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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตําบลขุย
อําเภอลําทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา



ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย 

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลขุย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลขุยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลขุย จึงขอชี้แจงให้
ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

1.  สถำนะกำรคลัง 
     1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เทศบาลต าบลขุยมีสถานะการเงินดังนี้ 
 1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  จ านวน    9,736,885.24  บาท 
 1.1.2  เงินสะสม    จ านวน    4,878,698.16  บาท 
 1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน    4,781,707.45  บาท 
 1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน – โครงการ        รวม – บาท 
 1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน     จ านวน 1 โครงการ รวม  263,350.00 บาท 
     1.2  เงินกู้คงค้าง    จ านวน  1,761,863.43  บาท 

2.  กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ 2562  ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 
     (1)  รายรับจริง จ านวน  28,568,421.83  บาท  ประกอบด้วย 
      หมวดภาษีอากร     จ านวน     165,013.65  บาท 
      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน     166,353.00  บาท 
      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน       90,939.17  บาท 
      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน     731,942.00  บาท 

     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จ านวน       10,630.00  บาท 
      หมวดรายได้จากทุน     จ านวน            -         บาท 
      หมวดภาษีจัดสรร     จ านวน          15,233,385.69  บาท 
      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน          12,170,158.32  บาท 
     (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์      จ านวน  70,690.00  บาท 
     (3)  รายจ่ายจริง จ านวน  27,405,773.53  บาท  ประกอบด้วย 
      งบกลาง      จ านวน  8,633,589.81  บาท 
      งบบุคลากร      จ านวน  9,963,275.03  บาท 
      งบด าเนินงาน     จ านวน  4,268,428.69  บาท  
      งบลงทุน      จ านวน  3,559,480.00  บาท 
      งบรายจ่ายอื่น     จ านวน            -         บาท 
      งบเงินอุดหนุน     จ านวน     981,000.00  บาท 
     (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์จ านวน  70,690.00  บาท 
     (5)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม   จ านวน  664,500.00  บาท 
     (6)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน         -         บาท 



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลขุย
อ.ลําทะเมนชัย  จ.นครราชสีมา

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 165,013.65 165,000.00 165,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

166,353.00 162,000.00 222,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 90,939.17 100,000.00 150,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์

731,942.00 600,000.00 800,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 10,630.00 8,000.00 14,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,164,877.82 1,035,000.00 1,351,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 15,233,385.69 14,965,000.00 16,648,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15,233,385.69 14,965,000.00 16,648,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,170,158.32 15,500,000.00 15,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

12,170,158.32 15,500,000.00 15,500,000.00

รวม 28,568,421.83 31,500,000.00 33,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,633,589.81 9,227,000.00 9,627,330.00

งบบุคลากร 9,963,275.03 11,968,600.00 12,686,160.00

งบดําเนินงาน 4,268,428.69 6,842,930.00 6,793,210.00

งบลงทุน 1,976,510.00 2,436,470.00 3,280,300.00

งบเงินอุดหนุน 981,000.00 1,025,000.00 1,113,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 25,822,803.53 31,500,000.00 33,500,000.00

รวม 25,822,803.53 31,500,000.00 33,500,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
เทศบาลตําบลขุย

อําเภอลําทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตําบลขุย

อ.ลําทะเมนชัย  จ.นครราชสีมา

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,440,740

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 230,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,803,450

แผนงานสาธารณสุข 2,155,160

แผนงานเคหะและชุมชน 3,906,320

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 40,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 192,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 100,000

แผนงานการพาณิชย์ 1,005,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,627,330

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,500,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,572,040 2,502,600 9,074,640
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,392,800 0 2,392,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,179,240 2,502,600 6,681,840

งบดําเนินงาน 2,078,600 344,000 2,422,600
    ค่าตอบแทน 513,000 40,000 553,000

    ค่าใช้สอย 867,600 145,000 1,012,600

    ค่าวัสดุ 405,000 154,000 559,000

    ค่าสาธารณูปโภค 293,000 5,000 298,000

งบลงทุน 54,500 864,000 918,500
    ค่าครุภัณฑ์ 54,500 864,000 918,500

งบเงินอุดหนุน 25,000 0 25,000
    เงินอุดหนุน 25,000 0 25,000

รวม 8,730,140 3,710,600 12,440,740

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลขุย

อ.ลําทะเมนชัย  จ.นครราชสีมา



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 230,000 230,000
    ค่าตอบแทน 50,000 50,000

    ค่าใช้สอย 140,000 140,000

    ค่าวัสดุ 40,000 40,000

รวม 230,000 230,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลขุย

อ.ลําทะเมนชัย  จ.นครราชสีมา



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,362,840 0 1,362,840
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,362,840 0 1,362,840

งบดําเนินงาน 262,000 1,220,610 1,482,610
    ค่าตอบแทน 10,000 0 10,000

    ค่าใช้สอย 60,000 592,450 652,450

    ค่าวัสดุ 172,000 628,160 800,160

    ค่าสาธารณูปโภค 20,000 0 20,000

งบลงทุน 10,000 0 10,000
    ค่าครุภัณฑ์ 10,000 0 10,000

งบเงินอุดหนุน 0 948,000 948,000
    เงินอุดหนุน 0 948,000 948,000

รวม 1,634,840 2,168,610 3,803,450

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลขุย

อ.ลําทะเมนชัย  จ.นครราชสีมา



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

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

งบดําเนินงาน 431,000 225,000 656,000
    ค่าตอบแทน 135,000 0 135,000

    ค่าใช้สอย 100,000 210,000 310,000

    ค่าวัสดุ 196,000 15,000 211,000

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 1,790,160 365,000 2,155,160

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลขุย

อ.ลําทะเมนชัย  จ.นครราชสีมา



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 899,520 0 899,520
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 899,520 0 899,520

งบดําเนินงาน 910,000 0 910,000
    ค่าตอบแทน 150,000 0 150,000

    ค่าใช้สอย 480,000 0 480,000

    ค่าวัสดุ 180,000 0 180,000

    ค่าสาธารณูปโภค 100,000 0 100,000

งบลงทุน 20,000 2,076,800 2,096,800
    ค่าครุภัณฑ์ 20,000 0 20,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,076,800 2,076,800

รวม 1,829,520 2,076,800 3,906,320

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลขุย

อ.ลําทะเมนชัย  จ.นครราชสีมา



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 40,000 40,000
    ค่าใช้สอย 40,000 40,000

รวม 40,000 40,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 40,000 152,000 192,000
    ค่าใช้สอย 40,000 152,000 192,000

รวม 40,000 152,000 192,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลขุย

อ.ลําทะเมนชัย  จ.นครราชสีมา



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษแหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 30,000 70,000 100,000
    ค่าใช้สอย 30,000 70,000 100,000

รวม 30,000 70,000 100,000
แผนงานการพาณิชย

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 760,000 760,000
    ค่าใช้สอย 140,000 140,000

    ค่าวัสดุ 220,000 220,000

    ค่าสาธารณูปโภค 400,000 400,000

งบลงทุน 245,000 245,000
    ค่าครุภัณฑ์ 245,000 245,000

รวม 1,005,000 1,005,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลขุย

อ.ลําทะเมนชัย  จ.นครราชสีมา



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,627,330 9,627,330
    งบกลาง 9,627,330 9,627,330

รวม 9,627,330 9,627,330

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลขุย

อ.ลําทะเมนชัย  จ.นครราชสีมา



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

จงัหวดันครราชสมีา

ท ัง้สิน้ 33,500,000 บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดด้งัน้ี

งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้ 33,500,000

แผนงานการพาณิชย์ 1,005,000

ด้านการด าเนินงานอืน่

แผนงานงบกลาง 9,627,330

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 192,000

ด้านการเศรษฐกจิ

แผนงานการเกษตร 100,000

แผนงานสาธารณสขุ 2,155,160

แผนงานเคหะและชุมชน 3,906,320

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 40,000

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 230,000

ด้านบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา 3,803,450

แผนงาน ยอดรวม

ด้านบรหิารท ั่วไป

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 12,440,740

ขอ้ 2. เทศบญัญตั ิน้ีใหใ้ช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป

ขอ้ 3. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 33,500,000 บาท

ขอ้ 4. งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป เป็น

จ านวนรวม

เทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลขุย

อ.ล าทะเมนชยั  จ.นครราชสีมา

               โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศยัอ านาจตามความในพระราชบญัญตัิ

เทศบาล

ขอ้ 1. เทศบญัญตั ิน้ีเรียกวา่ เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ผูว้า่ราชการจงัหวดันครราชสมีา

นายอ าเภอล าทะเมนชยั ปฏบิตัริาชการแทน

ของเทศบาลต าบล

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

(นายเสกสรร   กลิน่พูน)

นายกเทศมนตรีต าบลขุย

เห็นชอบ

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

(นายสมพงษ์   นกแกว้)

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

รวมรายจ่าย 0

ขอ้ 6. ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลขุยปฏบิตักิารเบกิจา่ยเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นไปตามระเบยีบการเบกิ

จา่ยเงนิ

ขอ้ 7. ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลขุยมหีน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญตัน้ีิ

ขอ้ 5. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได ้เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 0 บาท ดงัน้ี

งบ ยอดรวม



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลขุย

อ.ลําทะเมนชัย  จ.นครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 33,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 165,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 140,000 บาท

           คําชี้แจงประมาณการไว้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ภาษีป้าย จํานวน 25,000 บาท

         คําชี้แจงประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาด
วาจะจัดเก็บภาษีป้ายได้ใกล้เคียงกับรายรับปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 222,500 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,000 บาท

          คําชี้แจงประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาด
วาจะมีผู้มาเสียคาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุราเพิ่ม
มากขึ้น

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 17,000 บาท

          คําชี้แจงประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาด
วาจะมีผู้มาเสียคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารเพิ่มมาก
ขึ้น

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 150,000 บาท

          คําชี้แจงประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาด
วาจะมีผู้มาเสียคาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 15,000 บาท

          คําชี้แจงประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาด
วาจะมีผู้มาเสียคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
สถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหารเพิ่มมากขึ้น



คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท

          คําชี้แจงประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาด
วาจะมีผู้มาจดทะเบียนพาณิชย์ใกล้เคียงกับรายรับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

          คําชี้แจงประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาด
วาจะมีผู้มาเสียคาธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 3,000 บาท

