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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลขุย

อําเภอลําทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา



ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย 

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลขุย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลขุยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลขุย จึงขอชี้แจงให้
ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 

1.  สถำนะกำรคลัง 
     1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลขุยมีสถานะการเงินดังนี้ 
 1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  จ านวน  12,448,574.14  บาท 
 1.1.2  เงินสะสม    จ านวน    5,631,851.66  บาท 
 1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน    5,182,572.64  บาท 
 1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน – โครงการ        รวม – บาท 
 1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   จ านวน – โครงการ        รวม – บาท 
     1.2  เงินกู้คงค้าง    จ านวน  2,167,025.44  บาท 

2.  กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ 2561  ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 
     (1)  รายรับจริง จ านวน  27,442,572.03  บาท  ประกอบด้วย 
      หมวดภาษีอากร     จ านวน     158,675.95  บาท 
      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน     235,491.00  บาท 
      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน       98,546.26  บาท 
      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน     590,742.00  บาท 

     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จ านวน         7,143.00  บาท 
      หมวดรายได้จากทุน     จ านวน            -         บาท 
      หมวดภาษีจัดสรร     จ านวน          14,714,478.90  บาท 
      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน          11,637,494.92  บาท 
     (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์      จ านวน  59,999.00  บาท 
     (3)  รายจ่ายจริง จ านวน  24,564,778.10  บาท  ประกอบด้วย 
      งบกลาง      จ านวน  7,815,617.94  บาท 
      งบบุคลากร      จ านวน  9,920,954.00  บาท 
      งบด าเนินงาน     จ านวน  3,674,571.16  บาท  
      งบลงทุน      จ านวน  2,167,635.00  บาท 
      งบรายจ่ายอื่น     จ านวน            -         บาท 
      งบเงินอุดหนุน     จ านวน     986,000.00  บาท 
     (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์จ านวน  59,999.00  บาท 
     (5)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม   จ านวน  1,869,743.00  บาท 
     (6)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน         -         บาท 



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลขุย
อําเภอลําทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 158,675.95 180,000.00 165,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 235,491.00 148,500.00 162,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 98,546.26 90,000.00 100,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 590,742.00 512,000.00 600,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 7,143.00 14,500.00 8,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,090,598.21 945,000.00 1,035,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,714,478.90 14,055,000.00 14,965,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14,714,478.90 14,055,000.00 14,965,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,637,494.92 16,000,000.00 15,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11,637,494.92 16,000,000.00 15,500,000.00

รวม 27,442,572.03 31,000,000.00 31,500,000.00



รายจ่ายจรงิปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

      

งบกลาง                7,815,617.94                9,136,530.00                9,227,000.00

งบบคุลากร                9,920,954.00              11,633,880.00              11,968,600.00

งบด าเนนิงาน                3,674,571.16                6,900,640.00                6,842,930.00

งบลงทุน                2,167,635.00                2,367,950.00                2,436,470.00

งบเงนิอดุหนุน                   986,000.00                   961,000.00                1,025,000.00

             24,564,778.10              31,000,000.00              31,500,000.00

             24,564,778.10              31,000,000.00              31,500,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ

รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลขุย

อําเภอลําทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา



ด้านการเศรษฐกจิ

แผนงานการเกษตร 100,000

งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้ 31,500,000

แผนงานการพาณิชย์ 1,090,000

ด้านการด าเนินงานอืน่

แผนงานงบกลาง 9,227,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,116,190

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 40,000

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 192,000

ด้านบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา 3,372,370

แผนงานสาธารณสขุ 2,020,160

ด้านบรหิารท ั่วไป

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 11,062,280

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 280,000

ของ เทศบาลต าบลขยุ

อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสมีา

ด้าน ยอดรวม

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่จดัท ำประมำณกำรรำยรบัท ัง้ปีใหค้รบ

ทกุหมวดรำยรบั

บนัทกึหลกัการและเหตุผล

          เนือ่งจำกคำดวำ่จะไดร้บัเงนิจดัสรรเพิม่ข ึน้จำกกำรเปรยีบเทยีบจำกรำยกำรรบัจรงิปี  2562

และคำดวำ่จะไดร้บัเงนิอดุหนนุท ัว่ไป ส ำหรบัด ำเนนิกำรตำมอ ำนำจหนำ้ทีแ่ละภำรกจิถำ่ยโอนเลอืกท ำ

เพิม่มำกขึน้  ตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวนัที ่28 มถินุำยน 2562

เร ือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 ขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถ ิน่ โดยรำยกำรเงนิอดุหนนุท ัว่ไปทีต่อ้งจดัท ำเทศบญัญตังิบประมำณรำยจำ่ย

ปี พ.ศ. 2561  (รบัจรงิ) จ ำนวน   27,442,572.03  บำท

ปี พ.ศ. 2562 ณ วนัที ่30 มถินุำยน 2562 จ ำนวน   22,375,688.90  บำท

ปี พ.ศ. 2563  ประมำณกำรรำยรบั จ ำนวน   31,500,000.00  บำท

ประกอบรา่งเทศบญัญตั ิ งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,420,400 2,189,880 8,610,280

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,402,800 0 2,402,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,017,600 2,189,880 6,207,480

งบดําเนินงาน 2,120,000 277,000 2,397,000

    ค่าตอบแทน 136,000 40,000 176,000

    ค่าใช้สอย 1,336,000 160,000 1,496,000

    ค่าวัสดุ 355,000 74,000 429,000

    ค่าสาธารณูปโภค 293,000 3,000 296,000

งบลงทุน 20,000 10,000 30,000

    ค่าครุภัณฑ์ 20,000 10,000 30,000

งบเงินอุดหนุน 25,000 0 25,000

    เงินอุดหนุน 25,000 0 25,000

                                             รวม 8,585,400 2,476,880 11,062,280

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 280,000 280,000

    ค่าตอบแทน 50,000 50,000

    ค่าใช้สอย 190,000 190,000

    ค่าวัสดุ 40,000 40,000

                                             รวม 280,000 280,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลขุย

อําเภอลําทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,129,440 0 1,129,440

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,129,440 0 1,129,440

งบดําเนินงาน 295,800 1,077,130 1,372,930

    ค่าตอบแทน 63,800 0 63,800

    ค่าใช้สอย 60,000 519,690 579,690

    ค่าวัสดุ 152,000 557,440 709,440

    ค่าสาธารณูปโภค 20,000 0 20,000

งบลงทุน 10,000 0 10,000

    ค่าครุภัณฑ์ 10,000 0 10,000

งบเงินอุดหนุน 0 860,000 860,000

    เงินอุดหนุน 0 860,000 860,000

                                             รวม 1,435,240 1,937,130 3,372,370

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบบุคลากร 1,349,160 0 1,349,160

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,349,160 0 1,349,160

งบดําเนินงาน 316,000 205,000 521,000

    ค่าตอบแทน 25,000 0 25,000

    ค่าใช้สอย 95,000 205,000 300,000

    ค่าวัสดุ 196,000 0 196,000

งบลงทุน 10,000 0 10,000

    ค่าครุภัณฑ์ 10,000 0 10,000

งบเงินอุดหนุน 0 140,000 140,000

    เงินอุดหนุน 0 140,000 140,000

                                             รวม 1,675,160 345,000 2,020,160



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 879,720 0 879,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 879,720 0 879,720

งบดําเนินงาน 1,095,000 0 1,095,000

    ค่าตอบแทน 165,000 0 165,000

    ค่าใช้สอย 675,000 0 675,000

    ค่าวัสดุ 130,000 0 130,000

    ค่าสาธารณูปโภค 125,000 0 125,000

งบลงทุน 20,000 2,121,470 2,141,470

    ค่าครุภัณฑ์ 20,000 0 20,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,121,470 2,121,470

                                             รวม 1,994,720 2,121,470 4,116,190

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 40,000 40,000

    ค่าใช้สอย 40,000 40,000

                                             รวม 40,000 40,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 40,000 152,000 192,000

    ค่าใช้สอย 40,000 152,000 192,000

                                             รวม 40,000 152,000 192,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000

    ค่าใช้สอย 100,000 100,000

                                             รวม 100,000 100,000



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 845,000 845,000

    ค่าใช้สอย 185,000 185,000

    ค่าวัสดุ 260,000 260,000

    ค่าสาธารณูปโภค 400,000 400,000

งบลงทุน 245,000 245,000

    ค่าครุภัณฑ์ 245,000 245,000

                                             รวม 1,090,000 1,090,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,227,000 9,227,000

    งบกลาง 9,227,000 9,227,000

                                             รวม 9,227,000 9,227,000



ยอดรวม

11,062,280

280,000

3,372,370

2,020,160

4,116,190

40,000

192,000

100,000

1,090,000

9,227,000

31,500,000

แผนงานการเกษตร

แผนงานการพาณิชย์

ด้านการด าเนินงานอืน่

แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้

แผนงานสาธารณสขุ

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

ด้านการเศรษฐกจิ

ด้านบรหิารท ั่วไป

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ด้านบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา

ขอ้ 3. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 31,500,000 บาท

ขอ้ 4. งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป เป็นจ านวนรวม

แผนงาน

ท ัง้สิน้ 31,500,000 บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดด้งัน้ี

เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 60 และ 62 จงึตราเทศบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลขุย และโดยอนุมตัขิองผูว้า่ราชการ

ขอ้ 1. เทศบญัญตั ิน้ีเรียกวา่ เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขอ้ 2. เทศบญัญตั ิน้ีใหใ้ช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป

จงัหวดันครราชสมีา

เทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลขุย

อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสีมา

โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศยัอ านาจตามความในพระราชบญัญตัิ



ยอดรวม

0

ของเทศบาลต าบล

ผูว้า่ราชการจงัหวดันครราชสมีา

(นายเสกสรร   กลิน่พูน)

นายอ าเภอล าทะเมนชยั ปฏบิตัริาชการแทน

(ลงนาม)..................................................

เห็นชอบ

(นายสมพงษ์   นกแกว้)

นายกเทศมนตรีต าบลขุย

(ลงนาม)..................................................

ประกาศ ณ วนัที ่......................................................................

