อง

8,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

กระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์กลาส 32,100 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 456,700 200,000 -100 % 0

คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ 889,445 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,028,745 563,300 225,700 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 170,200 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

0 0 0 100 % 500,000
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

1) รายจายคาสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ 
ตรวจคํานวณงาน

0 100,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 270,200 0 500,000
รวมงบลงทุน 1,028,745 833,500 225,700 500,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะ
ประโยชน์

0 87,998.94 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 87,998.94 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 87,998.94 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 4,133,988.91 3,702,959.2 3,516,700 500,000
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งานไฟฟ้าและประปา
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1) โครงการกอสร้างเสาไฟฟ้าสองสวาง 
(High Mast)

0 470,000 0 0 % 0

1) โครงการจัดทําป้ายบอกซอย (ป้าย
ประติมากรรม) ถนน ภายในเขตเทศบาล
ตําบลหนองขาว จํานวน 20 ป้าย

485,700 0 0 0 % 0

2) โครงการกอสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นที่ไมน้อยกวา 204 ตร.เมตร 
พร้อมรางระบายน้ํารูปตัวยู กว้าง 0.50  
เมตร  ยาว 71.00 เมตร ลึกไมน้อยกวา 
0.50 เมตร ฝาตะแกรงเหล็กยาว 71.00 
เมตร

352,000 0 0 0 % 0

2) โครงการจัดทําเนินชะลอความเร็ว (ตีเส้น
จราจร)

0 130,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 4.00 - 9.00 เมตร ยาว 650 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 3,870 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนและรายการที่เทศบาลกําหนด

0 0 1,844,000 -100 % 0
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รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 837,700 600,000 1,844,000 0
รวมงบลงทุน 837,700 600,000 1,844,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 837,700 600,000 1,844,000 0
งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 96,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 96,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 96,000

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 0 96,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 804,000 0 0 100 % 1,152,000
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1) โครงการจ้างเหมาแรงงานซอมบํารุง
รักษา ถนน ทางเท้า สิ่งกอสร้าง และงาน
อื่นๆ

0 560,000 576,000 -100 % 0

2) โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษา
ความสะอาดกวาดขยะมูลฝอย และงาน
อื่นๆ

0 864,000 864,000 -100 % 0

3) โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รอง
รับขยะมูลฝอยประจํารถยนต์บรรทุกขยะมูล
ฝอย

0 192,000 222,000 -100 % 0

4) โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลตัดหญ้า 
ตัดแตงต้นไม้ และงานอื่นๆ 

0 96,000 96,000 -100 % 0

5) คากําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 0 340,660 370,000 -100 % 0

คากําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 100 % 340,000

รวมค่าใช้สอย 804,000 2,052,660 2,128,000 1,492,000
รวมงบดําเนินงาน 804,000 2,052,660 2,128,000 1,492,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 804,000 2,052,660 2,128,000 1,492,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,775,688.91 6,355,619.2 7,488,700 2,088,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 326,760 345,470 382,560 3.51 % 396,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 225,840 234,960 170,140 5.8 % 180,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 552,600 580,430 552,700 576,000
รวมงบบุคลากร 552,600 580,430 552,700 576,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 51,000 -80.39 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 51,000 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการทั้งใน
และนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 51,000 30,000
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 552,600 580,430 603,700 606,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลหนองขาว

151,999 0 0 0 % 0

คาใชจายในการสงเสริมอาชีพ และพัฒนา
อาชีพ

1,860 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการออกหนวยเทศบาลเคลื่อนที่ 29,940 0 0 0 % 0

โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการในการสงเสริมอาชีพ และพัฒนา
อาชีพ

0 3,650 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ชุมชน ผู้นําชุมชน

0 346,882 20,000 45.7 % 29,140

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 0 0 112,700 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเทศบาลตําบล
หนองขาว

0 0 10,000 246.2 % 34,620

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ / 
ด้อยโอกาส

0 0 0 100 % 28,420
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โครงการสงเสริมความรักความอบอุนใน
ครอบครัว

0 29,970 20,000 50.7 % 30,140

โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

0 0 10,000 242.8 % 34,280

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษย
และยุติความรุนแรงตอ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ

0 0 10,000 41.4 % 14,140

โครงการออกหนวยเทศบาลเคลื่อนที่ 0 13,372 20,000 208.95 % 61,790

รวมค่าใช้สอย 183,799 393,874 212,700 232,530
รวมงบดําเนินงาน 183,799 393,874 212,700 232,530

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 183,799 393,874 212,700 232,530
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 736,399 974,304 816,400 838,530

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

2) โครงการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา 0 0 10,000 -100 % 0

3) โครงการขึ้นปีใหมไทยผู้สูงวัยชื่นบาน 0 0 10,000 -100 % 0

4) โครงการสงกรานต์บ้านหนองขาว ผ้าขาว
ม้าร้อยสี สืบสานงานประเพณี สูวิถีชุมชน

0 0 9,000 -100 % 0

5) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง

0 0 180,000 -100 % 0

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ สืบ
ทอด จารีต ประเพณี วัฒนธรรม และภูม
ปญญาท้องถิ่น

296,637 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา 5,432 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา 
ประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําปี 2563

0 6,005 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565  11:00 หน้า : 62/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการประเพณีแหถวายเทียนเข้าพรรษา 0 0 0 100 % 9,000

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง ประจําปีงบประมาณ 2563

0 150,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 302,069 156,005 209,000 59,000
รวมงบดําเนินงาน 302,069 156,005 209,000 59,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 302,069 156,005 209,000 59,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 302,069 156,005 209,000 59,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,549,380

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 445,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,114,380
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,114,380

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 25,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 192,000

รายจายคารังวัดสอบเขตที่สาธารณะ
ประโยชน์

0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกอาณาจักร

0 0 0 100 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 322,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 180,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 329,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 814,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,261,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 3,000

โต๊ะทํางานเหล็ก 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน 0 0 0 100 % 854,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 30,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