          คําชี้แจงประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาด
วาจะมีผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบกใกล้เคียงกับรายรับปที่
ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 30,000 บาท

          คําชี้แจงประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาด
วาจะมีผู้มาขอใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

          คําชี้แจงประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาด
วาจะมีผู้มาขอใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคารใกล้เคียงกับ
รายรับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท

          คําชี้แจงประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาด
วาจะมีผู้มาขออนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ใกล้เคียงกับรายรับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 2,000 บาท

          คําชี้แจงประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาด
วาจะมีผู้มาขอใบอนุญาตอื่นๆ ใกล้เคียงกับรายรับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 150,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 150,000 บาท

          คําชี้แจงประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาด
วาจะได้รับรายได้จากดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น



หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 800,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 800,000 บาท

          คําชี้แจงประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาด
วาจะได้รับรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 14,000 บาท
คาจําหนายเศษของ จํานวน 5,000 บาท

          คําชี้แจงประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาด
วาจะได้รับรายได้จากคาจําหนายเศษของใกล้เคียงกับรายรับปที่
ผานมา

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 500 บาท

          คําชี้แจงประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาด
วาจะได้รับรายได้จากคารับรองสําเนาและถายเอกสารใกล้เคียง
กับรายรับปที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 8,500 บาท

          คําชี้แจงประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาด
วาจะได้รับรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,648,500 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 550,000 บาท

           คําชี้แจงประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาด
วาจะได้รับจัดสรรภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์เพิ่มมากขึ้น

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,148,500 บาท

          คําชี้แจงประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาด
วาจะได้รับจัดสรรภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ เพิ่ม
มากขึ้น

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

          คําชี้แจงประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาด
วาจะได้รับจัดสรรภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ เพิ่ม
มากขึ้น



ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท

          คําชี้แจงประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาด
วาจะได้รับการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มมากขึ้น

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,000,000 บาท

          คําชี้แจงประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาด
วาจะได้รับจัดสรรภาษีสรรพสามิตเพิ่มมากขึ้น

คาภาคหลวงแร จํานวน 60,000 บาท

          คําชี้แจงประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาด
วาจะได้รับจัดสรรคาภาคหลวงแรเพิ่มมากขึ้น

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 40,000 บาท

          คําชี้แจงประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาด
วาจะได้รับจัดสรรคาภาคหลวงปิโตรเลียมเพิ่มมากขึ้น

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 750,000 บาท

          คําชี้แจงประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาด
วาจะได้รับจัดสรรคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฏหมายที่ดินเพิ่มมากขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 15,500,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 15,500,000 บาท

          คําชี้แจงประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาด
วาจะได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
และภารกิจถายโอนเลือกทําใกล้เคียงกับรายรับปที่ผานมา ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น โดยรายการเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องจัดทํา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2564 ให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจัดทําประมาณการรายรับ
ทั้งป ให้ครบทุกหมวดรายรับ



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลขุย
อําเภอ ลําทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 139,000.00 0.72 % 140,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 76,278.00 77,699.00 81,241.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 70,569.80 58,159.95 57,709.65 1,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 23,241.00 22,817.00 26,063.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 170,088.80 158,675.95 165,013.65 165,000.00 165,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,192.20 2,667.50 0.00 2,500.00 20.00 % 3,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,869.58 9,519.50 16,633.00 10,000.00 70.00 % 17,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 106,120.00 109,670.00 113,320.00 110,000.00 36.36 % 150,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

10,700.00 9,500.00 10,500.00 10,000.00 50.00 % 15,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 350.00 550.00 250.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 510.00 500.00 1,000.00 500.00 100.00 % 1,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 650.00 2,650.00 1,000.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 80,514.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 1,500.00 1,500.00 0.00 2,000.00 -100.00 % 0.00



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

15,900.00 15,900.00 22,500.00 20,000.00 50.00 % 30,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 200.00 220.00 290.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 210.00 270.00 360.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 2,030.00 500.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 140,201.78 235,491.00 166,353.00 162,000.00 222,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 84,758.28 98,546.26 90,939.17 100,000.00 50.00 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 84,758.28 98,546.26 90,939.17 100,000.00 150,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 488,173.00 590,742.00 731,942.00 600,000.00 33.33 % 800,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 488,173.00 590,742.00 731,942.00 600,000.00 800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าจําหน่ายเศษของ 1,160.00 5,010.00 2,870.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 1,000.57 0.00 300.00 500.00 -100.00 % 0.00
     ค่าขายแบบแปลน 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 463.00 523.00 140.00 500.00 0.00 % 500.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 2,790.00 1,610.00 7,320.00 2,000.00 325.00 % 8,500.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 8,913.57 7,143.00 10,630.00 8,000.00 14,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 501,466.77 480,102.55 492,201.16 500,000.00 10.00 % 550,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,464,354.08 8,671,008.28 8,811,587.46 8,795,000.00 4.02 % 9,148,500.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,732,818.80 1,848,573.10 1,681,684.35 1,900,000.00 5.26 % 2,000,000.00



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 90,264.12 89,133.93 91,731.00 90,000.00 11.11 % 100,000.00
     ภาษีสุรา 824,115.67 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 1,986,021.78 3,141,174.34 3,383,283.90 3,000,000.00 33.33 % 4,000,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 50,837.66 45,366.13 47,726.36 50,000.00 20.00 % 60,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 25,692.79 24,566.57 29,874.46 30,000.00 33.33 % 40,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

286,755.00 414,554.00 695,297.00 600,000.00 25.00 % 750,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,962,326.67 14,714,478.90 15,233,385.69 14,965,000.00 16,648,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

10,666,127.98 11,637,494.92 12,170,158.32 15,500,000.00 0.00 % 15,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,666,127.98 11,637,494.92 12,170,158.32 15,500,000.00 15,500,000.00
รวมทุกหมวด 25,520,590.08 27,442,572.03 28,568,421.83 31,500,000.00 33,500,000.00



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลขุย

อําเภอ ลําทะเมนชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,730,140 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,730,140 บาท

งบบุคลากร รวม 6,572,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,392,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี 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 นายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี 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 นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี 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

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,179,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,919,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ได้แก่
(1) นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัดเทศบาล)  เป็น
เงิน  272,400 บาท
(2) นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (ปลัดเทศบาล)  เป็น
เงิน  514,680 บาท
(3) นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (รองปลัดเทศบาล)  เป็น
เงิน  409,320 บาท
(4) นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล)  เป็นเงิน 369,480 บาท
(5) นักจัดการงานทั่วไป  เป็นเงิน  349,320 บาท
(6) นักทรัพยากรบุคคล  เป็นเงิน  262,560 บาท
(7) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็นเงิน  262,560 บาท
(8) นักพัฒนาชุมชน  เป็นเงิน  271,200  บาท
(9) เจ้าพนักงานธุรการ  เป็นเงิน  207,720 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ
กลาง (ปลัดเทศบาล)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป



เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลสามัญที่ได้
รับเงินประจําตําแหน่งตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) เกี่ยวกับเงินประจํา
ตําแหน่ง 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 (รอง
ปลัดเทศบาล)  จํานวน 1 คน  เป็นเงิน  42,000 บาท
(4) เงินประจําตําแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้า
สํานักปลัดเทศบาล)  จํานวน 1 คน  เป็นเงิน  42,000 บาท
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 864,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 8 อัตรา  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 8 อัตรา  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป



งบดําเนินงาน รวม 2,078,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 513,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 340,000 บาท

(1) เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
เพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20
มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ

การใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งท้อง
ถิ่น  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประเภทค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาลในคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และคณะ
กรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
- คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่ พนักงานเทศบาลเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อให้กับพนักงานเทศบาลสามัญผู้
มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่ม
เติม  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
สามัญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพิ่มเติม  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป



ค่าใช้สอย รวม 867,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่ารับวารสาร , นิตยสาร , หนังสือพิมพ์ , สิ่งพิมพ์
- ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ
- ค่าซักฟอก , ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล , ค่าระวางรถบรรทุก
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ , ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา

พิพากษา
- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ประปา โทรศัพท์
- ค่าล้างอัดขยายภาพ , ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการทําสื่อประชาสัมพันธ์ปฏิทิน

ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

(2) ค่าจัดทําประกันภัยภาคสมัครใจ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกัน
ภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

(3) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 57,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่ว
ไป



รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เพื่อจ่ายเป็น
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลผู้มาตรวจเยี่ยม
เทศบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจงาน ดูงานจากท้องถิ่นอื่น
หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(2) ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ  เพื่อจ่ายในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2563

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนาบุคลากร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนาบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับข้าราชการ พนักงานเทศบาล
สามัญ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ตาม
แผนพัฒนาบุคลากร แผนฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้อง
ถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็น
การพัฒนาประสิทธิภาพของข้าราชการ พนักงานเทศบาล
สามัญ และการพิจารณาเข้าร่วมอบรมสัมมนาที่จัดโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการอื่น ที่มีหน้าที่กํากับ
ดูแลหรือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลมี
ประสิทธิภาพ เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน ค่า
บํารุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่หน่วยงานที่จัดอบรม
สัมมนา เรียกเก็บตามระเบียบฯ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป



(10) โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทยในวันที่ 18
มีนาคม ของทุกปี เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการ
ให้ยกฐานะตําบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18
มีนาคม 2448 สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าจ้าง

เหมาจัดสถานที่ ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวง
มาลา ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าน้ําแข็ง ค่าน้ําดื่ม ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 119  ลําดับ
ที่ 16

(2) ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป



(3) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลตําบลขุย
ผ่านทางเว็บไซต์  เช่น ค่าใช้จ่ายสําหรับเช่าพื้นที่ web Hosting
ค่าจดโดเมน ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาลตําบล
ขุย ค่าใช้จ่ายในการจัดทําระบบแลน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่ม
เติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 114  ลําดับ
ที่ 1

(4) โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อมนายก
เทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลตําบลขุย การประชา
สัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น ค่าใช้
จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ค่าป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 2818.2/ว 4289 ลงวัน
ที่ 22 กรกฎาคม 2563
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 116  ลําดับ
ที่ 12



(5) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การ
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก เยาวชน และประชาชน
ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น ค่าป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
เอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ สนับสนุนชุดทดสอบหาสารเสพติด
ในปัสสาวะที่สามารถทดสอบสารเสพติดในร่างกาย ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560

- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 53  ลําดับที่ 1

(6) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างทั่วไป และองค์กรการจัดทําแผน
พัฒนา เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่ม
เติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 115  ลําดับ
ที่ 8



(7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน
และบริการประชาชน

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน พัฒนาการปฏิบัติงานและบริการประชาชนของคณะผู้
บริหาร พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างทั่ว
ไป เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า
ที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่ม
เติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 115  ลําดับ
ที่ 6

(8) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสํานึก ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรของท้องถิ่น เช่น ค่ายาน
พาหนะ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่ม
เติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 115  ลําดับ
ที่ 7



(9) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้กับ บุคลากรของท้อง
ถิ่น เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่ม
เติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 115  ลําดับ
ที่ 9

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เพื่อจ่ายเป็นค่า
- บํารุงรักษาครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร  รถ
ตัดหญ้า เครื่องขยายเสียง โทรทัศน์  ฯลฯ
- ซ่อมแซมบํารุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 405,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท์ คลิป แฟ้ม น้ําดื่ม ที่ถูพื้น ฯลฯ  ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์  สาย
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  ปลั๊กถ่านวิทยุมือถือ รังถ่าน  เสาอากาศ
วิทยุ  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น ผงซักฟอก สบู่ ไม้
กวาด น้ํายาดับกลิ่น น้ํายาขัดห้องน้ํา ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซิเมนต์ ปูนขาว ท่อต่าง ๆ ท่อน้ําและ
อุปกรณ์ประปา โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟฉุก
เฉิน ฯลฯ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะรถยนต์  รถจักรยานยนต์  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง จาระบี ฯลฯ สําหรับ
รถส่วนกลาง  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่ว
ไป

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น ปุย สารเคมีป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืชและสัตว์ จอบ
หมุน จานพรวน ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป



วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูป แถบ
บันทึกเสียง กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วิดีโอเทป แผ่นซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาว
เทียม กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์ จานบันทึก
ข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง เมนบอร์ด เมมโมรี ซีดี
รอม ฮาร์ดดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ต่างๆ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key Board) เมาส์ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป

วัสดุสนาม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสนาม เช่น จัดซื้อผ้าเต็นส์ขนาด
ใหญ่ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลขุย ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตําบลขุย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลขุย  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบล
ขุย  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้
จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ คําบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป



ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร สําหรับใช้เกี่ยวเนื่องกับงานราชการ ฯลฯ  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต ค่าโทรสาร ค่าสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม ค่าอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเค
เบิ้ลทีวี เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน รวม 54,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 54,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) ตู้เหล็กบานเลื่อน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็กบานเลื่อน จํานวน 1 ตู้  โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้

1. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 ชั้น
2. ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน
3. บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับพลาสติกแบบฝัง พร้อม

กุญแจล็อค
4. แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผ่น

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2563  หน้าที่ 8  ลําดับที่ 1



(2) พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด 22 นิ้ว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด 22
นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. ปรับระดับแรงลมด้วยปุ่มกด 3 ระดับ
2. ปรับส่ายซ้าย-ขวาได้ และปุ่มบังคับส่ายได้ตามต้องการ
3. ขาตั้งผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน
4. มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่นบอลแบริ่ง
5. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ เทอร์โมฟิวส์

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2563  หน้าที่ 8  ลําดับที่ 2



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด  โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย

2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ(Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB

3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB

4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Driveขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย

5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง

7. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง

8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2563  หน้าที่ 9  ลําดับที่ 7



(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 1 ชุด  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. เป็นอุปกร์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer , Copier , Scanner และ FAX
ภายในเครื่องเดียวกัน

2. เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

3. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
4. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย

กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
5. มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15

 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600

 หรือ 600 x 1,200 dpi
8. มีถาป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9. สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
10. สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
11. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ้นต์
12. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี

กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
13. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้

14. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
15. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2563  หน้าที่ 9  ลําดับที่ 8



ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

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

(1) โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอลําทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จํานวน 25,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเทศบาลตําบลหนองบัววงที่ได้รับมอบหมายจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อําเภอลําทะเมนชัย ให้รับผิด
ชอบดูแลและอํานวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอ
ลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 118  ลําดับ
ที่ 15



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลขุย

อําเภอ ลําทะเมนชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,710,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง รวม 3,710,600 บาท

งบบุคลากร รวม 2,502,600 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,502,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,848,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ได้แก่  
(1) นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (ผู้อํานวยการกองคลัง)  เป็น
เงิน  448,920 บาท
(2) นักวิชาการเงินและบัญชี  เป็นเงิน  369,480 บาท
(3) นักวิชาการคลัง  เป็นเงิน  349,320 บาท
(4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  เป็นเงิน  307,920 บาท
(5) เจ้าพนักงานพัสดุ  เป็นเงิน  162,000 บาท
(6) เจ้าพนักงานธุรการ  เป็นเงิน  210,840 บาท
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล
สามัญ ตําแหน่ง นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (ผู้อํานวยการกอง
คลัง) ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับ
ที่ 10)  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 252,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน  1  อัตรา ได้แก่ เจ้า
หน้าที่การเงินและบัญชี  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน 3 อัตรา  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 3 อัตรา  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง

งบดําเนินงาน รวม 344,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่ พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารงานคลัง



ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่ารับวารสาร, นิตยสาร, หนังสือพิมพ์, สิ่งพิมพ์
- ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ
- ค่าซักฟอก , ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล , ค่าระวางรถบรรทุก
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
- ค่าใช้จ่ายในการทําสื่อประชาสัมพันธ์ปฏิทิน , ค่าโฆษณาและ

เผยแพร่
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ค่าเบี้ยประกัน , ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ประปา โทรศัพท์
- ค่าล้างอัดขยายภาพ , ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ฯลฯ

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1)  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนาบุคลากร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนาบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับข้าราชการ พนักงานเทศบาล
สามัญ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ตาม
แผนพัฒนาบุคลากร แผนฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้อง
ถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็น
การพัฒนาประสิทธิภาพของข้าราชการ พนักงานเทศบาล
สามัญ และการพิจารณาเข้าร่วมอบรมสัมมนาที่จัดโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการอื่น ที่มีหน้าที่กํากับ
ดูแลหรือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน ค่า
บํารุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่หน่วยงานที่จัดอบรม
สัมมนาเรียกเก็บตามระเบียบฯ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

(2)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม
- ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง



(3)  ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดทําแผนที่และทะเบียน
ทรัพย์สิน เช่น ค่าถ่ายเอกสารโฉนดที่ดิน ค่าธรรมเนียมขอคัด
ระวางที่ดิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483
 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
- ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 114
  ลําดับที่ 5

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

ค่าวัสดุ รวม 154,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ยางลบ สมุด ซอง
เอกสาร แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินต่างๆ ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท์ น้ําดื่ม ที่ถูพื้น ฯลฯ  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  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 ไม้
กวาด สบู่ ผงซักฟอก ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ํา มีด กระทะ ถัง
แก๊ส หม้อไฟฟ้า กระติกน้ําแข็ง ถัง เตา ฯลฯ  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง



วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง จาระบี ฯลฯ สําหรับ
รถส่วนกลาง  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
งานคลัง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูป แถบ
บันทึกเสียง กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาว
ดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เลนส์ซูม กระเปา
ใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล แผ่นซีดี แผ่นกรองแสง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด แมโมรีชิป ฮาร์ดดิสก์ ซอฟแวร์
ต่าง ๆ เมาส์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง ฯลฯ  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
งานคลัง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร สําหรับที่ใช้เกี่ยวเนื่องกับงานราชการ  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง



งบลงทุน รวม 864,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 864,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(1)  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับ
เคลื่อน 2 ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ)

จํานวน 854,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํา
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ) จํานวน 1
 คัน  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- แบบดับเบิ้ลแค็บ

1. เป็นกระบะสําเร็จรูป
2. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
3. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
4. เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563  หน้าที่ 8  ลําดับที่ 3

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลขุย

อําเภอ ลําทะเมนชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 230,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 230,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และตามระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของ
อาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2560  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย



ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1)  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การฝึกซ้อม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตําบลขุย บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบล
ขุย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ผู้นําชุมชน และประชาชน
ทั่วไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในการดําเนิน
งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าแก๊สหุงต้มและค่าน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับการฝึก ค่าคู่
มือ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์สําหรับการฝึก ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 121  ลําดับที่ 1

(2)  โครงการป้องกันและบรรเทาภัยหนาว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องบรรเทาภัยหนาวสําหรับ
เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเดือด
ร้อน เช่น ผ้าหม เสื้อกันหนาว ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราช
บัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
- ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 123  ลําดับที่ 7



(3)  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าแก๊สหุงต้มและค่าน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับการฝึก ค่าคู่
มือ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์สําหรับการฝึก ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
- ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563  หน้าที่ 4  ลําดับที่ 1

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น สัญญานไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอล
ดับเพลิง สายน้ําดับเพลิงชนิดใยสังเคราะห์ ฯลฯ  ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลขุย

อําเภอ ลําทะเมนชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,803,450 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,634,840 บาท

งบบุคลากร รวม 1,362,840 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,362,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 764,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ได้แก่
(1) นักบริหารการศึกษา ระดับต้น (ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา)  เป็นเงิน  185,160  บาท
(2) นักวิชาการศึกษา  เป็นเงิน  318,000  บาท
(3) ครูผู้ดูแลเด็ก  เป็นเงิน  260,880  บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล
สามัญ ตําแหน่ง นักบริหารการศึกษา ระดับต้น (ผู้อํานวยการกอง
การศึกษา) ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับ
ที่ 10)  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 508,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ได้แก่ (1)  พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มี
ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา
(3) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา



เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง ได้แก่
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มี
ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา
(2) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 262,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่ พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

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



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1)  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนาบุคลากร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนาบุคลากรพนักงาน
เทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบล  ตามแผนพัฒนาบุคลากร แผนฝกอบรมของสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทย เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของข้า
ราชการ พนักงานเทศบาลสามัญ และการพิจารณาเข้าร่วมอบรม
สัมมนาที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วย
งานราชการอื่น ที่มีหน้าที่กํากับดูแลหรือสนับสนุนให้การปฏิบัติ
งานของเทศบาลตําบลมีประสิทธิภาพ เป็นค่าใช้จ่ายในการลง
ทะเบียน ค่าเล่าเรียน ค่าบํารุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตาม
ที่หน่วยงานที่จัดอบรมสัมมนาเรียกเก็บตามระเบียบฯ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝกอบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