ขอ้ 7. ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลขุยมหีน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญตัน้ีิ

ขอ้ 5. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได ้เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 0 บาท ดงัน้ี

งบ

รวมรายจ่าย

ขอ้ 6. ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลขุยปฏบิตักิารเบกิจา่ยเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นไปตามระเบยีบการเบกิจา่ยเงนิ



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลขุย

อําเภอลําทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 31,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 165,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 139,000 บาท
           คําชี้แจงประมาณการไว้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ. 2562
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 1,000 บาท
          คําชี้แจงประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ภาษีป้าย จํานวน 25,000 บาท
         คําชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ภาษีป้ายได้ใกล้เคียงกับรายรับปีที่ผ่านมา 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 162,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,500 บาท
          คําชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มา
เสียค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุราใกล้เคียงกับรายรับปีที่
ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท
          คําชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มา
เสียค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารเพิ่มมากขึ้น 
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 110,000 บาท
          คําชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มา
เสียค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยใกล้เคียงกับรายรับปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 500 บาท
          คําชี้แจงประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มา
เสียค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลใกล้เคียงกับรายรับปีที่ผ่าน
มา
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 10,000 บาท

          คําชี้แจงประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มา
เสียค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหารใกล้เคียงกับรายรับปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท
          คําชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มา
จดทะเบียนพาณิชย์ใกล้เคียงกับรายรับปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 500 บาท
          คําชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มา
เสียค่าธรรมเนียมอื่นๆ ใกล้เคียงกับรายรับปีที่ผ่านมา



ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 3,000 บาท
          คําชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้
กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบกเพิ่มมากขึ้น
ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 2,000 บาท
          คําชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มา
ขอใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท
          คําชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มา
ขอใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใกล้
เคียงกับรายรับปีที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
          คําชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มา
ขอใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคารเพิ่มมากขึ้น
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท
          คําชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มา
ขออนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงใกล้เคียงกับรายรับ
ปีที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 2,000 บาท
          คําชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มา
ขออนุญาตอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 100,000 บาท
          คําชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
รายได้จากดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 600,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 600,000 บาท
          คําชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 8,000 บาท
ค่าจําหน่ายเศษของ จํานวน 5,000 บาท
          คําชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
รายได้จากค่าจําหน่ายเศษของเพิ่มมากขึ้น
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 500 บาท
          คําชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
เงินรายได้ที่มีผู้อุทิศให้ใกล้เคียงกับรายรับปีที่ผ่านมา
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 500 บาท
          คําชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
รายได้จากค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสารใกล้เคียงกับรายรับปีที่ผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 2,000 บาท
          คําชี้แจงประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ใกล้เคียงกับรายรับปีที่ผ่านมา



รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,965,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 500,000 บาท
           คําชี้แจงประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้
รับจัดสรรภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนใกล้เคียงกับรายรับปี
ที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,795,000 บาท
          คําชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
จัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ เพิ่มมากขึ้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,900,000 บาท
          คําชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
จัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ เพิ่มมากขึ้น
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 90,000 บาท
          คําชี้แจงประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะใกล้เคียงกับรายรับปีที่ผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,000,000 บาท
          คําชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
จัดสรรภาษีสรรพสามิตเพิ่มมากขึ้น
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 50,000 บาท
          คําชี้แจงประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
จัดสรรค่าภาคหลวงแร่ใกล้เคียงกับรายรับปีที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท
          คําชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
จัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมใกล้เคียงกับรายรับปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 600,000 บาท
          คําชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
จัดสรรค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฏหมาย
ที่ดินเพิ่มมากขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 15,500,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 15,500,000 บาท

          คําชี้แจงประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทําใกล้เคียงกับรายรับปีที่ผ่านมา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรายการเงินอุด
หนุนทั่วไปที่ต้องจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําประมาณการ
รายรับทั้งปี ให้ครบทุกหมวดรายรับ     



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 139,000.00

80,133.00 76,278.00 77,699.00 80,000.00 -100.00 % 0.00

53,354.85 70,569.80 58,159.95 75,000.00 -98.67 % 1,000.00

11,412.00 23,241.00 22,817.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00

144,899.85 170,088.80 158,675.95 180,000.00 165,000.00

1,280.40 2,192.20 2,667.50 2,500.00 0.00 % 2,500.00

315.93 200 9,519.50 500.00 1,900.00 % 10,000.00

96,830.00 106,120.00 109,670.00 110,000.00 0.00 % 110,000.00

1,800.00 1,500.00 0.00 2,000.00 -75.00 % 500.00

7,500.00 10,700.00 9,500.00 11,000.00 -9.09 % 10,000.00

500.00 350.00 550.00 500.00 0.00 % 500.00

620.00 0.00 500.00 500.00 0.00 % 500.00

400.00 650.00 2,650.00 1,000.00 200.00 % 3,000.00

0.00 0.00 80,514.00 0.00 0.00 % 0.00

     คา่ปรับผูก้ระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก

     คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ

     คา่ปรับการผดิสญัญา

     คา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร

     คา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา

     คา่ธรรมเนยีมเก็บขนอจุจาระหรอืสิง่ปฏกิลู

     คา่ธรรมเนยีมเก็บและขนมลูฝอย

     คา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัทะเบยีนพาณชิย์

     คา่ธรรมเนยีมในการออกหนังสอืรับรองการแจง้

สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรอืสะสมอาหาร

     ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ

     ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง

     ภาษีป้าย

     ภาษีบ ารุงทอ้งที่

หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และใบอนญุาต

รวมหมวดภาษอีากร

อ าเภอ ล าทะเมนชยั  จังหวดันครราชสมีา

รายงานประมาณการรายรบั

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลขยุ

หมวดภาษอีากร

รายรบัจรงิ ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายรบัจรงิ ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 1,500.00 0.00 100.00 % 2,000.00

16,000.00 15,900.00 15,900.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

40.00 0.00 220.00 0.00 100.00 % 500.00

330.00 200 270.00 500.00 0.00 % 500.00

0.00 0.00 2,030.00 0.00 100.00 % 2,000.00

125,616.33 137,812.20 235,491.00 148,500.00 162,000.00

81,674.65 84,758.28 98,546.26 90,000.00 11.11 % 100,000.00

81,674.65 84,758.28 98,546.26 90,000.00 100,000.00

459,720.00 488,173.00 590,742.00 510,000.00 17.65 % 600,000.00

0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100.00 % 0.00

459,720.00 488,173.00 590,742.00 512,000.00 600,000.00

2,213.00 0.00 5,010.00 0.00 100.00 % 5,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

18,000.00 3,500.00 0.00 4,000.00 -100.00 % 0.00

     คา่จ าหน่ายเศษของ

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

     คา่ขายแบบแปลน

     เงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให ้

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ

     ดอกเบีย้

     รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายไดจ้ากสาธารณูปโภคอืน่ ๆ

     คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร

     คา่ใบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรอื

สถานทีส่ะสมอาหารในครัว หรอืพืน้ทีใ่ด ซึง่มพีืน้ทีเ่กนิ 200 

ตารางเมตร

     คา่ใบอนุญาตอืน่ๆ

     คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยาย

เสยีง

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ

รวมหมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และใบอนญุาต

     คา่ปรับอืน่ ๆ

     คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรับกจิการทีเ่ป็น

อนัตรายตอ่สขุภาพ

     คา่ใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิง่ปฏกิลู หรอืมลูฝอย



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายรบัจรงิ ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

248.00 90 523.00 500.00 0.00 % 500.00

55,656.28 8,822.13 1,610.00 10,000.00 -80.00 % 2,000.00

76,117.28 12,412.13 7,143.00 14,500.00 8,000.00

404,533.59 501,466.77 480,102.55 505,000.00 -0.99 % 500,000.00

8,265,829.64 8,464,354.08 8,671,008.28 8,500,000.00 3.47 % 8,795,000.00

1,762,648.29 1,732,818.80 1,848,573.10 1,740,000.00 9.20 % 1,900,000.00

105,443.65 90,264.12 89,133.93 95,000.00 -5.26 % 90,000.00

812,676.53 824,115.67 277,177.89 830,000.00 -100.00 % 0.00

1,748,073.90 1,986,021.78 2,863,996.45 2,000,000.00 50.00 % 3,000,000.00

44,679.48 50,837.66 45,366.13 55,000.00 -9.09 % 50,000.00

27,640.26 25,692.79 24,566.57 30,000.00 0.00 % 30,000.00

284,381.00 286,755.00 414,554.00 300,000.00 100.00 % 600,000.00

13,455,906.34 13,962,326.67 14,714,478.90 14,055,000.00 14,965,000.00

10,237,824.00 10,705,019.00 11,637,494.92 16,000,000.00 -3.13 % 15,500,000.00

10,237,824.00 10,705,019.00 11,637,494.92 16,000,000.00 15,500,000.00

24,581,758.45 25,560,590.08     27,442,572.03 31,000,000.00        31,500,000.00

     เงนิอดุหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนนิการตามอ านาจ

หนา้ทีแ่ละภารกจิถา่ยโอนเลอืกท า

หมวดเงนิอดุหนนุท ัว่ไป

รวมทกุหมวด

รวมหมวดเงนิอดุหนนุท ัว่ไป

     ภาษีสรรพสามติ

     ภาษีสรุา

     คา่ภาคหลวงปิโตรเลยีม

     คา่ภาคหลวงแร่

รวมหมวดภาษจีดัสรร

     คา่ธรรมเนยีมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมตาม

ประมวลกฎหมายทีด่นิ

หมวดภาษจีดัสรร

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ

     ภาษีและคา่ธรรมเนยีมรถยนตแ์ละลอ้เลือ่น

     ภาษีธรุกจิเฉพาะ

     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ้

     รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ

     คา่รับรองส าเนาและถา่ยเอกสาร



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลขุย
อําเภอ ลําทะเมนชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,585,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,585,400 บาท

งบบุคลากร รวม 6,420,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,402,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ได้แก่
(1) นายกเทศมนตรี  เป็นเงิน  331,200  บาท
(2) รองนายกเทศมนตรี จํานวน  2  คน  เป็นเงิน 364,320  บาท
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี ได้แก่
(1) นายกเทศมนตรี  เป็นเงิน 48,000  บาท
(2) รองนายกเทศมนตรี จํานวน  2 คน  เป็นเงิน 72,000 บาท
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี ได้แก่
(1) นายกเทศมนตรี  เป็นเงิน 48,000  บาท
(2) รองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2 คน  เป็นเงิน 72,000  บาท
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี ได้แก่
(1) เลขานุการนายกเทศมนตรี  เป็นเงิน  115,920  บาท
(2) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เป็นเงิน  82,800  บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,258,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ได้แก่
(1) ประธานสภาเทศบาล  เป็นเงิน  182,160  บาท
(2) รองประธานสภาเทศบาล  เป็นเงิน  149,040  บาท
(3) สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นเงิน  927,360  บาท
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป



เงินค่าตอบแทนอื่น จํานวน 10,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนประเภทค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประเภทค่าเบี้ยประชุมกรรมการในคณะ
กรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการสามัญประจํา
สภาเทศบาล ดังนี้ 

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
- คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,017,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,757,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ได้แก่
(1) นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัดเทศบาล)  เป็น
เงิน  272,400 บาท
(2) นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (ปลัดเทศบาล)  เป็นเงิน  483,120
บาท

(3) นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (รองปลัดเทศบาล)  เป็น
เงิน  382,560 บาท
(4) นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล)  เป็นเงิน
349,320 บาท
(5) นักจัดการงานทั่วไป  เป็นเงิน  323,760 บาท
(6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็นเงิน  249,240 บาท
(7) นักทรัพยากรบุคคล  เป็นเงิน  249,240 บาท
(8) นักพัฒนาชุมชน  เป็นเงิน  253,680  บาท
(9) เจ้าพนักงานธุรการ  เป็นเงิน  194,280 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ
กลาง (ปลัดเทศบาล)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลสามัญที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) เกี่ยวกับเงินประจําตําแหน่ง ดังนี้
(1) เงินประจําตําแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัด
เทศบาล)  จํานวน 1 คน  เป็นเงิน  84,000 บาท
(2) เงินประจําตําแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (ปลัด
เทศบาล)  จํานวน 1 คน  เป็นเงิน  48,000 บาท
(3) เงินประจําตําแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (รองปลัด
เทศบาล)  จํานวน 1 คน  เป็นเงิน  42,000 บาท
(4) เงินประจําตําแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าสํานัก
ปลัดเทศบาล)  จํานวน 1 คน  เป็นเงิน  42,000 บาท
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 864,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 8 อัตรา  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป



เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 8 อัตรา  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่ว
ไป

งบดําเนินงาน รวม 2,120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 136,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อให้กับพนักงานเทศบาลสามัญผู้มีสิทธิได้
รับค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
สามัญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่ม
เติม  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย รวม 1,336,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น