0 0 0 100 % 8,600

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 128,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 1,028,600
รวมงบลงทุน 0 0 0 1,028,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 4,403,980
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานก่อสร้าง
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 576,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 576,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 576,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างงานชั้นผิวจราจรแอสฟสท์
ติกคอนกรีต ถนนสายริมคลองทาล้อ-อูทอง 
(แยกสะพานข้างสวนหยอมถึงสะพานถนน
วัดส้มใหญ) ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด

0 0 0 100 % 1,700,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 0 0 100 % 250,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 2,150,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 2,150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 2,726,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 7,129,980

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 10,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 10,000

รวมทุกแผนงาน 38,592,643.65 42,957,943.57 49,000,000 50,160,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองขาว

อําเภอทามวง   จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,160,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,065,400 บาท
งบกลาง รวม 13,065,400 บาท

งบกลาง รวม 13,065,400 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบ
อันตราย หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ
 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อย
ละ 5 ของคาจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มคาครองชีพ คาจ้างชั่ว
คราว (สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให้
ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญ
หาญอันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้าง โดยคํานวณในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั่วไป (มกราคม – ธันวาคม) (กองคลัง)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,606,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต 60 ปีขึ้นไป
-เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน (สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,880,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกคนพิการ ในเขตเทศบาลตําบล
หนองขาว
-เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553
 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน (สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและ
ทําการวินิจฉัยแล้ว
-เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (สํานักปลัด)

เงินสํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยและยังยั้งกอนเกิด
สาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ
บรรเทาปญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชน ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (สํานักปลัด)

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการจราจร  ที่ประชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรง เชน การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร ป้าย
จราจร เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจายและ
เบิกจายเงินคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดการจราจร
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 165
 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)
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คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 40,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส
.ท.ท.) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 โดยตั้งจายในอัตราร้อยละเศษหนึ่ง
สวนหก ของรายรับจริงในปีที่ลวงมาแล้ว ไมรวมเงินกู้ เงินจายขาด
เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ไมเกิน 750,000
 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลมีรายรับตามหลักเกณฑ์
ดังกลาว 24,271,615.63 คํานวณร้อยละเศษหนึ่งสวน
หก (0.00167) เป็นเงิน 40,533.59 บาท  จึงตั้งไว้ 40,600
 บาท(สํานักปลัด) 

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 22,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) ของ
พนักงานเทศบาล 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฏา
คม 2560 (กองคลัง)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 733,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคํานวณจากประมาณการรายรับตาม
เทศบัญญัติ ในงบประมาณรายจายประจํา ทุกหมวด ทุก
ประเภท โดยไมต้องนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้
อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน มารวมคํานวณ
ในอัตราร้อยละ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประมาณการราย
รับ 50,160,000 - 25,700,000 (เงินอุด
หนุน)  X 3/100 = 733,800 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5
/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการสงเงิน
สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 (กองคลัง)
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามมติคณะ
รัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0891.4/ว
 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการ
ดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สปสช.)

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
เทศบาล  ไมน้อยกวา ร้อยละ 50  ของคาบริการสาธารณสุขที่ได้
รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่  มท 0891.3/ว 1202  ลงวันที่  17  กรกฎาคม  2557
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป : สําหรับ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข และรายการรายจายที่เป็นภาระผูกพัน (การสบทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ) (สํานักปลัด)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,819,440 บาท

งบบุคลากร รวม 6,824,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
เดือน เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น
ของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการนายก ที่ปรึกษาฯ และ
การจายคาเบี้ยประชุมฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)     
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี และ
รองนายกเทศมนตรี  เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น
ของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการนายก ที่ปรึกษาฯ และ
การจายคาเบี้ยประชุมฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)     

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
เดือน เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น
ของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการนายก ที่ปรึกษาฯ และ
การจายคาเบี้ยประชุมฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)     

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี เบิกจายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอยางอื่นของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการนายก ที่
ปรึกษาฯ และการจายคาเบี้ยประชุมฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 (สํานักปลัด)     
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล เบิกจายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิก
สภาฯ เลขานุการนายก ที่ปรึกษาฯ และการจายคาเบี้ย
ประชุมฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,199,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,949,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้พนักงานสวน
ท้องถิ่น  ดังนี้
(1) ปลัดเทศบาล  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) หัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน  1  ตําแหนง
(3) หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  จํานวน  1  ตําแหนง
(4) นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  ตําแหนง
(5) นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 ตําแหนง
(6) นักจัดการทะเบียนและบัตร จํานวน 1 ตําแหนง
(7) เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  ตําแหนง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ดังนี้  1) ปลัด
เทศบาล  2) หัวหน้าสํานักปลัด  3) หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ-เป็น
ไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก
.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ระดับกลาง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 272,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 665,880 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 6 อัตรา  และเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
 1.พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา ตําแหนงพนักงานขับรถยนต์
 2. พนักงานจ้างทั่วไป 5 อัตรา ตําแหนงคนงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานจ้าง 6
 อัตรา  โดยจายให้พนักงานจ้าง ดังนี้ 1. พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 1 อัตรา ตําแหนงพนักงานขับรถยนต์ 
2. พนักงานจ้างทั่วไป 5 อัตรา ตําแหนงคนงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 1,569,320 บาท
ค่าตอบแทน รวม 114,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 29,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 34,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 711,920 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 242,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ธรรมเนียมตางๆ คาจ้างปรับปรุงโดเมน website  คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563
 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคา
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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2) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให้บริการ
ของเทศบาลตําบลหนองขาว

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการหนวยงานหรือสถาบันภายนอก
เป็นผู้สํารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีการตอ
ให้บริการของเทศบาลตําบลหนองขาว
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565หน้าที่ 203
 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

1) คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น)       ตั้งไว้    10,000    บาท
เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น)  เชน การประชุมสภาท้องถิ่น การ
ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ฯลฯ     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
(สํานักปลัด)

2) คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี    ตั้งไว้         10,000
   บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีตาง ๆ ตามหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ที่อากาศยานและคาใช้จายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปจจุบัน
(สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมทาง
วิชาการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ
หรือหลักสูตรการฝึกอบรมตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(สํานักปลัด)

โครงการจัดเวทีสาธารณะด้านการทองเที่ยว : การทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