(2)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาลสามัญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ดังนี้
- บํารุงรักษาครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรทัศน์ รถตัด
หญ้า เครื่องขยายเสียง ฯลฯ
- ซ่อมแซมบํารุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ทรัพย์สินอื่น ๆ  เช่น วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 172,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ ซองเอกสาร เครื่อง
เขียน/แบบพิมพ์ ทะเบียน ธงชาติ ตรายาง ผ้าหมึกพิมพ์สําหรับ
เครื่องพิมพ์ดีด ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ น้ําดื่ม ที่ถูพื้น พระบรม
ฉายาลักษณ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ  ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น   หลอด
ไฟฟ้า  หลอดไฟ  ฟิวส์  สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตซ์
ไฟฟ้า  ปลั๊กถ่านวิทยุมือถือ  รังถ่านวิทยุมือถือ  เสาอากาศ
วิทยุ  ไมโครโฟน ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น ผงซัก
ฟอก สบู่ ไม้กวด สเปรย์ปรับอากาศ น้ํายาดับกลิ่น น้ําขัดห้อง
น้ํา หม้อ กระทะ มีด ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ที่
นอน  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา



วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น ไม้
ต่างๆ   สี  ทินเนอร์  กระเบื้อง ปูนซิ
เมนต์  ทราย  อิฐ  สังกะสี  ตะปู  ค้อน  คีม  เลื่อย  เหล็ก
เส้น  ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ  ฯลฯ  ปรากฏในแผน
งานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่  เช่น  รูป  ฟิล์ม  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน สี ฟิล์ม
สไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาว
เทียม ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์ จานบันทึก
ข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง เมนบอร์ด เมมโมรีชิป ซีดี
รอม ฮาร์ดดิสก์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
เมาส์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น  หุ่น แบบจําลอง
ภูมิประเทศ  สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก กระดานลื่น
พลาสติก เบาะยืดหยุ่น ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุสนาม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสนาม เช่น เพื่อจัดซื้อหญ้าเทียมใช้ใน
การจัดงานรัฐพิธี จัดกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ขุย แห่งที่ 2 (หนองไผ่)  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา



ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ขุย  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

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

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา



งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,168,610 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,220,610 บาท

ค่าใช้สอย รวม 592,450 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  หน้าที่ 47  ลําดับที่ 16
(2) โครงการสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เช่น โครงการวันไหว้
ครู  โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  โครงการจัดงานวันพ่อแห่ง
ชาติ
โครงการจัดงานกีฬาเด็กเล็ก โครงการทันตอนามัยสําหรับเด็ก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  หน้าที่ 47  ลําดับที่ 17



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 502,450 บาท

(1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลขุย  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูย์พัฒนาเด็กเล็ก
(2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลขุย แห่งที่ 2 (หนองไผ่)  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวัน
สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(3) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลขุย  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

- ค่าจัดการเรียนการสอน
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท
0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  หน้าที่ 43  ลําดับที่ 2



(2)  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ธรรมชาติ เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝกอบรม และการเข้ารับการฝก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  หน้าที่  45  ลําดับที่ 7

(3)  โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่ห่างไกลยาเสพติด เช่น ค่าป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
เอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  หน้าที่ 47  ลําดับที่ 18



(4)  โครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสร้างแรงจูง
ใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝกอบรม และการเข้ารับการฝก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  หน้าที่ 45  ลําดับที่ 9

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

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน (ด้านสังคม อารมณ์ จิตใจ และ
สติปัญญา) เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝกอบรม และการเข้ารับการฝก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  หน้าที่ 45  ลําดับที่ 10



(6)  โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
เอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝกอบรม และการเข้ารับการฝก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  หน้าที่ 46  ลําดับที่ 12

(7)  โครงการปรับเปลี่ยนนิสัยหนูน้อยคนใหม่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการปรับเปลี่ยน
นิสัยหนูน้อยคนใหม่ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝกอบรม และการเข้ารับการฝก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  หน้าที่ 48
ลําดับที่ 21



ค่าวัสดุ รวม 628,160 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 628,160 บาท

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จัดสรรสําหรับเด็กอนุบาล เด็ก
ประถมศึกษาปที่ 1 - ประถมศึกษาปที่ 6 และเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

(1) โรงเรียนบ้านขุยวิทยา สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

(2) โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สถานศึกษาสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.)

(3) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลขุย

(4) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลขุย แห่งที่ 2 (หนองไผ่)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 44
  ลําดับที่ 4



งบเงินอุดหนุน รวม 948,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 948,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(1)  เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน

จํานวน 948,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรร
สําหรับ
เด็กอนุบาล เด็กประถมศึกษาปที่ 1 - ประถมศึกษาปที่ 6 สถาน
ศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.)  ดังนี้

(1) โรงเรียนบ้านขุยวิทยา
(2) โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 43
  ลําดับที่ 3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลขุย

อําเภอ ลําทะเมนชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,155,160 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,790,160 บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ  ได้แก่
(1) นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น (ผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  เป็นเงิน  185,160 บาท
(2) เจ้าพนักงานสาธารณสุข  เป็นเงิน  162,000 บาท
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล
สามัญ ตําแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น (ผู้อํานวย
การกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 864,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน  8 อัตรา  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข



เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน  8 อัตรา  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน รวม 431,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือ
เวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง จํานวน 2 อัตรา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ
. 2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว
4253 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่ พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข



ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 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  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนาบุคลากร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนาบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับข้าราชการ พนักงานเทศบาล
สามัญ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบล  ตามแผนพัฒนาบุคลากร แผนฝกอบรมของสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทย เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของข้า
ราชการ พนักงานเทศบาลสามัญ และการพิจารณาเข้าร่วมอบรม
สัมมนาที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วย
งานราชการอื่น ที่มีหน้าที่กํากับดูแลหรือสนับสนุนให้การปฏิบัติ
งานของเทศบาลตําบลมีประสิทธิภาพ เป็นค่าใช้จ่ายในการลง
ทะเบียน ค่าเล่าเรียน ค่าบํารุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตาม
ที่หน่วยงานที่จัดอบรมสัมมนาเรียกเก็บตามระเบียบฯ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝกอบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  ได้แก่    

- บํารุงรักษาครุภัณฑ์   เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรทัศน์ รถตัด
หญ้า เครื่องขยายเสียง ฯลฯ

- ซ่อมแซมบํารุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ทรัพย์สินอื่น ๆ  เช่น วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ลวดเย็บ
กระดาษ ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ คลิป กระดาษ
คาร์บอน แฟ้ม ที่ถูพื้น น้ําดื่ม  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  หลอด
ไฟฟ้า  ฟิวส์  สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ปลั๊กถ่านวิทยุมือ
ถือ  รังถ่านวิทยุมือถือ  เสาอากาศสําหรับวิทยุ ไมโครโฟน ฯลฯ
  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แม่
แรง  กุญแจปากตาย  กุญแจเลื่อน  คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
คลัตซ์  ล็อคพวงมาลัย  สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ที่เกี่ยวกับยาน
พาหนะรถยนต์ รถจักรยานยนต์  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง จาระบี แก๊สหุง
ต้ม  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข



วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  รูป  แถบ
บันทึกเสียง  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน สี  ฟิล์ม ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซี
ดี)  รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง  อัดขยาย  ภาพถ่ายดาว
เทียม ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์ จานบันทึก
ข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ซีดี
รอม ฮาร์ดดิสก์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ต่างๆ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

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

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข



งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 365,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 225,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขและแมวเพื่อแก้ไขสุนัขและแมว
จรจัด

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคุมกําเนิดสุนัขและแมวโดยจัดหายา
คุมกําเนิดและวัสดุสําหรับทําหมันสุนัขและแมว เพื่อลดอัตรา
ปญหาสุนัขและแมวจรจัด เช่น ยาคุมกําเนิด วัสดุสําหรับทําหมัน
สุนัขและแมว รายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม
- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565)  หน้าที่  59  ลําดับที่  15



(2) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ เพื่อใช้ในการดําเนินการ
จัดซื้อวัคซีน พร้อมอุปกรณ์สําหรับการฉีดวัคซีน ค่าใช้จ่ายสําหรับ
การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์, ป้ายรณรงค์ เพื่อควบคุมและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้าในสุนัขและแมว
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0819.3/ว 1237 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563

- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563  หน้าที่ 7

  ลําดับที่ 1
(3) โครงการส่งเสริมการดําเนินงานบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุก
เฉิน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมดําเนินงานบริหารจัดการ
ระบบแพทย์ฉุกเฉิน เช่น การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชา
สัมพันธ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน ส่งเสริมการป้องกัน
การเจ็บป่วยฉุกเฉิน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวัน
ที่ 17 กันยายน 2553
- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565)  หน้าที่ 57  ลําดับที่ 2



(4) โครงการเพิ่มทักษะการพูดคุยของพ่อแม่ ผู้ปกครองกับลูกและวัย
รุ่นที่อาศัยในครอบครัว เรื่อง ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์เพื่อป้องกัน
แก้ไขปญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและแก้ไขปญหาโรคเอดส์

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานการเพิ่มทักษะการพูดคุย
ของพ่อแม่ ผู้ปกครองกับลูกและวัยรุ่นที่อาศัยในครอบ
ครัว เรื่อง ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์เพื่อป้องกันแก้ไขปญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และแก้ไขปญหาโรคเอดส์ เช่น ค่าป้าย
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม

เติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝก

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

(5) โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดแยกขยะก่อน
ทิ้ง การจัดอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การ
รณรงค์ และทําป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าป้ายรณรงค์ ประชา
สัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม

เติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝก

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



(6) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก ลดและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่  เช่น จัดซื้อน้ํายา
กําจัดยุงลายและทรายอะเบท ฉีดยาพ่นยุงลาย รายจ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม
- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565)  หน้าที่ 57  ลําดับที่ 4

(7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และการจัดทําหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตน
เอง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
) และการจัดทําหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 1066 ลง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์
2563  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0819.2/ว 675 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563

- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563  หน้าที่ 2  ลําดับที่ 1



ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผ้า ไส้ไก่หรืิอยาง
ยืดสําหรับใช้ในการเกี่ยวหู ด้ายและเข็มเย็บผ้า กรรไกรตัดผ้า ไม้
บรรทัด สีเขียนผ้า เข็มหมุด วัสดุอื่นๆ ในการจัดทําหน้ากาก
อนามัย ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สําลี
และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ น้ํายาต่างๆ ถุง
มือ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบททีเรีย ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า ถุง
เท้า รองเท้ายางหุ้มส้นใต้เขา (รองเท้าบู๊ต) เสื้อกัน
ฝน หมวก เครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติ
งานในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น



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

(1) เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 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. 2564

เทศบาลตําบลขุย

อําเภอ ลําทะเมนชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,906,320 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,829,520 บาท

งบบุคลากร รวม 899,520 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 899,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 617,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ  ได้แก่
(1) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผู้อํานวยการกองช่าง)  เป็น
เงิน  455,520  บาท
(2) นายช่างโยธา  เป็นเงิน 162,000  บาท
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล
สามัญ ตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผู้อํานวยการกอง
ช่าง) ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 10)  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ได้แก่ (1)  พนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหน่ง คนงาน จํานวน 1 อัตรา
(2) ลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา พนักงาน
จ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง ได้แก่ 
(1) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงาน จํานวน 1 อัตรา
(2) ลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา พนักงาน
จ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 910,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  เพื่อเบิกจ่ายค่าตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน
ที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลัก
เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่ พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลสามัญผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าใช้สอย รวม 480,000 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
- ค่าติดตั้งไฟฟา  ประปา โทรศัพท์
- ค่าล้างอัด ขยายภาพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ฯลฯ

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

(2)  ค่าใช้จ่ายวิศวกรในการออกแบบและรับรองแบบในการก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวิศวกรในการออกแบบและรับรองแบบใน
การก่อสร้าง  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

(3)  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างวิศวกรเพื่อทดสอบการรับ
น้ําหนักของดิน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างวิศวกรเพื่อทดสอบการ
รับน้ําหนักของดิน  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1)  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนาบุคลากร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนาบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับข้าราชการ พนักงานเทศบาล
สามัญ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ตาม
แผนพัฒนาบุคลากร แผนฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้อง
ถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็น
การพัฒนาประสิทธิภาพของข้าราชการ พนักงานเทศบาล
สามัญ และการพิจารณาเข้าร่วมอบรมสัมมนาที่จัดโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการอื่น ที่มีหน้าที่กํากับ
ดูแลหรือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลมี
ประสิทธิภาพ เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน ค่า
บํารุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่หน่วยงานที่จัดอบรม
สัมมนาเรียกเก็บตามระเบียบฯ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

(2)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ของ
พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน



(3)  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองที่
สาธารณะ ปักกันหลักเขตขุดแนวกันเขต กันแนวเขตในที่สา
ธาณประโยชน์ เช่น ที่ชายตลิ่ง ที่ปาช้า ทางบก ทางน้ํา สวน
สาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ และที่สาธารณะประจําตําบลหรือหมู่
บ้าน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองปองกันที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565)
หน้าที่ 66  ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  ได้แก่    
- บํารุงรักษาครุภัณฑ์  เช่น  รถยนต์  รถ

จักรยานยนต์  คอมพิวเตอร์ 
 เครื่องถ่ายเอกสาร  โทรทัศน์  รถตัดหญ้า  เครื่องขยาย
เสียง  ฯลฯ
- ซ่อมแซมบํารุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  สถานีสูบน้ํา ฯลฯ
- ทรัพย์สินอื่น ๆ  เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  ลวดเย็บ
กระดาษ  ซองเอกสาร  ตลับผงหมึก  น้ําหมึกปรินท์  คลิป
  แฟม  น้ําดื่ม  ที่ถูพื้น  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน



วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เช่น หลอด
ไฟฟา ฟิวส์ สายไฟฟา เทปพันสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ์
ไฟฟา ปลั๊กถ่านวิทยุมือถือ รังถ่านวิทยุมือถือ  เสาอากาศ
วิทยุ  ไมโครโฟน ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น ผงซัก
ฟอก  สบู่  ไม้กวาด  สเปรย์ปรับอากาศ  น้ํายาดับกลิ่น  น้ํายาขัด
ห้องน้ํา  ถาด  แก้วน้ํา  จานรอง  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  ฯลฯ
  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น ไม้ต่างๆ  น้ํามันทา
ไม้  ทินเนอร์  สี  แปรงทาสี  ปูนซิเมนต์ ปูนขาว ท่อต่าง ๆ  ท่อน้ํา
และอุปกรณ์ประปา  ค้อน  คีม  ชะแลง  เทปวัดระยะ  เครื่องวัด
ขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร  ลูกดิ่ง  สว่าน  โถส้วม  อ่างล้าง
มือ  ราวพาดผ้า ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูป  แถบ
บันทึกเสียง  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน  สี  ฟิล์ม  เม
มโมรี่การ์ด  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์ จานบันทึก
ข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง เมนบอร์ด เมมโมรี ซีดี
รอม ฮาร์ดดิสก์ แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ์ (Key Board) 
เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ต่างๆ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน



ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟาสถานีสูบน้ํา  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

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

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,076,800 บาท
งบลงทุน รวม 2,076,800 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,076,800 บาท
ค่าชดเชยผลอาสิน

(1)  เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ที่
มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11
กันยายน 2560
- ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 69  ลําดับ
ที่ 10



ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(1)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยถังประปาไปบ้าน
หนองไผ่ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัววง ตําบลขุย อําเภอลําทะเมน
ชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 110,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยถังประปาไปบ้านหนอง
ไผ่ หมู่ที่ 7  ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว
เฉลี่ย 55.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร (ด้าน 1 กว้างเฉลี่ย 4.00
 เมตร ด้าน 2 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 220.00 ตารางเมตร)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 70  ลําดับ
ที่ 11

(10)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นปาช้า หมู่ที่ 10 
(ต่อของเดิม) บ้านขุยใหม่พัฒนา ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 279,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เส้นปาช้า หมู่ที่ 10 (ต่อของ
เดิม)  ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 150.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร (ด้าน 1 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ด้าน 2
 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600.00
 ตารางเมตร)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 79  ลําดับ
ที่ 46



(2)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศิลป์ไพบูลย์ หมู่ที่ 
3 บ้านหนองโปง ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 188,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยศิลป์ไพบูลย์  ขนาดผิว
จราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 100.00 เมตร  หนา 0.15
 เมตร (ด้าน 1 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ด้าน 2 กว้างเฉลี่ย 4.00
 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2563  หน้าที่ 2  ลําดับที่ 1

(3)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมงคล (ต่อของ
เดิม) หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 52,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยมงคล (ต่อของเดิม) ขนาด
ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 30.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร (ด้าน 1 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ด้าน 2
 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 90.00
 ตารางเมตร)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2563  หน้าที่ 3  ลําดับที่ 2



(4)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อคุ้มหัวทํานบ (ขึ้น
อ่างหนองไผ่ 2) ต่อของเดิม หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก ตําบลขุย 
อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 399,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ต่อคุ้มหัวทํานบ (ขึ้นอ่างหนอง
ไผ่ 2) ต่อของเดิม 
 ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 220.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร (ด้าน 1 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ด้าน 2
 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 880.00
 ตารางเมตร)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 72  ลําดับ
ที่ 19

(5)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชูศรี 3 หมู่ที่ 5 
บ้านโนนชุมพวง ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 191,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยชูศรี 3  ขนาดผิว
จราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 95.00 เมตร  หนา 0.15
 เมตร (ด้าน 1 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ด้าน 2 กว้างเฉลี่ย 4.00
 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 74  ลําดับ
ที่ 27



(6)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายแทน   
ทองไทย หมู่ที่ 5 บ้านโนนชุมพวง ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 188,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายแทน  ทอง
ไทย  ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 100.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร (ด้าน 1 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ด้าน 2
 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 400.00
 ตารางเมตร)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 73  ลําดับ
ที่ 25

(7)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านสท.สังเวียน 
ถึงนาตาชั้น หมู่ที่ 6 (ต่อของเดิม) บ้านขุย ตําบลขุย อําเภอลําทะเมน
ชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 104,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านสท.สังเวียน ถึงนา
ตาชั้น  ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 68.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร (ด้าน 1 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ด้าน 2
 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 204.00
 ตารางเมตร)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 74  ลําดับ
ที่ 29



(8)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกทางลง
อ่างหนองไผ่ 1 ถึงต้นสะเดาสวนพ่อบัวลา หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ 
ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 363,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกทางลงอ่างหนอง
ไผ่ 1 ถึงต้นสะเดาสวนพ่อบัวลา  ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00
 เมตร ยาวเฉลี่ย 200.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร (ด้าน 1 กว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ด้าน 2 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล
.ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 77  ลําดับ
ที่ 38

(9)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กหนองไผ่ ถึงสระหนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ ตําบลขุย 
อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 168,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนองไผ่ ถึงสระหนองไผ่ 
 ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 88.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร (ด้าน 1 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ด้าน 2
 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 352.00
 ตารางเมตร)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 78  ลําดับ
ที่ 43



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลขุย

อําเภอ ลําทะเมนชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1)  โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมและโครงการ
ในการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหา
กษัตริย์ เช่น ค่าปาย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  เปนไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 120  ลําดับที่ 2



(2)  โครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ  เช่น ค่าปายโครงการ ค่าปาย
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  เปนไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 56  ลําดับที่ 2

(3)  โครงการประชุมประชาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดประชุมประชาคมตําบล หมู่บ้าน หรือประชุม
เชิงปฏิบัติการ ( WORK SHOP) เพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลขุยและแผนชุมชน การประชุมเพื่อแก้ปญหาต่าง ๆใน
ตําบล ฯลฯ เช่น ค่าปาย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
เอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
-  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  เปนไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 120  ลําดับที่ 1



(4)  โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดออกบริการประชาชนเคลื่อนที่เพื่อ
เข้าบริการประชาชน เช่น รับเรื่องร้องทุกข์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าว
สารโดยจัดทําแผ่นพับ ใบปลิว  โปสเตอร์  สรุปผลการดําเนิน
งาน ส่งเสริมอาชีพ  ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ฯลฯ
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  พระราชกฤษฏีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ
. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
-  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  เปนไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 56  ลําดับที่ 1