- ค่ารับวารสาร , นิตยสาร , หนังสือพิมพ์ , สิ่งพิมพ์  
- ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ
- ค่าซักฟอก , ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล , ค่าระวางรถบรรทุก
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ , ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ประปา โทรศัพท์ 
- ค่าล้างอัดขยายภาพ , ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการทําสื่อประชาสัมพันธ์ปฏิทิน

ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป     

(2) ค่าจัดทําประกันภัยภาคสมัครใจ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัยทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

(3) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป



(4) ค่าจ้างผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อทําการสํารวจออกแบบ เขียน
แบบและประมาณราคาก่อสร้าง / ปรับปรุงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างฯ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อทําการสํารวจออก
แบบ เขียนแบบ และประมาณราคาก่อสร้าง / ปรับปรุงอาคารหรือสิ่งปลูก
สร้างฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง
ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลผู้มาตรวจเยี่ยมเทศบาล ตลอดจนเจ้า
หน้าที่ที่มาตรวจงาน ดูงานจากท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ฯลฯ
(2) ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการ  เพื่อจ่ายในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนาบุคลากร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนาบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สําหรับข้าราชการ พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ผู้
บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ตามแผนพัฒนาบุคลากร แผนฝึก
อบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของข้า
ราชการ พนักงานเทศบาลสามัญ และการพิจารณาเข้าร่วมอบรมสัมมนาที่
จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการอื่น ที่มีหน้าที่
กํากับดูแลหรือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลมี
ประสิทธิภาพ เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน ค่าบํารุงการ
ศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่หน่วยงานที่จัดอบรมสัมมนา เรียกเก็บตาม
ระเบียบฯ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

จํานวน 100,000 บาท(2) ค่าเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป



(3) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลตําบลขุยผ่านทาง
เว็บไซต์  เช่น ค่าใช้จ่ายสําหรับเช่าพื้นที่ web Hosting  ค่าจดโดเมน ค่า
ใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาลตําบลขุย ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ระบบแลน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 114  ลําดับที่ 1

(4) โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อมนายกเทศมนตรีหรือ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขุย การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ค่าป้ายรณรงค์ ประชา
สัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
กรกฎาคม 2561

- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 116  ลําดับที่ 12

(5) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างภูมิ
คุ้มกันยาเสพติดในเด็ก เยาวชน และประชาชนตามนโยบายของ
รัฐบาล เช่น ค่าป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ สนับสนุน
ชุดทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะที่สามารถทดสอบสารเสพติดในร่าง
กาย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว
2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 53  ลําดับที่ 1

(6) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างทั่วไป และองค์กรการจัดทําแผนพัฒนา เช่น ค่ายาน
พาหนะ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 115  ลําดับที่ 8



(7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน พัฒนาการปฏิบัติงานและบริการประชาชนของคณะผู้
บริหาร พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างทั่วไป เช่น ค่า
ยานพาหนะ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 115  ลําดับที่ 6

(8) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสํานึก ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรของท้องถิ่น เช่น ค่ายานพาหนะ ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
เอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 115  ลําดับที่ 7

(9) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานให้กับ บุคลากรของท้องถิ่น เช่น ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 115  ลําดับที่ 9

(10) โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทยในวันที่ 18
 มีนาคม ของทุกปี เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ
ตําบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448
 สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าพวง
มาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่านํ้า
แข็ง ค่านํ้าดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 119  ลําดับที่ 16



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อ
จ่ายเป็นค่า
- บํารุงรักษาครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่อง
พิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร  รถตัดหญ้า เครื่องขยายเสียง โทรทัศน์  ฯลฯ
- ซ่อมแซมบํารุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 355,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินท์ คลิป แฟ้ม นํ้าดื่ม ที่ถูพื้น ฯลฯ  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์  สาย
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  ปลั๊กถ่านวิทยุมือถือ รังถ่าน  เสาอากาศ
วิทยุ  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น ผงซักฟอก สบู่ ไม้กวาด นํ้ายา
ดับกลิ่น นํ้ายาขัดห้องนํ้า ถาด แก้วนํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ นํ้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี ปูนซิเมนต์ ปูนขาว ท่อต่าง ๆ ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา โถส้วม อ่าง
ล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ นํ้ามัน
เบรก น๊อตและสกรู แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อค
เกียร์ ล็อคคลัตซ์ ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ที่เกี่ยวกับยาน
พาหนะรถยนต์  รถจักรยานยนต์  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง จาระบี ฯลฯ สําหรับรถส่วน
กลาง  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืชและสัตว์ จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูป แถบบันทึก
เสียง กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์ วิดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์ จานบันทึก
ข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง เมนบอร์ด เมมโมรี ซีดี
รอม ฮาร์ดดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ต่างๆ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key Board) เมาส์ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 293,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลขุย ห้องประชุมสภา
เทศบาลตําบลขุย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลขุย  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลขุย  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อ
ให้ได้ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ คําบํารุงรักษาสาย ฯลฯ  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร สําหรับใช้
เกี่ยวเนื่องกับงานราชการ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต ค่าโทรสาร ค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียม ค่าอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี เป็น
ต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป



รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(1) โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จํานวน 25,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเทศบาลตําบลหนองบัววงที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อําเภอลําทะเมนชัย ให้รับผิดชอบดูแลและ
อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ
ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 118  ลําดับที่ 15

งบเงินอุดหนุน



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลขุย
อําเภอ ลําทะเมนชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,476,880 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง รวม 2,476,880 บาท

งบบุคลากร รวม 2,189,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,189,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,554,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ได้แก่  
(1) นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (ผู้อํานวยการกองคลัง)  เป็น
เงิน  422,640 บาท
(2) นักวิชาการเงินและบัญชี  เป็นเงิน  349,320 บาท
(3) นักวิชาการคลัง  เป็นเงิน  329,760 บาท
(4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  เป็นเงิน  291,240 บาท
(5) เจ้าพนักงานพัสดุ  เป็นเงิน  162,000 บาท
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล
สามัญ ตําแหน่ง นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (ผู้อํานวยการกองคลัง) ที่ได้
รับเงินประจําตําแหน่งตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 10)  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 232,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน  1  อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าที่การ
เงินและบัญชี  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 3 อัตรา  ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 3 อัตรา  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงาน
คลัง

งบดําเนินงาน รวม 277,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารงานคลัง



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่ม
เติม  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น 

- ค่ารับวารสาร, นิตยสาร, หนังสือพิมพ์, สิ่งพิมพ์ 
- ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ
- ค่าซักฟอก , ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล , ค่าระวางรถบรรทุก
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
- ค่าใช้จ่ายในการทําสื่อประชาสัมพันธ์ปฏิทิน , ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ค่าเบี้ยประกัน , ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ประปา โทรศัพท์
- ค่าล้างอัดขยายภาพ , ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนาบุคลากร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนาบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สําหรับข้าราชการ พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ผู้
บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ตามแผนพัฒนาบุคลากร แผนฝึก
อบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของข้า
ราชการ พนักงานเทศบาลสามัญ และการพิจารณาเข้าร่วมอบรมสัมมนาที่
จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการอื่น ที่มีหน้าที่
กํากับดูแลหรือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน ค่าบํารุงการ
ศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่หน่วยงานที่จัดอบรมสัมมนาเรียกเก็บตาม
ระเบียบฯ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง



(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดทําแผนที่และทะเบียน
ทรัพย์สิน เช่น ค่าถ่ายเอกสารโฉนดที่ดิน ค่าธรรมเนียมขอคัดระวาง
ที่ดิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550  หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2561

- ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 114  ลําดับที่ 5

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

ค่าวัสดุ รวม 74,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ยางลบ สมุด ซองเอกสาร แบบ
พิมพ์ ใบเสร็จรับเงินต่างๆ ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินท์ นํ้าดื่ม ที่ถูพื้น ฯลฯ
  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์  ฯลฯ  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก
ฟอก ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํ้า มีด กระทะ ถังแก๊ส หม้อไฟฟ้า กระติกนํ้า
แข็ง ถัง เตา ฯลฯ  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงาน
คลัง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูป แถบบันทึก
เสียง กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล แผ่นซีดี แผ่นกรองแสง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด แมโมรีชิป ฮาร์ดดิสก์ ซอฟแวร์ต่าง ๆ
 เมาส์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ
  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร สําหรับที่ใช้
เกี่ยวเนื่องกับงานราชการ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง



งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลขุย
อําเภอ ลําทะเมนชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 280,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 280,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลตําบลขุย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าแก๊สหุงต้มและ
ค่านํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับการฝึก ค่าคู่มือ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์
สําหรับการฝึก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
- ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย  เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565)  หน้าที่ 121  ลําดับที่ 1

(2) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยหนาว จํานวน 120,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องบรรเทาภัยหนาวสําหรับเด็ก คน
พิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น ผ้าหม
เสื้อกันหนาว ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
- ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565)
หน้าที่ 123  ลําดับที่ 7



ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น สัญญานไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง สายนํ้าดับเพลิงชนิดใยสังเคราะห์ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลขุย
อําเภอ ลําทะเมนชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,372,370 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,435,240 บาท

งบบุคลากร รวม 1,129,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,129,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 727,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ได้แก่
(1) นักบริหารการศึกษา ระดับต้น (ผู้อํานวยการกองการศึกษา)  เป็น
เงิน  185,160  บาท
(2) นักวิชาการศึกษา  เป็นเงิน  303,240  บาท
(3) ครูผู้ดูแลเด็ก  เป็นเงิน  239,040  บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล
สามัญ ตําแหน่ง นักบริหารการศึกษา ระดับต้น (ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา) ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 10)  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหน่งผู้ดูแล
เด็ก  จํานวน  3  อัตรา  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา  ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 295,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 63,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อให้กับพนักงานเทศบาลสามัญผู้มีสิทธิได้
รับค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
สามัญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่ม
เติม  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น

- ค่ารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์
- ค่าถ่วยเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ
- ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 
- ค่าล้างอัด ขยายภาพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนาบุคลากร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนาบุคลากรพนักงานเทศบาล
สามัญ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล  ตามแผน
พัฒนาบุคลากร แผนฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการพัฒนา
ประสิทธิภาพของข้าราชการ พนักงานเทศบาลสามัญ และการพิจารณาเข้า
ร่วมอบรมสัมมนาที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วย
งานราชการอื่น ที่มีหน้าที่กํากับดูแลหรือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลมีประสิทธิภาพ เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าเล่า
เรียน ค่าบํารุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่หน่วยงานที่จัดอบรม
สัมมนาเรียกเก็บตามระเบียบฯ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  ดังนี้
- บํารุงรักษาครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่อง
ถ่ายเอกสาร โทรทัศน์ รถตัดหญ้า เครื่องขยายเสียง ฯลฯ
- ซ่อมแซมบํารุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ทรัพย์สินอื่น ๆ  เช่น วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 152,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ ซองเอกสาร เครื่องเขียน/แบบ
พิมพ์ ทะเบียน ธงชาติ ตรายาง ผ้าหมึกพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ดีด ตลับผง
หมึก นํ้าหมึกปรินท์ นํ้าดื่ม ที่ถูพื้น พระบรมฉายาลักษณ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น   หลอดไฟฟ้า  หลอด
ไฟ  ฟิวส์  สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  ปลั๊กถ่านวิทยุมือถือ  รัง
ถ่านวิทยุมือถือ  เสาอากาศวิทยุ  ไมโครโฟน ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น ผงซักฟอก สบู่ ไม้
กวด สเปรย์ปรับอากาศ นํ้ายาดับกลิ่น นํ้าขัดห้อง
นํ้า หม้อ กระทะ มีด ถาด แก้วนํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ที่นอน  ฯลฯ
  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น ไม้
ต่างๆ   สี  ทินเนอร์  กระเบื้อง ปูนซิ
เมนต์  ทราย  อิฐ  สังกะสี  ตะปู  ค้อน  คีม  เลื่อย  เหล็กเส้น  ท่อนํ้าและ
อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  รูป  ฟิล์ม  กระดาษ
เขียนโปสเตอร์  พู่กัน สี ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์ จานบันทึก
ข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง เมนบอร์ด เมมโมรีชิป ซีดี
รอม ฮาร์ดดิสก์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมาส์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น  หุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ  สื่อ
การเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุ่น ฯลฯ
  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา



ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลขุย แห่ง
ที่ 2 (หนองไผ่)  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ขุย  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,937,130 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,077,130 บาท

ค่าใช้สอย รวม 519,690 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 47
  ลําดับที่ 16
(2) โครงการสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เช่น โครงการวันไหว้ครู  โครงการ
จัดงานวันแม่แห่งชาติ  โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ โครงการวัน
บัณฑิตน้อย โครงการจัดงานกีฬาเด็กเล็ก โครงการทันตอนามัยสําหรับเด็ก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 47
  ลําดับที่ 17



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 409,690 บาท

(1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลขุย  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยในศูย์
พัฒนาเด็กเล็ก
(2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลขุย แห่งที่ 2 (หนองไผ่)  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(3) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลขุย  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการ
ศึกษา
(4) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลขุย  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561

- ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 43
  ลําดับที่ 2

(2) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ เช่น ค่า
ยานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่  45
  ลําดับที่ 7

(3) โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่าง
ไกลยาเสพติด เช่น ค่าป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า

รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4
ธันวาคม 2560

- ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 47
  ลําดับที่ 18



(4) โครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 45
  ลําดับที่ 9

(5) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน (ด้านสังคม อารมณ์ 
จิตใจ และสติปัญญา)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน (ด้านสังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา) เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
เอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 45
  ลําดับที่ 10

(6) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 46
  ลําดับที่ 12

(7) โครงการปรับเปลี่ยนนิสัยหนูน้อยคนใหม่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการปรับเปลี่ยนนิสัยหนู
น้อยคนใหม่ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 48
ลําดับที่ 21



ค่าวัสดุ รวม 557,440 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 557,440 บาท

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จัดสรรสําหรับเด็กอนุบาล เด็กประถมศึกษาปี
ที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 และเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

(1) โรงเรียนบ้านขุยวิทยา สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

(2) โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.)

(3) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลขุย

(4) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลขุย แห่งที่ 2 (หนองไผ่)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561
- ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 44  ลําดับ

ที่ 4
งบเงินอุดหนุน รวม 860,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 860,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(1) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 860,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรสําหรับ
เด็กอนุบาล เด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 สถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ดังนี้

(1) โรงเรียนบ้านขุยวิทยา
(2) โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561
- ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 43  ลําดับ

ที่ 3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลขุย
อําเภอ ลําทะเมนชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,020,160 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,675,160 บาท

งบบุคลากร รวม 1,349,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,349,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 347,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ  ได้แก่
(1) นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น (ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)  เป็นเงิน  185,160 บาท
(2) เจ้าพนักงานสาธารณสุข  เป็นเงิน  162,000 บาท
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล
สามัญ ตําแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น (ผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามประกาศคณะ
กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)  ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 864,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  8 อัตรา  ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน  8 อัตรา  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน รวม 316,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
พื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข



ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น

- ค่ารับวารสาร , นิตยสาร , หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์
- ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ , ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าซักฟอก , ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล , ค่าระวางรถบรรทุก
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่าเบี้ยประกัน , ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
- ค่าล้างอัด ขยายภาพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนาบุคลากร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนาบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สําหรับข้าราชการ พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ผู้
บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล  ตามแผนพัฒนาบุคลากร แผนฝึก
อบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของข้า
ราชการ พนักงานเทศบาลสามัญ และการพิจารณาเข้าร่วมอบรมสัมมนาที่
จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการอื่น ที่มีหน้าที่
กํากับดูแลหรือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลมี
ประสิทธิภาพ เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน ค่าบํารุงการ
ศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่หน่วยงานที่จัดอบรมสัมมนาเรียกเก็บตาม
ระเบียบฯ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  ได้แก่    

- บํารุงรักษาครุภัณฑ์   เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรทัศน์ รถตัดหญ้า เครื่อง
ขยายเสียง ฯลฯ

- ซ่อมแซมบํารุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ทรัพย์สินอื่น ๆ  เช่น วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข



ค่าวัสดุ รวม 196,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินท์ คลิป กระดาษคาร์บอน แฟ้ม ที่ถู
พื้น นํ้าดื่ม  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์  สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ปลั๊กถ่านวิทยุมือถือ  รังถ่านวิทยุมือถือ  เสา
อากาศสําหรับวิทยุ ไมโครโฟน ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แม่แรง  กุญแจปาก
ตาย  กุญแจเลื่อน  คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์  ล็อคพวงมาลัย  สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะรถยนต์ รถจักรยานยนต์  ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง จาระบี แก๊สหุงต้ม  ฯลฯ  ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  รูป  แถบบันทึก
เสียง  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน สี  ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี)  รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง  อัดขยาย  ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์ จานบันทึก
ข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ซีดี
รอม ฮาร์ดดิสก์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ต่างๆ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข



งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 345,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขและแมวเพื่อแก้ไขสุนัขและแมวจรจัด จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคุมกําเนิดสุนัขและแมวโดยจัดหายาคุมกําเนิด
และวัสดุสําหรับทําหมันสุนัขและแมว เพื่อลดอัตราปัญหาสุนัขและแมว
จรจัด เช่น ยาคุมกําเนิด วัสดุสําหรับทําหมันสุนัขและแมว รายจ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  หน้าที่  59  ลําดับที่  15

(2) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี

จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ เพื่อใช้ในการดําเนินการจัดซื้อ
วัคซีน พร้อมอุปกรณ์สําหรับการฉีดวัคซีน ค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์, ป้ายรณรงค์ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ เพื่อ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2071 ลงวันที่ 5
กรกฎาคม 2561

- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  หน้าที่ 64  ลําดับที่ 23

(3) โครงการส่งเสริมการดําเนินงานบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมดําเนินงานบริหารจัดการระบบแพทย์
ฉุกเฉิน เช่น การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน ส่งเสริมการป้องกันการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17
กันยายน 2553

- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  หน้าที่ 57  ลําดับที่ 2



(4) โครงการเพิ่มทักษะการพูดคุยของพ่อแม่ ผู้ปกครองกับลูกและวัยรุ่นที่
อาศัยในครอบครัว เรื่อง ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานการเพิ่มทักษะการพูดคุยของพ่อ
แม่ ผู้ปกครองกับลูกและวัยรุ่นที่อาศัยในครอบครัว เรื่อง ส่งเสริมอนามัย
เจริญพันธ์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์ เช่น ค่าป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า

รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  หน้าที่ 59  ลําดับที่ 12

(5) โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การจัด
อบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การรณรงค์ และทําป้ายประชา
สัมพันธ์ เช่น ค่าป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า

รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  หน้าที่ 59  ลําดับที่ 16

(6) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ลดและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่  เช่น จัดซื้อนํ้ายากําจัดยุงลายและทรายอะ
เบท ฉีดยาพ่นยุงลาย รายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  หน้าที่ 57  ลําดับที่ 4

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

(1) เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  หน้าที่ 63  ลําดับที่ 22



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลขุย
อําเภอ ลําทะเมนชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,116,190 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,994,720 บาท

งบบุคลากร รวม 879,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 879,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 597,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ  ได้แก่
(1) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผู้อํานวยการกองช่าง)  เป็น
เงิน  435,720  บาท
(2) นายช่างโยธา  เป็นเงิน 162,000  บาท
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล
สามัญ ตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผู้อํานวยการกองช่าง) ที่ได้
รับเงินประจําตําแหน่งตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานถ่ายโอน ตําแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป (คน
งานสูบนํ้า) จํานวน 1 อัตรา  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานถ่าย
โอน ตําแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานสูบ
นํ้า) จํานวน 1 อัตรา  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน



รวม 1,095,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 165,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  เพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่า
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
สามัญผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพิ่มเติม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าใช้สอย รวม 675,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น

- ค่ารับวารสาร , นิตยสาร , หนังสือพิมพ์ , สิ่งพิมพ์
- ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ , ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าซักฟอก , ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล , ค่าระวางรถบรรทุก
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่าเบี้ยประกัน , ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ประปา โทรศัพท์ 
- ค่าล้างอัด ขยายภาพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

(2) ค่าใช้จ่ายวิศวกรในการออกแบบและรับรองแบบในการก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวิศวกรในการออกแบบและรับรองแบบในการก่อ
สร้าง  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

(3) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างวิศวกรเพื่อทดสอบการรับนํ้าหนักของดิน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างวิศวกรเพื่อทดสอบการรับ
นํ้าหนักของดิน  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนาบุคลากร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนาบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สําหรับข้าราชการ พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ผู้
บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ตามแผนพัฒนาบุคลากร แผนฝึก
อบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของข้า
ราชการ พนักงานเทศบาลสามัญ และการพิจารณาเข้าร่วมอบรมสัมมนาที่
จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการอื่น ที่มีหน้าที่
กํากับดูแลหรือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลมี
ประสิทธิภาพ เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน ค่าบํารุงการ
ศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่หน่วยงานที่จัดอบรมสัมมนาเรียกเก็บตาม
ระเบียบฯ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

(3) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณะ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองที่
สาธารณะ ปักกันหลักเขตขุดแนวกันเขต กันแนวเขตในที่สา
ธาณประโยชน์ เช่น ที่ชายตลิ่ง ที่ป่าช้า ทางบก ทางนํ้า สวนสาธารณะ ที่
เลี้ยงสัตว์ และที่สาธารณะประจําตําบลหรือหมู่บ้าน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแล
รักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 66  ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  ได้แก่    

- บํารุงรักษาครุภัณฑ์  เช่น  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  คอมพิวเตอร์ 
 เครื่องถ่ายเอกสาร  โทรทัศน์  รถตัดหญ้า  เครื่องขยายเสียง  ฯลฯ

- ซ่อมแซมบํารุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  สถานีสูบนํ้า ฯลฯ
- ทรัพย์สินอื่น ๆ  เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน



ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  ลวดเย็บกระดาษ  ซอง
เอกสาร  ตลับผงหมึก  นํ้าหมึกปรินท์  คลิป  แฟ้ม  นํ้าดื่ม  ที่ถูพื้น  ฯลฯ
  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ปลั๊กถ่านวิทยุมือถือ รัง
ถ่านวิทยุมือถือ  เสาอากาศวิทยุ  ไมโครโฟน ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น ผงซักฟอก  สบู่  ไม้
กวาด  สเปรย์ปรับอากาศ  นํ้ายาดับกลิ่น  นํ้ายาขัดห้องนํ้า  ถาด  แก้ว
นํ้า  จานรอง  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น ไม้ต่างๆ  นํ้ามันทา
ไม้  ทินเนอร์  สี  แปรงทาสี  ปูนซิเมนต์ ปูนขาว ท่อต่าง ๆ  ท่อนํ้าและ
อุปกรณ์ประปา  ค้อน  คีม  ชะแลง  เทปวัดระยะ  เครื่องวัดขนาด
เล็ก เช่น ตลับเมตร  ลูกดิ่ง  สว่าน  โถส้วม  อ่างล้างมือ  ราวพาดผ้า ฯลฯ
  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูป  แถบบันทึก
เสียง  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน  สี  ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด  ฟิล์ม
สไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือ
ขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ  ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์ จานบันทึก
ข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง เมนบอร์ด เมมโมรี ซีดี
รอม ฮาร์ดดิสก์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ต่างๆ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 125,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 125,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบนํ้า  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน



งานไฟฟ้าถนน รวม 2,121,470 บาท
งบลงทุน รวม 2,121,470 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,121,470 บาท
ค่าชดเชยผลอาสิน

(1) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ที่มีวงเงิน
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
- ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 69  ลําดับที่ 10

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยถังประปาไปบ้านหนอง
ไผ่ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัววง ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 277,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยถังประปาไปบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7
 ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  150  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางดิน
ถมกว้างข้างละ  0.15  เมตร  หนา  0.15  เมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 70  ลําดับที่ 11

(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อคุ้มหัวทํานบ (ขึ้นอ่าง
หนองไผ่ 2) ต่อของเดิม หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก ตําบลขุย อําเภอลําทะเมน
ชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 397,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ต่อคุ้มหัวทํานบ (ขึ้นอ่างหนองไผ่ 2
) ต่อของเดิม ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  220  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ  0.15  เมตร  หนา  0.15  เมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 72  ลําดับที่ 19

(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชูศรี 2 หมู่ที่ 5 บ้านโนน
ชุมพวง ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 100,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยชูศรี 2 ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว 
 65  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ  0.15
  เมตร  หนา  0.15  เมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 73  ลําดับที่ 23



(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชูศรี 3 หมู่ที่ 5 บ้านโนน
ชุมพวง ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 100,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยชูศรี 3 ขนาดกว้าง  3
  เมตร  ยาว  65  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางดินถมกว้างข้าง
ละ  0.15  เมตร  หนา  0.15  เมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 74  ลําดับที่ 27

(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกนาตาลอย ถึง
บ้านนายถวิล   นิลบ่อ หมู่ที่ 6 บ้านขุย ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 394,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกนาตาลอย ถึงบ้านนายถวิล 
 นิลบ่อ ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว  300  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่
ทางดินถมกว้างข้างละ  0.15  เมตร  หนา  0.15  เมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 76  ลําดับที่ 36

(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7
ตําบลขุย เชื่อมถึงบ้านมาบป่าแดง หมู่ที่ 11 ตําบลช่องแมว อําเภอลําทะเมน
ชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 337,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตําบล
ขุย เชื่อมถึงบ้านมาบป่าแดง หมู่ที่ 11 ตําบลช่องแมว ขนาดกว้าง  6
  เมตร  ยาว  125  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางดินถมกว้างข้าง
ละ  0.15  เมตร  หนา  0.15  เมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 77  ลําดับที่ 41

(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นป่าช้า หมู่ที่ 10 (ต่อของ
เดิม) บ้านขุยใหม่พัฒนา ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 277,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เส้นป่าช้า หมู่ที่ 10 (ต่อของเดิม) ขนาด
กว้าง  4  เมตร  ยาว  150  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางดินถม
กว้างข้างละ  0.15  เมตร  หนา  0.15  เมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 79  ลําดับที่ 46



(8) ก่อสร้างระบบการระบายนํ้า บ่อพัก วางท่อระบายนํ้า รางระบายนํ้าซอย
หนองเต็ง หมู่ที่ 6 บ้านขุย ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 185,470 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. ซอยหนองเต็ง ยาว  80
  เมตร  พร้อมบ่อพักคสล. จํานวน  1 บ่อ  วางท่อระบายนํ้าคสล
. ขนาด Dai. 0.30 เมตร  จํานวน  24  ท่อน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 69  ลําดับที่ 8



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลขุย
อําเภอ ลําทะเมนชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
แยกเป็น 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมและโครงการในการ
ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ค่า
ป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งชุมชน  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565)  หน้าที่ 120  ลําดับที่ 2

(2) โครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ  เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ ประชา
สัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งชุมชน  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565)  หน้าที่ 56  ลําดับที่ 2



(3) โครงการประชุมประชาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุมประชาคมตําบล หมู่บ้าน หรือประชุมเชิงปฏิบัติ
การ ( WORK SHOP) เพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลขุยและแผน
ชุมชน การประชุมเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆในตําบล ฯลฯ เช่น ค่าป้าย ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด
ทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่ม
เติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2562

- ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งชุมชน  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565)  หน้าที่ 120  ลําดับที่ 1

(4) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดออกบริการประชาชนเคลื่อนที่เพื่อเข้า
บริการประชาชน เช่น รับเรื่องร้องทุกข์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยจัด
ทําแผ่นพับ ใบปลิว  โปสเตอร์  สรุปผลการดําเนินงาน ส่งเสริมอาชีพ  ช่วย
เหลือผู้ยากไร้ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งชุมชน  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565)  หน้าที่ 56  ลําดับที่ 1



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลขุย
อําเภอ ลําทะเมนชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 192,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชน บุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการ
เล่นกีฬาออกกําลังกายทําให้ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด เป็นการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของประชาชนในพื้นที่ ฯลฯ เช่น เงิน
รางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่า
อุปกรณ์การกีฬาหรือกรีฑา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 112  ลําดับที่ 2



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 152,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 152,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 152,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000 บาท

(1) โครงการจัดงานประเพณี และพิธีการทางศาสนา  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณี และพิธีการทางศาสนา  เช่น งาน
สงกรานต์ เข้าพรรษา ออกพรรษา ลอยกระทง  บุญกุ้มข้าวใหญ่  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  หน้าที่ 113  ลําดับที่ 4
(2) โครงการจัดงานรัฐพิธี  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
จัดงานรัฐพิธีอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย
ทั้งชาติ  เช่น วันปิยมหาราช วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ การจัด
กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  หน้าที่ 113  ลําดับที่ 3

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1) ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา ในการ
จัดงานรัฐพิธี เช่น วันปิยมหาราช วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530
  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว
 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
- ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  หน้าที่ 113  ลําดับที่ 3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลขุย
อําเภอ ลําทะเมนชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 100,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการกําจัดวัชพืชต่างๆ ตามแหล่งนํ้าในเขตเทศบาลตําบลขุย จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาแหล่งนํ้า กําจัดวัชพืชที่ปกคลุมผิว
นํ้า ห้วย หนอง ครอง บึง เพื่อประชาชนจะได้มีนํ้าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค ที่สะอาดเพียงพอและทั่วถึง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 42  ลําดับที่ 1

(2) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ เช่น ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 52  ลําดับที่ 4

(3) โครงการ " รักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน " จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการเพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรนํ้าและป่าไม้ สร้างจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น จัดหาต้นไม้ จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2559
- ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 125  ลําดับที่ 3



(4) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ การจัดฝึก
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความ
รู้ หลักการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่กลุ่ม
อาชีพ เยาวชน ประชาชน ส่งเสริมให้มีการจัดทําบัญชีครัวเรือน สนับสนุน
การประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนตามแนวพระราช
ดําริ เช่น ค่าป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสาร ค่า
วัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 51  ลําดับที่ 1



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลขุย
อําเภอ ลําทะเมนชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,090,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,090,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 845,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการดําเนินการขุดฝังท่อ ขยายเขต
ประปา ซ่อมแซม หรือบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด  ค่า
โฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ และอื่น ๆ ฯลฯ  ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการ
ประปา

(2) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตรวจสอบคุณภาพนํ้าประปา จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตรวจสอบคุณภาพนํ้า
ประปา  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างระบบ
ประปา เช่น  ท่อ  ข้อต่อ  กาว  เทปพันท่อ วาล์ว  มาตรวัดนํ้า ฯลฯ  ปราก
ฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  นํ้ามันเชื้อ
เพลิง  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันเครื่อง จารบี ฯลฯ  ปรากฎใน
แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา

วัสดุอื่น จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตนํ้าประปา เช่น สารส้ม คลอรีน มิเตอร์
นํ้า และวัสดุอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการผลิตนํ้าประปา  ปรากฎในแผนงานการ
พาณิชย์  งานกิจการประปา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในกิจการประปา  ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์  งานกิจการประปา



งบลงทุน รวม 245,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 245,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

(1) เครื่องสูบนํ้าแบบซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า จํานวน 3
ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. เครื่องสูบนํ้าแบบซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า ขนาด 220 V พร้อม
อุปกรณ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 128  ลําดับที่ 3

(2) เครื่องสูบนํ้าแบบซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า จํานวน 2 ชุด โดย
มีคุณลักษณะ ดังนี้

1.  เครื่องสูบนํ้าแบบซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า ขนาด 220 V พร้อม
อุปกรณ์ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 128  ลําดับที่ 3

(3) เครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) จํานวน 55,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) สูบนํ้าได้ 1,130
ลิตรต่อนาที  จํานวน 3 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) สูบนํ้าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที

(1) เป็นเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
(2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
(3) สูบนํ้าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กําหนด
(4) ส่งนํ้าได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบนํ้าและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมี

ครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่  128  ลําดับที่ 3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลขุย
อําเภอ ลําทะเมนชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,227,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,227,000 บาท

งบกลาง รวม 9,227,000 บาท
งบกลาง รวม 9,227,000 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 420,356 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินต้นสถาบันการเงินตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 4715  ลงวัน
ที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาขอกู้เงิน
ของ อบจ. เทศบาล และเมืองพัทยา  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบ
กลาง

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยสถาบันการเงิน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 4715  ลงวัน
ที่ 23 พฤศจิกายน 2554  เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาขอกู้เงิน
ของ อบจ. เทศบาล และเมืองพัทยา  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบ
กลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 144,000 บาท
เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  ดังนี้

(1) พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  20 คน  ตั้งไว้  120,000
 บาท  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

(2) ผู้ดูแลเด็ก / พนักงานถ่ายโอน  จํานวน  4
 คน
ตั้งไว้  24,000 บาท  ดังนี้

- พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  3  คน
- พนักงานถ่ายโอน ตําแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานสูบ

นํ้า)  จํานวน  1  คน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
- ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,347,600 บาท
เพื่อสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบล
ขุย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และแก้ไข
เพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 55  ลําดับที่ 2



เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,985,600 บาท
เพื่อสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพในเขต
เทศบาลตําบลขุย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
และแก้ไขเพิ่มเติม

- ปรากฏในแผนงาน   งบกลาง  งานงบกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 55  ลําดับที่ 3

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อใช้สําหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ซึ่ง
เป็นผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว
และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- ปรากฏในแผนงาน  งบกลาง  งานงบกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 55  ลําดับที่ 1

สํารองจ่าย จํานวน 552,044 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีจําเป็นเร่งด่วน  หรือฉุกเฉินเกี่ยวกับ สาธารณภัยต่างๆ ที่มิ
อาจคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หรือ
ซ่อมแซมสิ่งสาธารณ ประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณ
ภัย  อุทกภัย  วาตภัย  หรือภัยธรรมชาติอื่น  ซึ่งหากไม่ดําเนินการจะทําให้
เกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือประชาชนได้รับความเดือด
ร้อน  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
(1) เงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย จํานวน 26,400 บาท

เพื่อชําระค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย พิจารณาโดยนําราย
รับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว (2 ปีย้อนหลัง) ยกเว้น เงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะ
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับ ทั้งนี้ ไม่
เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

(2) เงินสมทบทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จํานวน 212,000 บาท
เพื่อนําส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 27 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557
- ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