จํานวน 17,790 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดเวทีสาธารณะด้านการทอง
เที่ยว : การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชน คาวิทยากร คาอาหาร คา
เอกสาร คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 68
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)
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โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ และงานพระราชพิธี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ และงานพระราชพิธี เชน คาใช้จายทางศาสนา คาวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 75
 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)

โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ์ข้อมูลขาวสาร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการเผยแพรประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ขาวสาร เชน คาจัดจ้างทําสือสิ่งพิมพ์ วารสาร ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 211
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

โครงการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านกิจการสภา สําหรับผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง

จํานวน 12,990 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้าน
กิจการสภาฯ เชน  คาวิทยากร คาอาหาร คาเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 195
 ลําดับที่ 1 
(สํานักปลัด)
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โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เชน คาไวนิล คา
จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ คาจัดจ้างตีพิมพ์ถวายพระพร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 75
 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รา
มาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระ
บาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว เชน คาไวนิล คาจัดซื้อธง
ตราสัญลักษณ์ คาจัดจ้างตีพิมพ์ถวายพระพร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 75
 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี เชน คาไวนิล คาจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ คาจัดจ้างตี
พิมพ์ถวายพระพร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 75
 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)

โครงการวันเทศบาล จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการวันเทศบาล ประจําปี พ.ศ
.2565 เชน คาใช้จายพิธีทางศาสนา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 75
 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

จํานวน 16,140 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมฯ เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 195
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน คาซอมแซมครุภัณฑ์ตางๆ คาบํารุง
รักษา หรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 415,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน หนังสือ  พระบรมฉายา
ลักษณ์  มานปรับแสง (ตอผืน)  กระดาษ พวงมาลัย พวง
มาลา พานพุม ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน โคม
ไฟ โทรโขง ไมค์ลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฟิวส์ หลอด
ไฟฟ้า ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุบ้านงานครัว เชน มีด ถัง แก้วน้ํา ถัง
น้ํา ไม้กวาด อางล้างจาน เขง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตางๆ ค้อน น้ํามันทา
ไม้ ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน กุญแจ
เลื่อน ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก เครื่องยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ หม้อน้ํา ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน  น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันก๊าดฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ยาป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชํา  ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ขาตั้ง
กล้อง ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก  เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy Disk ) ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 328,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 276,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ หรืออาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหนองขาว
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค
(สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์พื้นฐาน คาโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 330,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 230,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 40 แผนตอ
นาที

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 40 แผนตอนาที จํานวน 1
 เครื่อง (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจายเพื่อซอม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง) เชน ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยน
เครื่องยนต์ใหม ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง เชน การปรับปรุง
อาคาร  บิวท์อิน Built - in  ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 96,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 96,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ระดับอําเภอ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้ศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ระดับอําเภอ ประจําปี
งบประมาณ 2565 (ตามหนังสือเทศบาลตําบลมวงชุม ที่ กจ
 55701/ว 356 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564) 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ปจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 191
 ลําดับที่ 8 
(สํานักปลัด)
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

1) โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีในวันสําคัญของชาติและกิจกรรม
งานตามนโยบายของจังหวัดกาญจนบุรี

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี (ตาม
หนังสืออําเภอทามวง ที่ กจ 0218/ว 1875 ลงวันที่ 8
 มิถุนายน 2564)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 189
 ลําดับที่ 6 
(สํานักปลัด)

2) โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประสานพลังแผนดินเอาชนะยาเสพ
ติดอําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอทามวง (ตาม
หนังสืออําเภอทามวง ดวนที่สุด ที่ กจ 0218/ว 1908 ลงวันที่ 14
 มิถุนายน 2564) 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 หน้าที่ 188
 ลําดับที่ 5)

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการดําเนินงานตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้เหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี(ตาม
หนังสือสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ลช.กจ.ว
.151/2564 ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2564)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ปจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 187
 ลําดับที่ 4 
(สํานักปลัด)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 596,380 บาท
งบบุคลากร รวม 549,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 549,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 429,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา ตําแหนงคน
งานทั่วไป
 -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป 1
 อัตรา ตําแหนงคนงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 47,140 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 37,140 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม และสัมมนา และคา
ใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปฝึกอบรม
สัมมนา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปจจุบัน
(สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมทาง
วิชาการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ
หรือหลักสูตรการฝึกอบรมตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(สํานักปลัด)
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 17,140 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เชน คาอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 184
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,863,320 บาท
งบบุคลากร รวม 1,984,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,984,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,804,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานเทศบาล โดยจายให้แกพนักงานท้องถิ่น ดังนี้
1) ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 ตําแหนง
2) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ จํานวน 1 ตําแหนง
3) นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 ตําแหนง
4) นักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 ตําแหนง
5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 ตําแหนง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน ดังนี้
1) ผู้อํานวยการกองคลัง 
2) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
(กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้พนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา  (คนงาน
ทั่วไป)  -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นจํานวน  1  อัตรา
(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ให้พนักงานจ้างทั่วไป 1
 อัตรา (คนงานทั่วไป)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 829,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 193,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แกพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง     ตั้งไว้  20,000  บาท
เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (กองคลัง)

2) คาตอบแทนคณะบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ       ตั้งไว้   100,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
แตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว
 85 ลงวันที่ 9 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจายคา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(กองคลัง) 

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ได้รับ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน 
(กองคลัง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 13,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 485,200 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 308,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ธรรมเนียมตางๆ คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563
 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคา
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 107,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เชา คาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติ
หน้าที่ คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 2236
 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2559 เรื่อง การจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 206
 ลําดับที่ 1
(กองคลัง)
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2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ที่อากาศยานและคาใช้จายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปจจุบัน
(กองคลัง)

3) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมทาง
วิชาการ  การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ
หรือหลักสูตรการฝึกอบรมตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน คาซอมแซมครุภัณฑ์ตางๆ คาบํารุง
รักษา หรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน หนังสือ  มานปรับ
แสง (ตอผืน)  กระดาษ พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน กุญแจ
เลื่อน ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก เครื่องยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ หม้อน้ํา ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน  น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันก๊าด ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy Disk ) ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,600 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  และคา
ใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจายเพื่อซอม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง) เชน ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยน
เครื่องยนต์ใหม ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 452,640 บาท
งบบุคลากร รวม 362,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 362,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 362,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้นักวิชาการตรวจสอบภายใน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ได้รับ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน 
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม และสัมมนา และคา
ใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปฝึกอบรม
สัมมนา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปจจุบัน
(สํานักปลัด)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมทาง
วิชาการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ
หรือหลักสูตรการฝึกอบรมตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(สํานักปลัด)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 3,136,030 บาท

งบบุคลากร รวม 1,685,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,685,340 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,285,920 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหนง เจ้าพนักงานงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน  จํานวน  5 อัตรา
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 360,600 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2
 อัตรา ดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตําแหนงพนักงานขับรถ
ยนต์)  จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจ้างทั่วไป (ตําแหนงคนงานทั่วไป)   จํานวน  2 อัตรา
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565  11:04:49 หน้า : 35/91



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 38,820 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจจํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2
 อัตรา ดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตําแหนงพนักงานขับรถ
ยนต์)  จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจ้างทั่วไป (ตําแหนงคนงานทั่วไป)   จํานวน  2 อัตรา
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 390,690 บาท
ค่าตอบแทน รวม 54,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แกพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง         ตั้งไว้    20,000  บาท
เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง       
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)

2) คาป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    ตั้งไว้ 20,000
  บาท
เพื่อจายเป็นคาป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
เทศบาลตําบลหนองขาว
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครป้องภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560
(สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 14,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 106,290 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ที่อากาศยานและคาใช้จายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปจจุบัน (สํานักปลัด)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมทาง
วิชาการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ
หรือหลักสูตรการฝึกอบรมตาง ๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 (สํานักปลัด)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 16,290 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปีใหมและสงกรานต์ 2565 เชน คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 165
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน คาซอมแซมครุภัณฑ์ตางๆ คาบํารุง
รักษา หรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน โคมไฟ ฟิวส์ หลอด
ไฟฟ้า ดอกลําโพง ฮอร์นลําโพง แผงวงจร ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน กุญแจ
เลื่อน ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก เครื่องยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ หม้อน้ํา ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน  น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันก๊าด  ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน  วุฒิบัตร อปพร  บัตรประจํา อปพร เข็มเครื่อง
หมาย อปพร ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน วาล์วน้ําดับ
เพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง  ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 1,060,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจายเพื่อซอม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง) เชน ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยน
เครื่องยนต์ใหม ฯลฯ-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,010,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง เชน การขุดลอก
คลอง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จํานวน 940,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือ
ขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายในและภายนอก
อาคาร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095    ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 1 ลําดับที่ 1  (สํานักปลัด)
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 51,775 บาท
งบดําเนินงาน รวม 51,775 บาท

ค่าใช้สอย รวม 51,775 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 51,775 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการซักซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  เชน คาวิทยากร คาอาหารเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 210
 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,625,620 บาท

งบบุคลากร รวม 4,802,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,802,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 415,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น  และเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ดังนี้ 
(1)  นักวิชาการศึกษา (ปก/ชญ)    จํานวน  1  อัตรา
(2)  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน  1  อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 882,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน 2
 อัตรา
2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
3) ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
4) นักการภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
5) ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป) จํานวน  1 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ดังนี้
1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน 2
 อัตรา
2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
3) ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
4) นักการภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
5) ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป) จํานวน  1 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

เงินอื่น ๆ จํานวน 3,474,480 บาท

1. เงินดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา     ตั้ง
ไว้ 1,993,800  บาท
เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการ
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ศึกษา จํานวน 6 อัตรา จํานวน  12 เดือน และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 6 อัตรา ดัง
นี้
1) ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว ครู คศ.3
 จํานวน 1 อัตรา
2) ครู คศ. 3 จํานวน 1 อัตรา (รอ มติ ก.กทจ. )
3) ครู คศ. 2  จํานวน 3 อัตรา
4) ครู คศ. 1 จํานวน  2 อัตรา

2. เงินวิทยฐานะ           ตั้งไว้  394,800  บาท
2.1 เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะให้แกพนักงานครู จํานวน 2
 อัตรา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เดือนละ 5,600
 บาท จํานวน 12 เดือน (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนอง
ขาว)
2.2 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แกพนักงาน
ครู จํานวน 2 อัตรา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เดือนละ 5,600
 บาท (เรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว)
2.3 เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยฐานะให้แกพนักงานครู วิทยฐานะ
ชํานาญการ เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 3 อัตรา (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว)

3. เงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา     ตั้ง
ไว้  909,480  บาท
เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน  3 อัตรา จํานวน 12 เดือน และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 อัตรา โดยจายให้
กับพนักงานครูและบุคลาการทางการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนองขาว) ดังนี้
1) ครู คศ. 3 จํานวน 1 อัตรา (รอ มติ ก.กทจ.)
2) ครู คศ. 2 จํานวน  1 อัตรา 
3) ครู คศ. 1 จํานวน  2  อัตรา

4. เงินวิทยฐานะ         ตั้งไว้   176,400  บาท
4.1 เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยฐานะให้แกพนักงานครู วิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ เดือนละ 5,600 บาท  จํานวน 1 อัตรา (ศูนย์
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พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองขาว)
4.2 เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยฐานะให้แกพนักงานครู วิทยฐานะ
ชํานาญการ เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 1 อัตรา (ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองขาว)
4.3 เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเดือนให้แกพนักงานครู จํานวน 1
 อัตรา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เดือนละ 5,600 บาท (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองขาว)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 792,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 118,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 26,200 บาท
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1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แกพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง                     ตั้งไว้  20,000  บาท
เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง          
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 