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลขุย

อําเภอ ลําทะเมนชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 192,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1)  โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
เยาวชน ประชาชน บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาออกกําลังกายทําให้ร่าง
กายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีของประชาชนในพื้นที่ ฯลฯ เช่น เงินรางวัล เงินค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่าอุปกรณ์การกีฬา
หรือกรีฑา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน
กีฬาและนันทนาการ  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  เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณี และพิธีการทาง
ศาสนา  เช่น งานสงกรานต์ เข้าพรรษา ออกพรรษา ลอย
กระทง  บุญกุ้มข้าวใหญ่  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565)  หน้าที่ 113  ลําดับที่ 4
(2) โครงการจัดงานรัฐพิธี  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการจัดงานรัฐพิธีอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์
รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ  เช่น วันปิยมหาราช วัน
แม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ การจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565)  หน้าที่ 113  ลําดับที่ 3



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1)  ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวง
มาลา ในการจัดงานรัฐพิธี เช่น วันปิยมหาราช วันแม่แห่งชาติ วัน
พ่อแห่งชาติ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565)  หน้าที่ 113  ลําดับที่ 3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลขุย

อําเภอ ลําทะเมนชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 100,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1)  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ เช่น ค่าปาย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  เปนไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 52  ลําดับ
ที่ 4



(2)  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ การจัดฝก
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
ความรู้ หลักการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แก่กลุ่มอาชีพ เยาวชน ประชาชน ส่งเสริมให้มีการจัดทําบัญชีครัว
เรือน สนับสนุนการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพื่อขับเคลื่อน
ตามแนวพระราชดําริ เช่น ค่าปายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายาน
พาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝกอบรม และการเข้ารับการฝก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  เปนไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 51  ลําดับ
ที่ 1

งานอนุรักษแหล่งน้ําและปาไม้ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1)  โครงการกําจัดวัชพืชต่างๆ ตามแหล่งน้ําในเขตเทศบาลตําบลขุย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาแหล่งน้ํา กําจัดวัชพืชที่ปกคลุมผิว
น้ํา ห้วย หนอง ครอง บึง เพื่อประชาชนจะได้มีน้ําไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค ที่สะอาดเพียงพอและทั่วถึง
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
-  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  เปนไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 42  ลําดับ
ที่ 1



(3)  โครงการ " รักน้ํา รักปา รักษาแผ่นดิน " จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการเพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรน้ําและปาไม้ สร้างจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น จัดหาต้นไม้ จัดทําปายประชา
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ ฯลฯ
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31
 พฤษภาคม 2559
-  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  เปนไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 125  ลําดับ
ที่ 3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลขุย

อําเภอ ลําทะเมนชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,005,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,005,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 760,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1)  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาแรงงานในการดําเนินการขุดฝงท่อ ขยาย
เขตประปา ซ่อมแซม หรือบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใด  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และอื่น ๆ ฯลฯ  ปรากฎในแผนงาน
การพาณิชย์  งานกิจการประปา

(2)  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ประปา  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการ
ประปา

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างระบบ
ประปา เช่น  ท่อ  ข้อต่อ  กาว  เทปพันท่อ วาล์ว  มาตรวัด
น้ํา ฯลฯ  ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา



วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  น้ํามันเชื้อ
เพลิง  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง จารบี ฯลฯ
  ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ําประปา เช่น สาร
ส้ม คลอรีน มิเตอร์น้ํา และวัสดุอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการผลิตน้ํา
ประปา  ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา

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

เพื่อจ่ายเปนค่ากระแสไฟฟ้าในกิจการประปา  ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์  งานกิจการประปา

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

(1)  เครื่องสูบน้ําแบบซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า จํานวน 3
 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
   1.  เครื่องสูบน้ําแบบซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรง
ม้า ขนาด 220 V พร้อมอุปกรณ์
-  เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  เปนไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2563  หน้าที่ 8  ลําดับที่ 4



(2)  เครื่องสูบน้ําแบบซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า จํานวน 3
 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
   1.  เครื่องสูบน้ําแบบซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า ขนาด 220 V 
พร้อมอุปกรณ์ 
-  เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  เปนไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2563  หน้าที่ 8  ลําดับที่ 5

(3)  เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) สูบน้ํา
ได้ 1,130
ลิตรต่อนาที  จํานวน 3 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1)  สูบน้ําได้ 1,130 ลิตรต่อนาที
     (1)  เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
     (2)  ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
     (3)  สูบน้ําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กําหนด
     (4)  ส่งน้ําได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45
 ฟุต
     (5)  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอร์ไฟฟ้า
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้  
-  เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  เปนไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2563  หน้าที่ 9  ลําดับที่ 6



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลขุย

อําเภอ ลําทะเมนชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,627,330 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,627,330 บาท

งบกลาง รวม 9,627,330 บาท
งบกลาง รวม 9,627,330 บาท
คาชําระหนี้เงินตน จํานวน 436,119 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินตนสถาบันการเงินตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 4715  ลงวัน
ที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาขอกูเงิน
ของ อบจ. เทศบาล และเมืองพัทยา  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยสถาบันการเงิน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 4715  ลงวัน
ที่ 23 พฤศจิกายน 2554  เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาขอกู
เงินของ อบจ. เทศบาล และเมืองพัทยา  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง



เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 153,840 บาท

เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรารอยละ 5 ของคาจางผู
ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ

- ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  จํานวน 1 อัตรา  ตั้ง
ไว  9,000 บาท

- ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)  จํานวน 1 อัตรา  ตั้ง
ไว  6,840 บาท
(2) พนักงานจางทั่วไป

- ตําแหนง คนงาน  จํานวน 20 อัตรา  ตั้งไว  120,000 บาท
- ตําแหนง ผูดูแลเด็ก  จํานวน 2 อัตรา  ตั้งไว  12,000 บาท
- ตําแหนง คนงานเครื่องสูบน้ํา  จํานวน 1 อัตรา  ตั้ง

ไว  6,000 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
- ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อสนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุในเขต
เทศบาลตําบลขุย
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์การ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2552 และแกไขเพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่ 55  ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพใน
เขตเทศบาลตําบลขุย
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์การ
จายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2553 และแกไขเพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนงาน   งบกลาง  งานงบกลาง  เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่ 55  ลําดับที่ 3



เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อใชสําหรับสนับสนุนการจายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป่วย
เอดส์ ซึ่งเปนผูป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลที่แพทย์ไดรับรองและทํา
การวินิจฉัยแลวและมีความเปนอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งไม
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548
- ปรากฏในแผนงาน  งบกลาง  งานงบกลาง  เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่ 55  ลําดับที่ 1

สํารองจาย จํานวน 360,371 บาท

เพื่อจายในกรณีจําเปนเรงดวน  หรือฉุกเฉินเกี่ยวกับ สาธารณภัย
ตางๆ ที่มิอาจคาดการณ์ไวลวงหนาเพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชน หรือซอมแซมสิ่งสาธารณ ประโยชน์ที่ไดรับความ
เสียหายจากสาธารณภัย  อุทกภัย  วาตภัย  หรือภัยธรรมชาติ
อื่น  ซึ่งหากไมดําเนินการจะทําใหเกิดความเสียหายตอทาง
ราชการหรือประชาชนไดรับความเดือดรอน  ปรากฏในแผน
งานงบกลาง  งานงบกลาง

รายจายตามขอผูกพัน

(1)  เงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย จํานวน 27,500 บาท

เพื่อชําระคาบํารุงสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย พิจารณาโดย
นํารายรับจริงปที่ลวงมาแลว (2 ปยอนหลัง) ยกเวน เงินอุดหนุน
ทุกประเภท แตจะตองไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนหกของงบ
ประมาณรายรับ ทั้งนี้ ไมเกินเจ็ดแสนหาหมื่นบาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง



(2) เงินสมทบทุนสงเสริมกิจการเทศบาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อนําสงเงินฝากสมทบทุนเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการเทศ
บาล พ.ศ. 2552
- เปนไปตามหนังสือสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล ที่ มท 0808.4/ว 16 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 2808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563
- ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

(3) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จํานวน 90,000 บาท

เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพไมนอยกวารอยละสี่สิบของ
เงินที่ไดรับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 และแกไขเพิ่มเติม  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563
- ปรากฎในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

(4) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถิ่น (กบ
ท.) โดยคํานวณจากประมาณการรายรับ ทุกประเภทตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ยกเวนประเภท
พันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให/เงินบริจาค และเงินอุดหนุน ไม
ตองนํามารวมคํานวณ โดยเทศบาลใหคํานวณในอัตรารอยละ 2
- เปนไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการ ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง



(5)  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,500 บาท

เพื่อสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเปนรายปในอัตรารอยละ 0.2
ของคาจางโดยประมาณทั้งป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

(6)  คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่
ประชาชนไดรับประโยชน์โดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโครง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร เปนตน
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

198,720 198,720 198,720 198,720 0 % 198,720

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,413,120 1,341,314 1,258,560 1,258,560 0 % 1,258,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,547,360 2,475,554 2,392,800 2,392,800 2,392,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,892,640 2,010,480 2,134,744 2,757,600 5.86 % 2,919,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 2,220 0 0 11,400 636.84 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 132,000 132,000 132,000 216,000 0 % 216,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลขุย
อําเภอลําทะเมนชัย    จังหวัดนครราชสีมา



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 375,832 864,000 728,758.03 864,000 0 % 864,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 41,758 96,000 80,973 96,000 0 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,444,450 3,102,480 3,076,475.03 3,945,000 4,179,240
รวมงบบุคลากร 4,991,810 5,578,034 5,469,275.03 6,337,800 6,572,040

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 340,000 0 % 340,000

คาเบี้ยประชุม 3,200 0 8,943 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 4,200 15,000 0 % 15,000

คาเชาบ้าน 72,000 72,000 58,582 96,000 12.5 % 108,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,178 16,000 23,700 27,000 48.15 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 83,378 88,000 95,425 488,000 513,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 59,266.07 68,195.03 0 0 0 % 0

(1) รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 42,960 70,000 -71.43 % 20,000

(2)  คาจัดทําประกันภัยภาคสมัครใจ 0 0 4,816.07 5,000 0 % 5,000

(3)  คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 57,600 66,000 -12.73 % 57,600