(3) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จํานวน 90,000 บาท
เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของค่า
บริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยคิดจาก
จํานวนประชากร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562

- ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง



(4) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 320,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น (กบท.) โดย
คํานวณจากประมาณการรายรับ ทุกประเภทตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ยกเว้นประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงิน
บริจาค และเงินอุดหนุน ไม่ต้องนํามารวมคํานวณ โดยเทศบาลให้คํานวณ
ในอัตราร้อยละ 2
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561  หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26
กรกฎาคม 2561

- ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท
เพื่อสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง
โดยประมาณทั้งปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
- ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 3,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ ป้ายจราจร กระจกโครงจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร เป็น
ต้น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520.00 695,520.00 695,520.00 695,520.00 0 % 695,520

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 198,720.00 198,720.00 198,720.00 198,720.00 0 % 198,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1,490,400.00 1,413,120.00 1,341,314.00 1,258,560.00 0 % 1,258,560

เงินค่าตอบแทนอื่น 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00 2,547,360.00 2,475,554.00 2,402,800.00 2,402,800

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,695,566.00 1,892,640.00 2,010,480.00 2,574,240.00 7.12 % 2,757,600

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 12,450.00 2,220.00 0.00 84,000.00 0 % 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 130,500.00 132,000.00 132,000.00 216,000.00 0 % 216,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 513,000.00 375,832.00 864,000.00 864,000.00 0 % 864,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 53,000.00 41,758.00 96,000.00 96,000.00 0 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,404,516.00 2,444,450.00 3,102,480.00 3,834,240.00 4,017,600

รวมงบบุคลากร 5,029,156.00 4,991,810.00 5,578,034.00 6,237,040.00 6,420,400

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลขุย
อําเภอลําทะเมนชัย    จังหวัดนครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 23/8/2562  09:58:34 หน้า : 1/33



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม 0.00 3,200.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

ค่าเช่าบ้าน 41,300.00 72,000.00 72,000.00 78,000.00 23.08 % 96,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,343.50 8,178.00 16,000.00 34,000.00 -26.47 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 48,643.50 83,378.00 88,000.00 127,000.00 136,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 15,656.07 59,266.07 68,195.03 0.00 0 % 0

(1)  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

(2)  ค่าจัดทําประกันภัยภาคสมัครใจ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

(3)  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 57,600.00 14.58 % 66,000

(4)  ค่าจ้างผู้มีใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมเพื่อทําการสํารวจออกแบบ 
เขียนแบบและประมาณราคาก่อสร้าง / 
ปรับปรุงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 43,167.00 29,375.00 30,900.00 50,000.00 0 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

 (1)  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนา
บุคลากร 0.00 58,374.00 17,100.00 100,000.00 -100 % 0

 (3) โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้ง 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(1)  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนา
บุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

(1) โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(10)  โครงการวันท้องถิ่นไทย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

(2)  ค่าเดินทางไปราชการ 0.00 95,986.00 81,270.00 100,000.00 0 % 100,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2562  09:58:35 หน้า : 2/33



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

(2) ค่าเดินทางไปราชการ 116,548.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(3)  โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 0.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 -66.67 % 5,000

(4)  โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 1,066.67 % 350,000

(5)  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 0.00 0.00 18,190.00 20,000.00 -50 % 10,000

(5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนา
บุคลากร 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(6)  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

0.00 0.00 258,156.00 270,000.00 0 % 270,000

(7)  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน พัฒนาการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน

0.00 0.00 109,170.00 120,000.00 0 % 120,000

(8)  โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

(9)  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

(9)  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 0.00 0.00 5,885.00 25,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 62,536.36 77,293.00 64,853.00 70,000.00 0 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 289,907.43 325,294.07 658,719.03 907,600.00 1,336,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 51,145.00 48,784.00 34,282.00 70,000.00 0 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,264.00 995.00 5,175.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 300.00 23,329.00 13,240.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 1,540.00 460.00 5,368.00 30,000.00 -66.67 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 4,850.00 15,000.00 0 % 15,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 76,752.88 60,202.32 44,688.43 170,000.00 0 % 170,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,500.00 9,000.00 11,400.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 146,501.88 142,770.32 119,003.43 385,000.00 355,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 179,588.85 172,110.32 175,382.30 200,000.00 25 % 250,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 1,986.00 3,356.00 1,615.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 4,012.50 3,852.33 2,323.44 7,000.00 -57.14 % 3,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 1,333.00 1,011.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 19,260.00 19,260.00 36,124.02 40,000.00 -25 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 204,847.35 199,911.65 216,455.76 257,000.00 293,000

รวมงบดําเนินงาน 689,900.16 751,354.04 1,082,178.22 1,676,600.00 2,120,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

 (1)  ตู้เหล็ก 2 บาน 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0

 (2)  ตู้เหล็กบานเลื่อน 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

 (3)  เก้าอี้สํานักงานแบบล้อหมุนขนาด
กลาง 0.00 0.00 7,200.00 0.00 0 % 0

(1)  ตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ)

0.00 159,200.00 0.00 0.00 0 % 0

(2)  เก้าอี้อเนกประสงค์ (เก้าอี้เหล็กเบาะ
หุ้มหนัง) 0.00 0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0

(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 0.00 34,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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(3)  เก้าอี้ผู้บริหาร (สําหรับนายก
เทศมนตรีตําบลขุย) 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

(3)  โต๊ะพับอเนกประสงค์ (แบบหน้า
เหล็กสีขาว) ขนาด 75x180x75 ซม. 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0

(4)  เก้าอี้ห้องประชุมแบบล้อหมุน 0.00 0.00 7,920.00 0.00 0 % 0

(4)  ชุดโต๊ะรับแขก 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(1)  ตู้ลําโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลาก 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

(2)  โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV 0.00 0.00 0.00 24,100.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

 (1)  กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0.00 0.00 19,890.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(1)  เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0.00 0.00 19,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

(1)  เครื่องปั๊มลม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1)  จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 0.00 0.00 2,800.00 0.00 0 % 0

(1)  อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 0.00 0.00 0.00 1,400.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 15,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 15,200.00 218,200.00 72,810.00 142,500.00 20,000

รวมงบลงทุน 15,200.00 218,200.00 72,810.00 142,500.00 20,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0 % 0

(1)  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) 
อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

(1)  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) 
อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

รวมเงินอุดหนุน 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000

รวมงบเงินอุดหนุน 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000

รวมงานบริหารทั่วไป 5,759,256.16 5,986,364.04 6,758,022.22 8,081,140.00 8,585,400

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,141,789.00 1,229,419.00 1,253,520.00 1,475,160.00 5.41 % 1,554,960

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 196,080.00 201,660.00 212,700.00 223,760.00 4.09 % 232,920

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 323,400.00 310,200.00 324,000.00 324,000.00 0 % 324,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 35,933.33 34,466.67 36,000.00 36,000.00 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,739,202.33 1,817,745.67 1,868,220.00 2,100,920.00 2,189,880

รวมงบบุคลากร 1,739,202.33 1,817,745.67 1,868,220.00 2,100,920.00 2,189,880
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 2,780.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 43,600.00 27,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,826.75 11,700.00 8,800.00 23,000.00 30.43 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 50,426.75 41,480.00 8,800.00 33,000.00 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,590.00 3,365.00 14,040.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -25 % 15,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 51,224.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 57,710.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(1)  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนา
บุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

(1)  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนา
บุคลากร 0.00 65,900.00 7,400.00 60,000.00 -100 % 0

(2)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 45,216.00 14,776.00 50,000.00 -60 % 20,000

(3)  ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

(3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนา
บุคลากร 11,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 9,790.00 9,050.00 3,185.00 20,000.00 -75 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 136,014.00 123,531.00 39,401.00 250,000.00 160,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 38,159.00 78,024.00 22,899.90 50,000.00 -40 % 30,000
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 420.00 0.00 560.00 2,000.00 0 % 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,480.00 7,452.00 2,100.00 20,000.00 -50 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,810.00 22,240.00 25,460.00 70,000.00 -57.14 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 83,869.00 107,716.00 51,019.90 144,000.00 74,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 1,870.00 2,106.00 1,945.00 3,000.00 0 % 3,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,870.00 2,106.00 1,945.00 3,000.00 3,000

รวมงบดําเนินงาน 272,179.75 274,833.00 101,165.90 430,000.00 277,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1)  เก้าอี้สํานักงานแบบล้อหมุนขนาด
กลาง 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0 % 0

(1)  พัดลมติดผนัง 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1)  เครื่องพิมพ์หัวเข็มแคร่สั้น 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล)

0.00 20,500.00 0.00 0.00 0 % 0

(2)  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 2,600.00 -100 % 0

(3)  อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 0.00 0.00 0.00 700.00 -100 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 4,900.00 104.08 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 20,500.00 2,400.00 20,200.00 10,000

รวมงบลงทุน 0.00 20,500.00 2,400.00 20,200.00 10,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,011,382.08 2,113,078.67 1,971,785.90 2,551,120.00 2,476,880

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,770,638.24 8,099,442.71 8,729,808.12 10,632,260.00 11,062,280

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 23,400.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 23,400.00 50,000.00 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1)  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

(2)  โครงการป้องกันและบรรเทาภัย
หนาว 0.00 0.00 0.00 6,720.00 1,685.71 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 6,720.00 190,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 15,000.00 33.33 % 20,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0
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วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 19,600.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 19,600.00 55,000.00 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 43,000.00 111,720.00 280,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

(1)  หัวฉีดด้ามปืน Proted 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 68,000.00 111,720.00 280,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 68,000.00 111,720.00 280,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 457,194.10 495,000.00 553,440.00 31.44 % 727,440

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 306,000.00 310,500.00 324,000.00 0 % 324,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 36,000.00 34,500.00 36,000.00 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 799,194.10 840,000.00 913,440.00 1,129,440

รวมงบบุคลากร 0.00 799,194.10 840,000.00 913,440.00 1,129,440
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 36,000.00 33.33 % 48,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0 % 5,800

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 51,800.00 63,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,427.00 21,624.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
 3,604.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(1)  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนา
บุคลากร 0.00 35,100.00 11,700.00 20,000.00 0 % 20,000

(2)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 19,570.00 9,040.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,750.00 800.00 4,900.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 11,781.00 77,094.00 25,640.00 60,000.00 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 42,489.00 39,667.00 9,574.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 4,200.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 6,236.00 14,781.00 2,545.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 2,910.00 3,870.00 17,100.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,000.00 1,300.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2562  09:58:35 หน้า : 11/33



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 53,635.00 63,818.00 29,219.00 152,000.00 152,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 1,306.91 3,614.01 5,233.60 15,000.00 0 % 15,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 622.00 660.00 483.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,928.91 4,274.01 5,716.60 20,000.00 20,000

รวมงบดําเนินงาน 67,344.91 145,186.01 60,575.60 283,800.00 295,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1)  เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

(2)  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 2,600.00 -100 % 0

(3)  อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 0.00 0.00 0.00 700.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 29,300.00 10,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 29,300.00 10,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 67,344.91 944,380.11 900,575.60 1,226,540.00 1,435,240

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 0.00 292,080.00 352,400.00 420,980.00 -2.68 % 409,690

(1)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา   666,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(2)  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ธรรมชาติ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

(3)  โครงการฝึกอบรมบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

(3)  โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยา
เสพติด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

(4)  โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยา
เสพติด 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

(4)  โครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

(5)  โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน (ด้านสังคม อารมณ์ 
จิตใจ และสติปัญญา)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

(5)  โครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

(6)  โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

(6)  โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน (ด้านสังคม อารมณ์ 
จิตใจ และสติปัญญา)