2) คาตอบแทนการตรวจประเมินผลงานและคาใช้จายในการ
ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการประเมินผลงาน           ตั้งไว้  6,200
  บาท
-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการประเมินผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2558  
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 92,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 247,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม และสัมมนา และคา
ใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปฝึกอบรม
สัมมนา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปจจุบัน
(สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมทาง
วิชาการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ
หรือหลักสูตรการฝึกอบรมตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(สํานักปลัด)
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โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดเทศบาลตําบลหนองขาว คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนอนุบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สํากัดเทศบาลตําบลหนองขาว

จํานวน 87,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน คาซอมแซมครุภัณฑ์ตางๆ คาบํารุง
รักษา หรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน หนังสือ  พระบรมฉายา
ลักษณ์  มานปรับแสง (ตอผืน)  กระดาษ พวงมาลัย พวง
มาลา พานพุม ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน โคม
ไฟ ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุบ้านงานครัว เชน มีด ถัง แก้วน้ํา ถัง
น้ํา ไม้กวาด อางล้างจานฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

"     

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตางๆ ค้อน น้ํามันทา
ไม้ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ยาป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชํา  ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ขาตั้ง
กล้อง ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก  เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy Disk ) ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 277,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
หนองขาว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว และห้องสมุด
ประชาชนเทศบาลตําบลหนองขาว 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค
(สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท์ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนองขาว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนอง
ขาว และห้องสมุดประชาชนเทศบาลตําบลหนองขาว
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง เชน การปรับปรุง
อาคาร เชน บิวท์อิน Built - in  ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,077,345 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,985,345 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,176,145 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) รายจายเพื่อให้ได้มาซื่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบูรณาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยครูภูมิปญญาท้อง
ถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการบูรณาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ โดยครูภูมิปญญาท้องถิ่น เชน คาวิทยากร คาอาหาร คา
เอกสาร คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 95
 ลําดับที่ 11
(สํานักปลัด)

โครงการรักการอาน ชวนลูกรัก "ตะลุยโลกนิทาน" จํานวน 18,845 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรักการอาน ชวนลูกรัก "ตะลุย
โลกนิทาน ปี 3" เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 96
 ลําดับที่ 12
(สํานักปลัด)

โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองขาว

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงฯ เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาเอกสาร คา
วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 94
 ลําดับที่ 10 
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565  11:04:49 หน้า : 55/91



โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 923,300 บาท

1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
(1.1) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว   ตั้ง
ไว้   378,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหนองขาว เป็นเวลา 2 ภาคเรียน  คนละ 21
 บาท จํานวน 200 วัน 

(1.2) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองขาว   ตั้ง
ไว้  205,800  บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหนองขาว เป็นเวลา 2 ภาคเรียน  คนละ 21
 บาท จํานวน 245 วัน 

2) เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(2.1) คาใช้จายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน        ตั้งไว้  16,800  บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

3) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(3.1) คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
หนองขาว    ตั้งไว้    153,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) และการบริหาร
งานทั่วไปของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว คน
ละ 850 บาท/ภาคเรียน 
 

(3.2) คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถาน
ศึกษา (คาหนังสือเรียน , คาอุปกรณ์การเรียน , คาเครื่องแบบนัก
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เรียน , คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
หนองขาว  
  ตั้งไว้    101,700   บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จาย ดังนี้ 
(1) คาหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี   
(2) คาอุปกรณ์การเรียน คนละ 100 บาท/ภาคเรียน 
(3) คาเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300/ปี 
(4) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 215 บาท/ภาคเรียน 

4) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
4.1) คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถาน
ศึกษา  
  (คาจัดการเรียนการสอน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
หนองขาว   ตั้งไว้    68,000   บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 4 กรกฏาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)
(สํานักปลัด)

โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Mini 
English Program) ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนครูสอนภาษาอังกฤษ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 97
 ลําดับที่ 14 
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน คาซอมแซมครุภัณฑ์ตางๆ คาบํารุง
รักษา หรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 809,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน หนังสือ  พระบรมฉายา
ลักษณ์  มานปรับแสง (ตอผืน)  กระดาษ พวงมาลัย พวง
มาลา พานพุม ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565  11:04:49 หน้า : 58/91



วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 709,200 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
(1)  อาหารเสริมนมสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
หนองขาว    ตั้งไว้   76,700    บาท
เพื่อจายเป็นคาซื้ออาหารเสริม (นม)  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนองขาว  จํานวน 260  วัน อัตราคนละ 7.37
 บาท 

(2)  อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนอง
ขาว    ตั้งไว้   172,500   บาท
เพื่อจายเป็นคาซื้ออาหารเสริม (นม)  สําหรับโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลหนองขาว จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท 

(3)  อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนวัดอินทาราม “โกวิทอินทรา
ทร”   ตั้งไว้  460,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาซื้ออาหารเสริม (นม)  สําหรับโรงเรียนวัดอินทา
ราม "โกวิทอินทราทร"  จํานวน  260 วัน  อัตราคนละ 7.37
 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565  11:04:49 หน้า : 59/91



วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เชน ปรอท
วัดไข้ ยาและเวชภัณฑ์ ออกซิเจน ทรายอะเบท น้ํายาพน
หมอก คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา เชน หุนเพื่อการศึกษา สื่อ
การเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก กระดานไวท์บอร์ด ปากกา
ไวท์บอร์ด ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,092,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,092,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดอินทา
ราม "โกวิทอินทราทร"

จํานวน 1,008,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดอิน
ทาราม“โกวิทอิทราทร" อัตรามื้อละ  21  บาทตอ
คน  จํานวน 200 วัน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)
(สํานักปลัด)

2) โครงการสนับสนุนงบประมาณให้แกโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิท
อินทราทร" ด้านบุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนงบประมาณแกโรงเรียนวัดอินทาราม ฯ
 ด้านบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือโรงเรียนวัดอินทา
รามฯ ที่ ศธ 04017.2131/119 ลงวันที่ 15 กรกฏาคม 2564
 เรื่อง ขอรับสนับสนุนงบประมาณในการจ้างครู
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
(สํานักปลัด)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เชน คา
เครื่องดื่ม อาหารวาง คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 182
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,831,600 บาท