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

(4) คาจ้างผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
เพื่อทําการสํารวจออกแบบ เขียนแบบและ
ประมาณราคากอสร้าง / ปรับปรุงอาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้างฯ

0 0 0 6,900 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 29,375 30,900 30,600 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) คาใช้จายในการศึกษาอบรมสัมมนา
บุคลากร

58,374 17,100 65,700 0 0 % 0

(1) คาใช้จายในการศึกษาอบรมสัมมนา
บุคลากร

0 0 0 100,000 -50 % 50,000

(10) โครงการวันท้องถิ่นไทย 0 0 13,500 10,000 0 % 10,000

(2) คาเดินทางไปราชการ 95,986 81,270 95,764 100,000 -50 % 50,000

(3) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

5,000 5,000 15,000 5,000 0 % 5,000

(4) โครงการคาใช้จายในการจัดการเลือก
ตั้ง

0 0 13,667 160,000 0 % 160,000

(5) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

0 18,190 12,565 10,000 0 % 10,000

(6) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

0 258,156 243,425 270,000 -7.41 % 250,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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(7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน พัฒนาการปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน

0 109,170 116,050 120,000 0 % 120,000

(8) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 0 0 0 20,000 0 % 20,000

(9) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยว
กับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิน
งานของหนวยงานภาครัฐ

0 0 0 10,000 0 % 10,000

(9) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยว
กับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิน
งานของหนวยงานภาครัฐ

0 5,885 3,450 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 77,293 64,853 66,692.9 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 325,294.07 658,719.03 781,789.97 1,102,900 867,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 48,784 34,282 36,111 70,000 -28.57 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 995 5,175 3,150 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 23,329 13,240 20,449 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 460 5,368 27,517 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 4,850 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 60,202.32 44,688.43 44,775.1 170,000 0 % 170,000

วัสดุการเกษตร 0 0 1,040 5,000 0 % 5,000
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 9,000 11,400 3,480 30,000 0 % 30,000

วัสดุสนาม 0 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 142,770.32 119,003.43 136,522.1 365,000 405,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 172,110.32 175,382.3 187,102.57 250,000 0 % 250,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 3,356 1,615 4,031 5,000 0 % 5,000

คาบริการโทรศัพท 3,852.33 2,323.44 1,915.1 3,000 0 % 3,000

คาบริการไปรษณีย 1,333 1,011 1,132 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 19,260 36,124.02 34,156.32 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 199,911.65 216,455.76 228,336.99 293,000 293,000
รวมงบดําเนินงาน 751,354.04 1,082,178.22 1,242,074.06 2,248,900 2,078,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

(1) ตู้เหล็ก 2 บาน 0 11,000 0 0 0 % 0

(2) ตู้เหล็กบานเลื่อน 0 5,000 0 0 0 % 0

(3) เก้าอี้สํานักงานแบบล้อหมุนขนาด
กลาง

0 7,200 0 0 0 % 0
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(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (แบบ
ตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด 36,000 บีทียู

0 0 0 94,000 -100 % 0

(1) ตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค 0 0 18,000 0 0 % 0

(1) ตู้เหล็กบานเลื่อน 0 0 0 0 100 % 5,000

(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิด
ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

159,200 0 0 0 0 % 0

(2) เก้าอี้อเนกประสงค (เก้าอี้เหล็กเบาะหุ้ม
หนัง)

0 0 24,000 0 0 % 0

(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (แบบ
ติดผนัง) ขนาด 24,000 บีทียู

0 0 0 28,000 -100 % 0

(2) พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด 22
นิ้ว

0 0 0 0 100 % 5,000

(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)

34,000 0 0 0 0 % 0

(3) เก้าอี้ผู้บริหาร (สําหรับนายกเทศมนตรี
ตําบลขุย)

0 0 15,000 0 0 % 0

(3) โต๊ะพับอเนกประสงค (แบบหน้าเหล็กสี
ขาว) ขนาด 75x180x75 ซม.

25,000 0 0 0 0 % 0

(4) เก้าอี้ห้องประชุมแบบล้อหมุน 0 7,920 0 0 0 % 0

(4) ชุดโต๊ะรับแขก 0 0 40,000 0 0 % 0

(5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (แบบ
ตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด 50,000 บีทียู

0 0 57,000 0 0 % 0
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(6) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (แบบ
ติดผนัง) ขนาด 24,000 บีทียู

0 0 28,000 0 0 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

(1) ปัมน้ําแรงดันคงที่ 0 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

(1) ตู้ลําโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลาก
0 0 10,000 0 0 % 0

(2) โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ
Smart TV

0 0 24,000 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

(1) กล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0 19,890 0 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

(1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 19,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

(1) เครื่องปัมลม 0 0 8,000 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19
นิ้ว)

0 0 0 0 100 % 17,000

(1) จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว

0 2,800 0 0 0 % 0
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(1) อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0 0 1,400 0 0 % 0

(2) เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank
Printer)

0 0 0 0 100 % 7,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 218,200 72,810 225,400 142,000 54,500
รวมงบลงทุน 218,200 72,810 225,400 142,000 54,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 25,000 25,000 0 0 0 % 0

(1) โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอลําทะ
เมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

0 0 25,000 0 0 % 0
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(1) โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอลําทะ
เมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563

0 0 0 25,000 -100 % 0

(1) โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอลําทะ
เมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

0 0 0 0 100 % 25,000

รวมเงินอุดหนุน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
รวมงบเงินอุดหนุน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

รวมงานบริหารทั่วไป 5,986,364.04 6,758,022.22 6,961,749.09 8,753,700 8,730,140
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,229,419 1,253,520 1,331,400 1,621,560 13.99 % 1,848,480

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 201,660 212,700 223,620 236,920 6.42 % 252,120

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 310,200 324,000 324,000 324,000 0 % 324,000
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 34,466.67 36,000 36,000 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,817,745.67 1,868,220 1,957,020 2,260,480 2,502,600
รวมงบบุคลากร 1,817,745.67 1,868,220 1,957,020 2,260,480 2,502,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

2,780 0 0 0 0 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 27,000 0 0 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 11,700 8,800 18,972.75 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 41,480 8,800 18,972.75 40,000 40,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,365 14,040 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 4,251 15,000 0 % 15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) คาใช้จายในการศึกษาอบรมสัมมนา
บุคลากร

0 0 0 70,000 -28.57 % 50,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

(1) คาใช้จายในการศึกษาอบรมสัมมนา
บุคลากร 65,900 7,400 37,290 0 0 % 0

(2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 45,216 14,776 40,516 50,000 0 % 50,000

(3) คาใช้จายในการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

0 0 30,550 100,000 -90 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,050 3,185 10,550 25,000 -20 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 123,531 39,401 123,157 260,000 145,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 78,024 22,899.9 36,212.9 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 560 860 2,000 0 % 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 7,452 2,100 6,948 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 0 100 % 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร 22,240 25,460 36,334 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 107,716 51,019.9 80,354.9 104,000 154,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 2,106 1,945 1,907 23,000 -78.26 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,106 1,945 1,907 23,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 274,833 101,165.9 224,391.65 427,000 344,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

(1) เก้าอี้สํานักงานแบบล้อหมุนขนาดกลาง 0 2,400 0 0 0 % 0

(1) พัดลมติดผนัง
0 0 1,250 0 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110
กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ล้อ (แบบดับ
เบิ้ลแค็บ)

0 0 0 0 100 % 854,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(1) เครื่องคอมพิวเตอร All In One
สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 17,000 -100 % 0

(1) เครื่องพิมพหัวเข็มแครสั้น 0 0 10,000 0 0 % 0

(1) เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (เครื่อง
คอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล)

20,500 0 0 0 0 % 0

(2) เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED
ขาวดํา

0 0 2,600 2,600 -100 % 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

(3) อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0 0 700 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 20,500 2,400 14,550 29,600 864,000
รวมงบลงทุน 20,500 2,400 14,550 29,600 864,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,113,078.67 1,971,785.9 2,195,961.65 2,717,080 3,710,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,099,442.71 8,729,808.12 9,157,710.74 11,470,780 12,440,740

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 23,400 23,700 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 23,400 23,700 50,000 50,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 70,000 -71.43 % 20,000

(2) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยหนาว 0 0 0 5,000 900 % 50,000

(3) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 90,000 -22.22 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 165,000 140,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 5,200 20,000 0 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 17,000 100,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 19,600 19,200 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 19,600 41,400 140,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 43,000 65,100 355,000 230,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

(1) หัวฉีดด้ามปืน Proted 0 25,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 25,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 0 25,000 0 0 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 68,000 65,100 355,000 230,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 68,000 65,100 355,000 230,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 457,194.1 495,000 519,000 574,040 33.1 % 764,040

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 306,000 310,500 324,000 461,400 10.27 % 508,800

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 34,500 36,000 52,000 -7.69 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 799,194.1 840,000 879,000 1,087,440 1,362,840
รวมงบบุคลากร 799,194.1 840,000 879,000 1,087,440 1,362,840



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 6,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 21,800 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 21,624 0 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) คาใช้จายในการศึกษาอบรมสัมมนา
บุคลากร

35,100 11,700 15,600 20,000 0 % 20,000

(2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 19,570 9,040 17,800 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 800 4,900 500 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 77,094 25,640 33,900 60,000 60,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 39,667 9,574 18,771 40,000 0 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,200 0 2,000 2,000 0 % 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 14,781 2,545 19,956 20,000 0 % 20,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุกอสร้าง 3,870 17,100 2,900 30,000 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 1,300 0 4,161 20,000 0 % 20,000

วัสดุการศึกษา 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุสนาม 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 63,818 29,219 47,788 152,000 172,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 3,614.01 5,233.6 7,997.86 15,000 0 % 15,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 660 483 667 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,274.01 5,716.6 8,664.86 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 145,186.01 60,575.6 90,352.86 253,800 262,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 16,000 0 0 % 0

(2) เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED
ขาวดํา

0 0 2,600 0 0 % 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 4,900 10,000 0 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 23,500 10,000 10,000
รวมงบลงทุน 0 0 23,500 10,000 10,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 944,380.11 900,575.6 992,852.86 1,351,240 1,634,840
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

292,080 352,400 353,680 409,690 22.64 % 502,450

(2) โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้ธรรมชาติ 0 0 15,490 20,000 0 % 20,000

(3) โครงการเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพ
ติด

0 0 0 10,000 0 % 10,000

(4) โครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทาง
การเรียนรู้

0 0 0 0 100 % 5,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

(5) โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ทั้ง 4 ด้าน (ด้านสังคม อารมณ จิตใจ และ
สติปัญญา)