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

(7)  โครงการปรับเปลี่ยนนิสัยหนูน้อยคน
ใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

(7)  โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

(8)  โครงการปรับเปลี่ยนนิสัยหนูน้อยคน
ใหม่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 666,200.00 292,080.00 352,400.00 535,980.00 519,690

วันที่พิมพ์ : 23/8/2562  09:58:35 หน้า : 13/33



ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 344,001.80 572,205.04 497,641.34 534,560.00 4.28 % 557,440

รวมค่าวัสดุ 344,001.80 572,205.04 497,641.34 534,560.00 557,440

รวมงบดําเนินงาน 1,010,201.80 864,285.04 850,041.34 1,070,540.00 1,077,130

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1)  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(แบบติดผนัง) ขนาด 18,000 บีทียู 0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

(2)  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(แบบติดผนัง) ขนาด 24,000 บีทียู 0.00 0.00 0.00 84,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

(1)  ค่าจัดการเรียนการสอน สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 0.00 58,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 58,000.00 0.00 105,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 58,000.00 0.00 105,000.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 440,000.00 876,000.00 821,000.00 0.00 0 % 0

(1)  เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 0.00 0.00 0.00 817,000.00 5.26 % 860,000

รวมเงินอุดหนุน 440,000.00 876,000.00 821,000.00 817,000.00 860,000

รวมงบเงินอุดหนุน 440,000.00 876,000.00 821,000.00 817,000.00 860,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,450,201.80 1,798,285.04 1,671,041.34 1,992,540.00 1,937,130

รวมแผนงานการศึกษา 1,517,546.71 2,742,665.15 2,571,616.94 3,219,080.00 3,372,370

วันที่พิมพ์ : 23/8/2562  09:58:35 หน้า : 14/33



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 347,160

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 828,000.00 791,419.00 864,000.00 864,000.00 0 % 864,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 93,000.00 87,935.00 96,000.00 96,000.00 0 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 921,000.00 879,354.00 960,000.00 960,000.00 1,349,160

รวมงบบุคลากร 921,000.00 879,354.00 960,000.00 960,000.00 1,349,160

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 15,000.00 25,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,055.00 3,380.00 975.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1)  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนา
บุคลากร 0.00 9,500.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

(2)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 1,874.00 1,360.00 20,000.00 -50 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 16,836.13 17,426.00 17,081.03 100,000.00 -30 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 19,891.13 32,180.00 19,416.03 140,000.00 95,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2562  09:58:35 หน้า : 15/33



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,844.00 8,434.00 9,100.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 728.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 29,000.00 35,000.00 0 % 35,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 68,037.77 83,177.19 89,982.01 120,000.00 0 % 120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 1,200.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 73,609.77 91,611.19 129,282.01 196,000.00 196,000

รวมงบดําเนินงาน 93,500.90 123,791.19 148,698.04 351,000.00 316,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1)  ตู้เหล็ก 2 บาน 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1)  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 2,600.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 5,580.48 10,243.11 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 5,580.48 10,243.11 5,500.00 2,600.00 10,000

รวมงบลงทุน 5,580.48 10,243.11 5,500.00 2,600.00 10,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 52,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 52,500.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 52,500.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,072,581.38 1,013,388.30 1,114,198.04 1,313,600.00 1,675,160

วันที่พิมพ์ : 23/8/2562  09:58:35 หน้า : 16/33



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1)  โครงการวางแผนครอบครัวสุนัข
และแมวเพื่อแก้ไขสุนัขและแมวจรจัด 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -33.33 % 10,000

(2)  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก 99,040.00 99,190.00 0.00 0.00 0 % 0

(2)  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -30 % 35,000

(3)  โครงการส่งเสริมการดําเนิน
งานบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

(4)  โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในสัตว์ 0.00 0.00 27,483.00 0.00 0 % 0

(4)  โครงการเพิ่มทักษะการพูดคุยของ
พ่อแม่ ผู้ปกครองกับลูกและวัยรุ่นที่อาศัย
ในครอบครัว เรื่อง ส่งเสริมอนามัยเจริญ
พันธุ์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ในวัยรุ่นและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

(5)  โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

(6)  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 99,040.00 99,190.00 27,483.00 75,000.00 205,000

ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 79,580.00 15,600.00 90,000.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 79,580.00 15,600.00 90,000.00 50,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 178,620.00 114,790.00 117,483.00 125,000.00 205,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 140,000.00 0.00 0 % 0

(1)  เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

0.00 0.00 0.00 140,000.00 0 % 140,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 140,000.00 140,000.00 140,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 140,000.00 140,000.00 140,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 178,620.00 114,790.00 257,483.00 265,000.00 345,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,251,201.38 1,128,178.30 1,371,681.04 1,578,600.00 2,020,160

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 356,100.00 369,360.00 392,700.00 571,320.00 4.62 % 597,720

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 0 % 108,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 21,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0 % 12,000

เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน 0.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 0 % 108,000

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 527,100.00 651,360.00 674,700.00 853,320.00 879,720

รวมงบบุคลากร 527,100.00 651,360.00 674,700.00 853,320.00 879,720

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 33,950.00 24,150.00 23,650.00 110,000.00 -9.09 % 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2562  09:58:35 หน้า : 18/33



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,340.00 14,900.00 12,110.00 45,000.00 0 % 45,000

รวมค่าตอบแทน 37,290.00 39,050.00 35,760.00 165,000.00 165,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 278.00 223,360.84 16,930.00 0.00 0 % 0

(1)  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -71.43 % 20,000

(2)  ค่าใช้จ่ายวิศวกรในการออกแบบ
และรับรองแบบในการก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

(3)  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้าง
วิศวกรเพื่อทดสอบการรับนํ้าหนักของดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

(3)  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตรวจ
สอบคุณภาพนํ้าประปา 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

(4)  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้าง
วิศวกรเพื่อทดสอบการรับนํ้าหนักของดิน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 31,124.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
 7,896.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(1)  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนา
บุคลากร 0.00 0.00 12,700.00 40,000.00 0 % 40,000

(2)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 4,240.00 8,128.00 40,000.00 0 % 40,000

(3)  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดูแล
รักษาและคุ้มครองที่สาธารณะ 0.00 1,350.00 0.00 50,000.00 -50 % 25,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 281,608.00 462,299.00 703,369.00 800,000.00 -62.5 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 320,906.00 691,249.84 741,127.00 1,305,000.00 675,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 13,355.00 14,749.00 4,735.00 10,000.00 100 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,585.00 26,925.00 14,850.00 110,000.00 -72.73 % 30,000
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วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 9,460.00 42,260.00 5,569.00 30,000.00 66.67 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,316.70 498.96 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,150.00 8,150.00 7,950.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 49,866.70 92,582.96 33,104.00 190,000.00 130,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 1,776.92 1,983.11 6,000.00 1,983.33 % 125,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 1,776.92 1,983.11 6,000.00 125,000

รวมงบดําเนินงาน 408,062.70 824,659.72 811,974.11 1,666,000.00 1,095,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1)  เก้าอี้สํานักงานแบบล้อหมุนขนาด
กลาง 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0 % 0

(1) ตู้เก็บเอกสาร (ตู้เหล็ก 2 บาน) 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

(1)  เครื่องทดสอบหาค่ากําลังต้านทาน
ของคอนกรีตแบบไม่ทําลาย 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

(1)  เครื่องสกัดคอนกรีตแบบใช้เครื่อง
ยนต์เบนซิล 2 จังหวะ พร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 20,625.00 0.00 0 % 0

(1)  แบบหล่อคอนกรีต ชนิดทรงเหลี่ยม 
จํานวน 2 ชุด รวม 6 ลูก 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(1) เครื่องตัดคอนกรีต (ขนาดของแรงม้า
ไม่น้อยกว่า 11.1 แรงม้า) 0.00 38,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

(1)  เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ 0.00 0.00 4,750.00 0.00 0 % 0

(2)  สว่านไฟฟ้า 0.00 0.00 4,950.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1)  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี แบบ Network 0.00 0.00 0.00 2,100.00 -100 % 0

(1)  จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0 % 0

(2)  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0

(3)  อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 0.00 0.00 0.00 700.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 70,530.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 84,530.00 49,500.00 35,725.00 40,700.00 20,000

รวมงบลงทุน 84,530.00 49,500.00 35,725.00 40,700.00 20,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,019,692.70 1,525,519.72 1,522,399.11 2,560,020.00 1,994,720

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าชดเชยผลอาสิน

(1)  เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -50 % 50,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

(10)  ถนนดินเสริมหินคลุก ซอยบ่อขยะ  
บ้านหนองโป่ง  หมู่ที่ 3  ตําบลขุย  อําเภอ
ลําทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา

149,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(1)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยถังประปาไปบ้านหนองไผ่ 
หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัววง ตําบลขุย 
อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 277,400
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(1)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเส้นหน้าโรงพยาบาลลําทะเมน
ชัย (ต่อของเดิม 200 เมตร)  หมู่ที่ 1 
บ้านหนองบัววง ตําบลขุย อําเภอลําทะ
เมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 

0.00 0.00 0.00 186,500.00 -100 % 0

(10)  ก่อสร้างระบบการระบายนํ้า บ่อพัก 
วางท่อระบายนํ้า รางระบายนํ้าซอยกลาง
บ้าน ไปสระหนองสะแก หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองสะแก ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

0.00 0.00 0.00 281,810.00 -100 % 0

(10)  ก่อสร้างรางระบายนํ้าหน้าบ้านนาย
จักรี ถึงสี่แยกบ้านนายยม (ฝั่งถนนด้าน
ทิศตะวันออก) บ้านขุยใหม่พัฒนา หมู่ที่ 
10 ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

0.00 127,746.28 0.00 0.00 0 % 0

(11)  ก่อสร้างระบบการระบายนํ้า บ่อพัก 
วางท่อระบายนํ้า รางระบายนํ้า ซอยหมู่ที่ 
3 เชื่อม หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 3 บ้านหนองโป่ง 
ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

0.00 0.00 163,000.00 0.00 0 % 0

(11)  ก่อสร้างระบบการระบายนํ้า บ่อพัก 
วางท่อระบายนํ้า รางระบายนํ้าคุ้มหัวนอน 
(ต่อของเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก 
ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

0.00 0.00 0.00 167,340.00 -100 % 0

(11)  ถนนดินเสริมหินคลุกข้างโรงเรียน
ลําทะเมนชัยพิทยาคม บ้านหนองบัววง 
หมู่ที่ 1 ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

0.00 188,000.00 0.00 0.00 0 % 0

(12)  ก่อสร้างระบบการระบายนํ้า บ่อพัก 
วางท่อระบายนํ้า รางระบายนํ้าซอยกลาง
บ้าน (จากบ้านนายอุบล  เตวิชา ไปศาลปู่
ตา) หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก ตําบลขุย 
อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

0.00 0.00 0.00 498,730.00 -100 % 0

(12)  โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหิน
คลุกต่อจากซอยสินไพบูลย์ ถึงนานางใหม 
 ด่อนศรี หมู่ที่ 3 บ้านหนองโป่ง ตําบลขุย 
อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

0.00 0.00 57,000.00 0.00 0 % 0
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(12) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่
บ้านด้านทิศตะวันออกเชื่อมถนนทาง
หลวงแผ่นดิน หมู่ที่ 5 บ้านโนนชุมพวง 
ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

0.00 99,300.00 0.00 0.00 0 % 0

(2)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยชูศรี 1 หมู่ที่ 5 บ้านโนน
ชุมพวง ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