งบบุคลากร รวม 965,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 965,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 240,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข   
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)  
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 650,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้พนักงานจ้าง ดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ    จํานวน  2  อัตรา
(ประกอบด้วย พนักงานขับรถขยะ 1 อัตรา  และ พนักงานประจํา
รถขยะ 1 อัตรา)
2.พนักงานจ้างทั่วไป   จํานวน  3  อัตรา
(ประกอบด้วย คนงานทั่วไป 2 อัตรา  และคนงานประจํารถขยะ 1
 อัตรา)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้าง ดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ    จํานวน  2  อัตรา
(พนักงานขับรถขยะ 1 อัตรา  และ พนักงานประจํารถขยะ 1
 อัตรา)
2.พนักงานจ้างทั่วไป   จํานวน  3  อัตรา
( คนงานทั่วไป 2 อัตรา  และคนงานประจํารถขยะ 1 อัตรา)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
(สํานักลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 766,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 24,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(สํานักปลัด) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 332,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ธรรมเนียมตางๆ  คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563
 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคา
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม และสัมมนา และคา
ใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปฝึกอบรม
สัมมนา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปจจุบัน
(สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมทาง
วิชาการ  การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ
หรือหลักสูตรการฝึกอบรมตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน คาซอมแซมครุภัณฑ์ตางๆ คาบํารุง
รักษา หรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน มีด ถัง แก้วน้ํา ถัง
น้ํา ไม้กวาด ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ปูนซีเมนต์ ทราย ตะปูฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน กุญแจ
เลื่อน ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก เครื่องยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ หม้อน้ํา ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน  น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันก๊าด  ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน เครื่องแตงกายสําหรับงานกวาดถนน/ล้างทอใสสาร
เคมี ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy Disk ) ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจายเพื่อซอม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง) เชน ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยน
เครื่องยนต์ใหม ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 464,940 บาท
งบดําเนินงาน รวม 464,940 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แกอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นคาใช้
จายให้แกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 194,940 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้
เลือดออก เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ์ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 78
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)
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โครงการณรรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการคุมกําเนิด จํานวน 31,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการณรรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าและการคุมกําเนิด เชน คาวิทยากร คาอาหาร คา
เอกสาร คาวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 78
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์แกเยาวชน จํานวน 29,420 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรค
เอดส์แกเยาวชน เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ์ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
                  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
 หน้าที่ 78 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

โครงการรณรงค์การป้องกันและระงับโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงค์การป้องกันและระงับ
โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เชน คาวิทยากร คา
อาหาร คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 78
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)
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โครงการรณรงค์ความปลอดภัยด้านอาหารแกสถานประกอบการ จํานวน 44,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงค์ความปลอดภัยด้าน
อาหารแกสถานประกอบการ เชน คาวิทยากร คาอาหาร คา
เอกสาร คาวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 83
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันก๊าด ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เชน ปรอท
วัดไข้ ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอก ควัน กําจัดยุง คลอรีน สาร
ส้ม หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 500,000 บาท

งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงระบบเสียงตาม
สาย ระบบรับ-สง ด้วยแบบดิจิตอล IP โดยเครือขายไฟเบอร์ออ
ปติคที่มีอยูเดิม  ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 ลําดับที่ 2 
(กองชาง) 
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งานสวนสาธารณะ รวม 96,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 96,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 96,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น (กองชาง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,492,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,492,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,492,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ให้แก อบต.แกงเสี้ยน ตาม
บันทึกความรวมมือเรื่องการบริหารจัดการขยะ ตามแผนการ
ปฏิบัติการบอขยะกับ อบต.แกงเสี้ยน ลงวันที่ 25 มกราคม 2560
 (สํานักปลัด)     
     
     
     

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,152,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 606,000 บาท

งบบุคลากร รวม 576,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 576,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 396,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ให้นักพัฒนาชุมชน 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต.ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหนง  ผู้
ชวยนักพัฒนาชุมชน  
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต.ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ที่อากาศยานและคาใช้จายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปจจุบัน
(สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมทาง
วิชาการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ
หรือหลักสูตรการฝึกอบรมตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(สํานักปลัด)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 232,530 บาท
งบดําเนินงาน รวม 232,530 บาท

ค่าใช้สอย รวม 232,530 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ผู้นําชุมชน จํานวน 29,140 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ชุมชน ผู้นําชุมชน เชน เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาเอกสาร คา
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557                   -เป็นไปตามแผนท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
 หน้าที่ 193 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเทศบาลตําบลหนองขาว จํานวน 34,620 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีฯ  เชน คา
วิทยากร คาอาหาร คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557          -เป็นไปตามแผนท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
 หน้าที่ 194 ลําดับที่ 2 
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565  11:04:50 หน้า : 76/91



โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ / ด้อยโอกาส จํานวน 28,420 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้
พิการ / ด้อยโอกาส เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาเอกสาร คา
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557          -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
 หน้าที่ 99 ลําดับที่ 1 
(สํานักปลัด)

โครงการสงเสริมความรักความอบอุนในครอบครัว จํานวน 30,140 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมความรักความอบอุนใน
ครอบครัว เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557             -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -
 2565 หน้าที่ 182 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชน

จํานวน 34,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เชน คาวิทยากร คา
อาหาร คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557            -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -
 2565 หน้าที่ 73 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยและยุติความรุนแรงตอ เด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ

จํานวน 14,140 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษย
และยุติความรุนแรงตอ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ เชน คาวิทยากร คา
อาหาร คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557           -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
 หน้าที่ 101 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)

โครงการออกหนวยเทศบาลเคลื่อนที่ จํานวน 61,790 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการออกหนวยเทศบาลเคลื่อน
ที่ เชน คาวิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ
 ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 202
 ลําดับที่ 1 
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 59,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 59,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 59,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประเพณีแหถวายเทียนเข้าพรรษา จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการประเพณีแหถวายเทียนเข้า
พรรษา เชน คาจ้างเหมาตกแตงเทียน คาใช้จายพิธีทาง
ศาสนา ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 76
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ลอยกระทง เชน คาจัดสถานที่ คาอาหารเครื่องดื่ม  คาวัสดุ
อุปกรณ์ตางๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 74
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,403,980 บาท

งบบุคลากร รวม 2,114,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,114,380 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,549,380 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน  4
 อัตรา และเงินปรับปรุงประจําปี  ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองชาง 1 ตําแหนง                                    
2. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและกอสร้าง 1 ตําแหนง                
 3. นายชางโยธา1 ตําแหนง                               
4. เจ้าพนักงานธุรการ 1 ตําแหนง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  จํานวน 12 เดือน ดังนี้  1. ผู้
อํานวยการกองชาง                           
2. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและกอสร้าง 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 445,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้แก
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงพนักงานขับ
รถยนต์ 
2.พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  4  อัตราตําแหนงคนงานทั่วไป 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก 1.พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา ตําแหนงพนักงานขับรถยนต์ 1
 อัตรา
2.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงคนงานทั่วไป 4 อัตรา -เป็นไปตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก
.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 1,261,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557   (กองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 322,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายคารังวัดสอบเขตที่สาธารณะประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารังวัดสอบเขตที่สาธารณะประโยชน์ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน
สําหรับพลเมืองใช้รวมกัน พ.ศ.2553 ข้อ 13 
(กองชาง)

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น (กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ  และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
ไปฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปจจุบัน
(กองชาง)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมทาง
วิชาการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ
หรือหลักสูตรการฝึกอบรมตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน คาซอมแซมครุภัณฑ์ตางๆ คาบํารุง
รักษา หรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 814,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน หนังสือ  กระดาษ ยางลบ ดินสอ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน โคม
ไฟ โทรโขง ไมค์ลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฟิวส์ หลอด
ไฟฟ้า ดอกลําโพง ฮอร์นลําโพง แผงวงจร ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 329,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตางๆ ค้อน น้ํามันทา
ไม้ ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน กุญแจ
เลื่อน ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก เครื่องยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ หม้อน้ํา ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน  น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันก๊าด ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน  ป้ายไฟแจ้ง
เตือนแบบล้อลาก  เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy Disk )  ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าบริเวณสวนสาธารณะ คาไฟฟ้าสาธารณะ
ตางๆ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 1,028,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,028,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึง
จัดซื้อโดยอิงราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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โต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 1 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึง
จัดซื้อโดยอิงราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน จํานวน 854,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํากวา 110
 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (เป็นไปตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2563)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 3)
(กองชาง)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล 2* (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 8,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 4,300 บาท 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 128,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจายเพื่อซอม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง) เชน ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยน
เครื่องยนต์ใหม ฯลฯ-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

งานก่อสร้าง รวม 2,726,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 576,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 576,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 576,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น (กองชาง)
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งบลงทุน รวม 2,150,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,150,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างงานชั้นผิวจราจรแอสฟสท์ติกคอนกรีต ถนนสายริม
คลองทาล้อ-อูทอง (แยกสะพานข้างสวนหยอมถึงสะพานถนนวัดส้ม
ใหญ) ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

จํานวน 1,700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างงานชั้นผิวจราจรแอสฟสท์ติก
คอนกรีต ถนนสายริมคลองทาล้อ-อูทอง (แยกสะพานข้างสวน
หยอมถึงสะพานถนนวัดส้มใหญ) ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 1
(กองชาง)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง เชน ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ํา ระบบไฟฟ้า ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยแบบปรับราคาได้ (คา K) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561  (กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม เชน คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ เป็นต้น  -เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 177
 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปาเทศบาลตําบลหนองขาว

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลหนองขาว
อําเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี



2562 2564

3,212,675.07 2,990,000.00

414,500.00 420,000.00

86,513.33 12,500.00

-

93,597.57 -

- 100,000.00

19,520.00 37,000.00

- -

5,100.00 14,000.00

8,300.00 9,500.00

3,840,205.97 3,583,000.00

2562 2564

102,629.18 145,000.00 184,800.00

869,375.00 1,031,000.00 1,030,900.00

2,052,356.02 1,971,500.00 2,376,300.00

291,315.89 435,500.00 300,000.00

- - - -

- - - -

3,315,676.09 3,583,000.00 3,892,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รวมรายรบั 3,936,277.58 3,892,000.00

2563 2565

ค่าธรรมเนียม 6,300.00 -

ค่าแรง 8,900.00 -

รายได้อื่น ๆ - 14,000.00

ผลประโยชน์อื่น

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 0.00

รายได้เบ็ดเตล็ด 23,040.00 28,000.00

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 98,863.44 70,000.00

ค่าจ้าหน่ายน้้าจากมาตรวดัน้้า 3,350,000.00

ค่าบริการประจ้าเดือน 421,440.00 420,000.00

ค่าจ้าหน่ายน้้าจากท่อธาร 24,976.66 10,000.00

ประมาณการ

2563 2565

หมวดรายได้

3,352,757.48

ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (การประปาเทศบาลต าบลหนองขาว)

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลหนองขาว

อ าเภอท่ามว่ง  จังหวัดกาญจนบุรี

รายรบังบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรบั
รายรบัจรงิ

ประมาณการ

งบกลาง

งบบุคลากร

งบด้าเนินงาน 1,918,869.87

งบลงทุน 325,803.75

103,768.00

956,400.00

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวมรายจ่าย 3,304,841.62

รายจ่าย
รายจ่ายจรงิ



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 3,892,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 3,892,000 บาท

คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 3,350,000 บาท

ไดจากการจัดเก็บคาน้ําประปาตามใบเสร็จรับเงินจัดเก็บคาน้ํา
ประปาในแตละเดือน 
ตั้งรับโดยถือประมาณการจําหนายน้ําปที่แลวกับสถิติผูขอใชน้ํา
เพิ่มเป็นเกณฑ์ 
-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาบริการประจําเดือน จํานวน 420,000 บาท

ไดจากการใหบริการจัดเก็บคาน้ําประปาในแตละเดือน 
ตั้งรับโดยถือสถิติที่ไดรับจริงของปที่แลวเป็นเกณฑ์ 
-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาจําหนายน้ําจากทอธาร จํานวน 10,000 บาท