0.00 0.00 0.00 245,300.00 -100 % 0

(2)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กต่อคุ้มหัวทํานบ (ขึ้นอ่างหนอง
ไผ่ 2) ต่อของเดิม หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
สะแก ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 397,200

(3)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยชูศรี 2 หมู่ที่ 5 บ้านโนน
ชุมพวง ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

0.00 0.00 0.00 140,700.00 -28.5 % 100,600

(3)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้าง
บ้านนางติ๋ว   เพ็ญการ  หมู่ที่ 5 บ้านโนน
ชุมพวง ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

0.00 126,193.16 0.00 0.00 0 % 0

(4)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากสามแยกนาตาลอย เชื่อม
หมู่ที่ 10 บ้านขุยใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 บ้าน
ขุย ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

0.00 0.00 0.00 157,800.00 -100 % 0

(4)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยชูศรี 3 หมู่ที่ 5 บ้านโนน
ชุมพวง ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,600

(4)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้าง
บ้านนายพนม   ศิลประกอบ  หมู่ที่ 6  
บ้านขุย ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

0.00 210,636.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 23/8/2562  09:58:35 หน้า : 23/33
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(5)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากสามแยกนาตาลอย ถึงบ้าน
นายถวิล   นิลบ่อ หมู่ที่ 6 บ้านขุย ตําบล
ขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 394,900

(5)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยอนันต์ถึงหนองเต็ง หมู่ที่ 
6 บ้านขุย ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

0.00 0.00 0.00 140,700.00 -100 % 0

(5)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสาม
แยก - ถนนด้านตะวันตก (หลังโรงเรียน
บ้านหนองไผ่พิทยาคม)  หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองไผ่ ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

0.00 155,000.00 0.00 0.00 0 % 0

(6)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 
ตําบลขุย เชื่อมถึงบ้านมาบป่าแดง หมู่ที่ 
11 ตําบลช่องแมว อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 337,900

(6)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้านนายไกรทอง   สีสิทธิ์  
หมู่ที่ 6 บ้านขุย ตําบลขุย อําเภอลําทะเมน
ชัย จังหวัดนครราชสีมา

0.00 0.00 0.00 48,800.00 -100 % 0

(6)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้น
หนองสระโคก - ทางสปก. หมู่ที่ 5 บ้าน
โนนชุมพวง ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

0.00 123,424.00 0.00 0.00 0 % 0

(7)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 
ตําบลขุย เชื่อมถึงบ้านมาบป่าแดง หมู่ที่ 
11 ตําบลช่องแมว อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

0.00 0.00 0.00 279,400.00 -100 % 0

(7)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเส้นป่าช้า หมู่ที่ 10 (ต่อของ
เดิม) บ้านขุยใหม่พัฒนา ตําบลขุย อําเภอ
ลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 277,400

วันที่พิมพ์ : 23/8/2562  09:58:35 หน้า : 24/33
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(7)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มอ่างทอง 
(ต่อของเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ ตําบล
ขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

0.00 148,240.18 0.00 0.00 0 % 0

(8)  ก่อสร้างระบบการระบายนํ้า บ่อพัก 
วางท่อระบายนํ้า รางระบายนํ้าซอยหนอง
เต็ง หมู่ที่ 6 บ้านขุย ตําบลขุย อําเภอลํา
ทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 185,470

(8)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กคุ้มอ่างทองจากบ้านยายพูน  
พิมพ์พิมาย ถึงบ้านยายหนูจี  การาม  หมู่
ที่ 7 บ้านหนองไผ่ ตําบลขุย อําเภอลําทะ
เมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

0.00 0.00 0.00 173,600.00 -100 % 0

(9)  ก่อสร้างรางระบายนํ้าจากสามแยก
บ้านนายยุทธ ถึงบ้านนายน้อย  บ้านโนน
ชุมพวง หมู่ที่ 5 ตําบลขุย อําเภอลําทะเมน
ชัย จังหวัดนครราชสีมา

0.00 203,013.67 0.00 0.00 0 % 0

(9)  โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยกลางบ้านจาก
บ้านนายชัย  เจริญกลาง ถึงสามแยกบ้าน
นายสมศักดิ์  ปานเกิด หมู่ที่ 10 บ้านขุย
ใหม่พัฒนา ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

0.00 0.00 0.00 115,800.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 149,000.00 1,381,553.29 220,000.00 2,536,480.00 2,121,470

รวมงบลงทุน 149,000.00 1,381,553.29 220,000.00 2,536,480.00 2,121,470

รวมงานไฟฟ้าถนน 149,000.00 1,381,553.29 220,000.00 2,536,480.00 2,121,470

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,168,692.70 2,907,073.01 1,742,399.11 5,096,500.00 4,116,190

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 25,774.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 23/8/2562  09:58:35 หน้า : 25/33
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1)  โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

(2)  โครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

(3)  โครงการประชุมประชาคม ประชุม
เชิงปฏิบัติการ 0.00 21,612.00 875.00 10,000.00 0 % 10,000

(4)  โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 0.00 0.00 0.00 5,900.00 69.49 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 25,774.00 21,612.00 875.00 25,900.00 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 28,774.00 21,612.00 875.00 25,900.00 40,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 28,774.00 21,612.00 875.00 25,900.00 40,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 28,774.00 21,612.00 875.00 25,900.00 40,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 35,355.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 23/8/2562  09:58:35 หน้า : 26/33
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1)  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ค่าพวง
มาลา 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(1)  โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความ
สัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 39,660.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

(3)  ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 36,355.00 40,660.00 0.00 40,000.00 40,000

รวมงบดําเนินงาน 36,355.00 40,660.00 0.00 40,000.00 40,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 36,355.00 40,660.00 0.00 40,000.00 40,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 17,600.00 22,472.00 55,020.00 140,000.00 7.14 % 150,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1)  ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา 0.00 0.00 1,000.00 10,000.00 -80 % 2,000

(1)  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 27,600.00 22,472.00 56,020.00 150,000.00 152,000

รวมงบดําเนินงาน 27,600.00 22,472.00 56,020.00 150,000.00 152,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 27,600.00 22,472.00 56,020.00 150,000.00 152,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 63,955.00 63,132.00 56,020.00 190,000.00 192,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2562  09:58:35 หน้า : 27/33
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แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 432,000.00 423,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 480,000.00 471,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบบุคลากร 480,000.00 471,000.00 0.00 0.00 0

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,140.00 780.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1)  โครงการกําจัดวัชพืชต่างๆ ตาม
แหล่งนํ้าในเขตเทศบาลตําบลขุย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

(2)  โครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ 8,549.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

(3)  โครงการ " รักนํ้า รักป่า รักษาแผ่น
ดิน " 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

(3)  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ตามแนวทางพระราชดําริ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

(4)  โครงการ " รักนํ้า รักป่า รักษาแผ่น
ดิน " 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

(4)  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

(5)  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

(6)  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 25,905.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 23/8/2562  09:58:35 หน้า : 28/33
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 12,540.00 3,840.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 22,229.00 30,525.00 0.00 70,000.00 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,568.00 3,447.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 100.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 12,798.48 13,448.44 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุการเกษตร 0.00 4,930.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,600.00 1,800.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 20,966.48 23,725.44 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 43,195.48 54,250.44 0.00 70,000.00 100,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ (สําหรับงาน
สํานักงาน) 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 523,195.48 541,250.44 0.00 70,000.00 100,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2562  09:58:35 หน้า : 29/33
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งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1)  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 50,280.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 50,280.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 50,280.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ 50,280.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมแผนงานการเกษตร 573,475.48 541,250.44 0.00 70,000.00 100,000

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 14,800.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

(1)  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

(2)  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตรวจ
สอบคุณภาพนํ้าประปา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 47,700.00 0.00 0.00 50,000.00 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 47,700.00 14,800.00 0.00 55,000.00 185,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 24,175.00 77,967.00 102,720.00 90,000.00 0 % 90,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 1,847.90 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุอื่น 32,400.00 90,000.00 24,600.00 120,000.00 25 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 56,575.00 167,967.00 129,167.90 230,000.00 260,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2562  09:58:35 หน้า : 30/33



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 210,335.84 204,368.42 273,392.05 350,000.00 14.29 % 400,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 210,335.84 204,368.42 273,392.05 350,000.00 400,000

รวมงบดําเนินงาน 314,610.84 387,135.42 402,559.95 635,000.00 845,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1)  ถังเก็บนํ้า 0.00 0.00 37,200.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

(1)  เครื่องสูบนํ้าบาดาล (ปั๊มพร้อม
อุปกรณ์) 0.00 65,300.00 0.00 0.00 0 % 0

(1)  เครื่องสูบนํ้าแบบซัมเมอร์ส ขนาด 
1.5 แรงม้า 0.00 0.00 0.00 132,000.00 -31.82 % 90,000

(2)  เครื่องสูบนํ้าแบบซัมเมอร์ส ขนาด 2 
แรงม้า 0.00 0.00 0.00 132,000.00 -24.24 % 100,000

(3)  เครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง (มอเตอร์
ไฟฟ้า) 0.00 0.00 0.00 11,000.00 400 % 55,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

(1)  เครื่องมือเจาะท่อแยกสําหรับท่อพีวีซี 0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 65,300.00 37,200.00 284,000.00 245,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

(1)  โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาลถังกรองสนิมเหล็ก 86,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(1)  โครงการขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาลบ่อ
ใหม่ ประปาเทศบาลแห่งที่ 2 หมู่ที่ 4
บ้านหนองสะแก ตําบลขุย อําเภอลําทะ
เมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

0.00 0.00 0.00 225,100.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 86,000.00 0.00 0.00 225,100.00 0

รวมงบลงทุน 86,000.00 65,300.00 37,200.00 509,100.00 245,000

รวมงานกิจการประปา 400,610.84 452,435.42 439,759.95 1,144,100.00 1,090,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 400,610.84 452,435.42 439,759.95 1,144,100.00 1,090,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนี้เงินต้น 362,798.00 376,403.00 390,216.51 410,000.00 2.53 % 420,356

ค่าชําระดอกเบี้ย 124,047.59 110,042.70 96,179.06 100,000.00 -10 % 90,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 120,966.66 134,581.33 143,250.00 144,000.00 0 % 144,000

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการอื่น 85,590.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 3,745,600.00 3,893,700.00 4,383,600.00 -0.82 % 4,347,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 2,273,600.00 2,854,400.00 2,962,600.00 0.78 % 2,985,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000.00 34,500.00 31,500.00 30,000.00 0 % 30,000

สํารองจ่าย 230,265.00 4,880.00 0.00 268,140.00 105.88 % 552,044

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 85,904.76 220,069.47 505,982.32 0.00 0 % 0

(1)  เงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย 0.00 0.00 0.00 25,000.00 5.6 % 26,400

(2)  เงินสมทบทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 0.00 0.00 0.00 212,000.00 0 % 212,000
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(3)  เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0 % 90,000

(4)  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 0.00 0.00 0.00 300,000.00 6.67 % 320,000

(5)  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 6,500.00 -7.69 % 6,000

(6)  ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 260,000.00 280,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมงบกลาง 1,305,572.01 7,179,676.50 7,915,227.89 8,931,840.00 9,227,000

รวมงบกลาง 1,305,572.01 7,179,676.50 7,915,227.89 8,931,840.00 9,227,000

รวมงบกลาง 1,305,572.01 7,179,676.50 7,915,227.89 8,931,840.00 9,227,000

รวมแผนงานงบกลาง 1,305,572.01 7,179,676.50 7,915,227.89 8,931,840.00 9,227,000

รวมทุกแผนงาน 14,080,466.36 23,135,465.53 22,895,388.05 31,000,000.00 31,500,000
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