ไดจากการจําหนายน้ําจากทอธารและจากการใชน้ําของมาตรวัด
น้ําชั่วคราว 
ตั้งรับโดยถือสถิติรายรับจริงของปที่แลวเป็นเกณฑ์
-ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา 

ดอกเบี้ย รวม 70,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 70,000 บาท

ตั้งรับโดยการประมาณการรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  จากยอด
เงินฝากธนาคารของกิจการประปา
-ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการการประปาเทศบาลตําบลหนองขาว

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลหนองขาว

อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี
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รายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 28,000 บาท

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ   ประกอบดวย

1) คามาตรวัดน้ํา  จํานวน   20,000.00   บาท 
-ไดจากการขอติดตั้งมาตรวัดน้ําประปารายใหมและรายเดิมที่
มาตรวัดน้ําประปาชํารุด    
ตั้งรับโดยถือสถิติรายรับจริงของปที่แลวเป็นเกณฑ์ 
-ประมาณการมนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา
   
2) คาอุปกรณ์ติดตั้ง  จํานวน   6,000.00   บาท 
-ไดจากการขอติดตั้งมาตรวัดน้ําประปารายใหม   
ตั้งรับโดยถือสถิติรายรับจริงของปที่แลวเป็นเกณฑ์ 
-ประมาณการมนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา
  
3) คาคํารอง     จํานวน   2,000.00   บาท 
-ไดจากการยื่นคํารองขอติดตั้งมาตรวัดน้ําประปารายใหม   
ตั้งรับโดยถือสถิติรายรับจริงของปที่แลวเป็นเกณฑ์   
-ประมาณการมนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

รายไดอื่น ๆ จํานวน 14,000 บาท

1)  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการติดตั้งมาตรน้ํา    ตั้งไว   6,000
   บาท
-ไดจากคาธรรมเนียมการติดตั้งและการโอนกรรมสิทธิ์มาตรวัดน้ํา
ประปา
ตั้งรับโดยถือสถิติรายรับของปที่แลวเป็นเกณฑ์
-ประมาณการมนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

2)  คาแรงงาน   ตั้งไว   8,000   บาท
-ไดจากคาแรงในการติดตั้ง , ยายมาตรวัดน้ํา และคาเชื่อมคา
มาตรวัดน้ําประปา (กรณีตัดฝาก)
ตั้งรับโดยถือสถิติรายรับจริงของปที่แลวเป็นเกณฑ์
-ประมาณการมนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  3,892,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 184,800 บาท

งบกลาง รวม 184,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบ
อันตราย หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตรา
ร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพ ค่าจ้างชั่ว
คราว (กองช่าง)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครอง
แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาญอันเนื่อง
มาจากการทํางานให้แก่นายจ้าง โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 0.2
 ของค่าจ้างทั่วไป (มกราคม – ธันวาคม)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน (กองช่าง)

สํารองจ่าย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินหรือจําเป็น ในกรณีที่กิจการประปา
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้หรือมีความจําเป็นต้องจ่ายหรือตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายไว้แล้วแต่ไม่พอจ่ายตามความเหมาะสม และให้
เป็นอํานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2563 (กองช่าง)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการการประปาเทศบาลตําบลหนองขาว

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองขาว

อําเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 116,800 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 116,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคํานวณจากประมาณการรายรับตาม
เทศบัญญัติ ในงบประมาณรายจ่ายประจํา ทุกหมวด ทุก
ประเภท โดยไม่ต้องนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้
อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน มารวมคํานวณ ในอัตราร้อยละ 3 ปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565  จํานวน  116,760  บาท
 -เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5
/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงิน
สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 (กองช่าง)

งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,030,900 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,030,900 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 335,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน   1
 อัตรา  คือ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 635,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
ทั่วไป  จํานวน 5 อัตรา ดังนี้ 1). พนักงานผลิตน้ําประปา 2
 ตําแหน่ง (ภารกิจ) 2). พนักงานผลิตน้ําประปา 1 ตําแหน่ง (ทั่ว
ไป) 3).คนงาน 2 ตําแหน่ง (ทั่วไป)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานทั่วไป  จํานวน 4 อัตรา ดังนี้ 1). พนักงาน
ผลิตน้ําประปา 1 ตําแหน่ง (ภารกิจ) 2). พนักงานผลิตน้ํา
ประปา 1 ตําแหน่ง (ทั่วไป) 3).คนงาน 2 ตําแหน่ง (ทั่วไป)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 2,412,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 59,800 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557  (กองช่าง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 695,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 323,000 บาท

1)  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้    303,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563
 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

2)  โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําประปา           ตั้ง
ไว้     20,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําประปาของงานกิจการ
ประปา  
-  เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ําประปา
ดื่มได้ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 (กองช่าง)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

รวม 15,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ที่อากาศยานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน (กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ

จํานวน 5,000 บาท

1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติ
การ ตามโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 357,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุง
รักษา หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิด
เลข ตรายาง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอด
ไฟฟ้า ดอกลําโพง ฮอร์นลําโพง แผงวงจร ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น มีด ถัง แก้วน้ํา ถัง
น้ํา ไม้กวาด อ่างล้างจาน เข่ง มุ้ง น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน  ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน น้ํามันทาไม้ ท่อ
น้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุในการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป เช่น ไขควง ประแจ กุญแจเลื่อน ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟิลม์
กรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ หม้อ
น้ํา ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันก๊าด ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น ชุด
เครื่องมือวิทยาศาสตร์  คลอรีน สารส้ม ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , ReMoveable Disk) ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

วัสดุอื่น จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ํา - ไฟฟ้า ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส  ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565  11:28:48 หน้า : 9/10



ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,177,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,177,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารที่ทําการประปา และสถานที่
ผลิตน้ําประปาของเทศบาลตําบลหนองขาว
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค (กองช่าง)

งบลงทุน  เป็นเงิน 264,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 64,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง)  เช่น  เปลี่ยนระบบ
ไฮดรอลิก  เครื่องเปลี่ยนยนต์ใหม่ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น การปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา การปรับปรุงบ่อบาดาล การปรับปรุงอาคาร ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)
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