0 0 0 10,000 0 % 10,000

(5) โครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทาง
การเรียนรู้

0 0 2,932 0 0 % 0

(6) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 10,000 0 % 10,000

(7) โครงการปรับเปลี่ยนนิสัยหนูน้อยคน
ใหม

0 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 292,080 352,400 372,102 519,690 592,450
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 572,205.04 497,641.34 503,897.34 557,440 12.69 % 628,160

รวมค่าวัสดุ 572,205.04 497,641.34 503,897.34 557,440 628,160
รวมงบดําเนินงาน 864,285.04 850,041.34 875,999.34 1,077,130 1,220,610

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (แบบ
ติดผนัง) ขนาด 18,000 บีทียู

0 0 21,000 0 0 % 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (แบบ
ติดผนัง) ขนาด 24,000 บีทียู

0 0 84,000 0 0 % 0

ครุภัณฑการศึกษา

(1) คาจัดการเรียนการสอน สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

58,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 58,000 0 105,000 0 0
รวมงบลงทุน 58,000 0 105,000 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 876,000 821,000 0 0 0 % 0

(1) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

0 0 816,000 860,000 10.23 % 948,000

รวมเงินอุดหนุน 876,000 821,000 816,000 860,000 948,000
รวมงบเงินอุดหนุน 876,000 821,000 816,000 860,000 948,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,798,285.04 1,671,041.34 1,796,999.34 1,937,130 2,168,610
รวมแผนงานการศึกษา 2,742,665.15 2,571,616.94 2,789,852.2 3,288,370 3,803,450

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 4,860 7,043.21 % 347,160



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 791,419 864,000 864,000 864,000 0 % 864,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 87,935 96,000 96,000 96,000 0 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 879,354 960,000 960,000 964,860 1,349,160
รวมงบบุคลากร 879,354 960,000 960,000 964,860 1,349,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 15,000 700 % 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,000 135,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,380 975 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 2,000 15,000 -33.33 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) คาใช้จายในการศึกษาอบรมสัมมนา
บุคลากร

9,500 0 0 10,000 0 % 10,000

(2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 1,874 1,360 9,332 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 17,426 17,081.03 77,236.21 70,000 0 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 32,180 19,416.03 88,568.21 105,000 100,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 8,434 9,100 4,940 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 1,000 0 % 1,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 29,000 5,400 35,000 0 % 35,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 83,177.19 89,982.01 79,083.07 120,000 0 % 120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 1,200 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 91,611.19 129,282.01 89,423.07 196,000 196,000
รวมงบดําเนินงาน 123,791.19 148,698.04 177,991.28 331,000 431,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

(1) ตู้เหล็ก 2 บาน 0 5,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(1) เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED
ขาวดํา

0 0 2,600 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 10,243.11 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 10,243.11 5,500 2,600 10,000 10,000
รวมงบลงทุน 10,243.11 5,500 2,600 10,000 10,000
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,013,388.3 1,114,198.04 1,140,591.28 1,305,860 1,790,160
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขและ
แมวเพื่อแก้ไขสุนัขและแมวจรจัด

0 0 4,890 10,000 -50 % 5,000

(2) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก

99,190 0 0 0 0 % 0

(2) โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

0 0 25,890 35,000 -100 % 0

(2) โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

0 0 0 0 100 % 35,000

(3) โครงการสงเสริมการดําเนินงานบริหาร
จัดการระบบแพทยฉุกเฉิน

0 0 0 10,000 100 % 20,000
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(4) โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในสัตว

0 27,483 0 0 0 % 0

(4) โครงการเพิ่มทักษะการพูดคุยของพอ
แม ผู้ปกครองกับลูกและวัยรุนที่อาศัยใน
ครอบครัว เรื่อง สงเสริมอนามัยเจริญพันธุ
เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในวัย
รุนและแก้ไขปัญหาโรคเอดส

0 0 12,490 10,000 0 % 10,000

(5) โครงการคัดแยกขยะกอนทิ้ง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

(6) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก

0 0 0 120,000 0 % 120,000

(7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และการจัดทําหน้ากาก
อนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

0 0 0 25,000 -60 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 99,190 27,483 43,270 220,000 210,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 30,000 -83.33 % 5,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุอื่น 15,600 90,000 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 15,600 90,000 0 45,000 15,000
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รวมงบดําเนินงาน 114,790 117,483 43,270 265,000 225,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 140,000 0 0 0 % 0

(1) เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

0 0 140,000 140,000 0 % 140,000

รวมเงินอุดหนุน 0 140,000 140,000 140,000 140,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 140,000 140,000 140,000 140,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 114,790 257,483 183,270 405,000 365,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,128,178.3 1,371,681.04 1,323,861.28 1,710,860 2,155,160

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 369,360 392,700 415,980 467,850 31.99 % 617,520

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 216,000 0 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 24,000 0 % 24,000

เงินเดือนพนักงานถายโอน 108,000 108,000 108,000 0 0 % 0
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เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานถายโอน 12,000 12,000 12,000 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 651,360 674,700 697,980 749,850 899,520
รวมงบบุคลากร 651,360 674,700 697,980 749,850 899,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

24,150 23,650 88,600 100,000 0 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 8,400 20,000 0 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 14,900 12,110 8,740 45,000 -33.33 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 39,050 35,760 105,740 165,000 150,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 223,360.84 16,930 0 0 0 % 0

(1) รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 52,000 20,000 0 % 20,000

(2) คาใช้จายวิศวกรในการออกแบบและ
รับรองแบบในการกอสร้าง

0 0 0 42,410 -29.26 % 30,000

(3) คาใช้จายในการดําเนินการจ้างวิศวกร
เพื่อทดสอบการรับน้ําหนักของดิน

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

(4) คาใช้จายในการดําเนินการจ้างวิศวกร
เพื่อทดสอบการรับน้ําหนักของดิน

0 0 32,000 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) คาใช้จายในการศึกษาอบรมสัมมนา
บุคลากร

0 12,700 4,400 40,000 0 % 40,000

(2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 4,240 8,128 6,232 40,000 0 % 40,000

(3) คาใช้จายในการดําเนินการดูแลรักษา
และคุ้มครองที่สาธารณะ

1,350 0 0 25,000 -20 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 462,299 703,369 644,062.76 300,000 0 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 691,249.84 741,127 738,694.76 517,410 480,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,749 4,735 8,640 25,000 -20 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 26,925 14,850 52,940 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุกอสร้าง 42,260 5,569 4,500 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 498.96 0 0 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 8,150 7,950 27,740 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 92,582.96 33,104 93,820 180,000 180,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,776.92 1,983.11 2,193.86 75,000 33.33 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,776.92 1,983.11 2,193.86 75,000 100,000
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รวมงบดําเนินงาน 824,659.72 811,974.11 940,448.62 937,410 910,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

(1) เก้าอี้สํานักงานแบบล้อหมุนขนาดกลาง 0 2,400 0 0 0 % 0

(1) ตู้เก็บเอกสาร (ตู้เหล็ก 2 บาน) 11,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑกอสร้าง

(1) เครื่องทดสอบหาคากําลังต้านทานของ
คอนกรีตแบบไมทําลาย

0 0 28,000 0 0 % 0

(1) เครื่องสกัดคอนกรีตแบบใช้เครื่องยนต
เบนซิล 2 จังหวะ พร้อมอุปกรณ

0 20,625 0 0 0 % 0

(1) เครื่องตัดคอนกรีต (ขนาดของแรงม้าไม
น้อยกวา 11.1 แรงม้า)

38,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

(1) เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ 0 4,750 0 0 0 % 0

(2) สวานไฟฟ้า 0 4,950 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(1) เครื่องคอมพิวเตอร All In One
สําหรับงานสํานักงาน

0 0 0 17,000 -100 % 0

(1) จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว

0 3,000 0 0 0 % 0
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(2) เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)

0 0 7,900 0 0 % 0

(3) อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0 0 700 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 49,500 35,725 36,600 37,000 20,000
รวมงบลงทุน 49,500 35,725 36,600 37,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,525,519.72 1,522,399.11 1,675,028.62 1,724,260 1,829,520
งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาชดเชยผลอาสิน

(1) เงินชดเชยคางานสิ่งกอสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (คา K)

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

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(1) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยถังประปาไปบ้านหนองไผ หมูที่ 7 
หมูที่ 1 บ้านหนองบัววง ตําบลขุย อําเภอลํา
ทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 277,400 -60.13 % 110,600
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(1) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นหน้าโรงพยาบาลลําทะเมนชัย (ตอ
ของเดิม 200 เมตร)  หมูที่ 1 บ้านหนองบัว
วง ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 184,320 0 0 % 0

(10) กอสร้างรางระบายน้ําหน้าบ้านนาย
จักรี ถึงสี่แยกบ้านนายยม (ฝั่งถนนด้านทิศ
ตะวันออก) บ้านขุยใหมพัฒนา หมูที่ 10
ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

127,746.28 0 0 0 0 % 0

(10) โครงการกอสร้างขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยศาลากลางบ้าน หมู
ที่ 4 บ้านหนองสะแก ตําบลขุย อําเภอลํา
ทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 119,000 -100 % 0

(10) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นป่าช้า หมูที่ 10 (ตอของเดิม) บ้าน
ขุยใหมพัฒนา ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 279,100

(11) กอสร้างระบบการระบายน้ํา บอพัก
วางทอระบายน้ํา รางระบายน้ํา ซอยหมูที่ 3 
เชื่อม หมูที่ 4 หมูที่ 3 บ้านหนองโป่ง ตําบล
ขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 163,000 0 0 0 % 0
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(11) โครงการกอสร้างขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยกลางบ้าน – ศาลปู่
ตา หมูที่ 4 บ้านหนองสะแก ตําบลขุย
อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 94,600 -100 % 0

(11) ถนนดินเสริมหินคลุกข้างโรงเรียนลํา
ทะเมนชัยพิทยาคม บ้านหนองบัววง หมูที่ 
1 ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

188,000 0 0 0 0 % 0

(12) โครงการกอสร้างขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยกลางบ้าน – สระ
หนองสะแก หมูที่ 4 บ้านหนองสะแก ตําบล
ขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 68,980 -100 % 0

(12) โครงการกอสร้างถนนดินเสริมหินคลุก
ตอจากซอยสินไพบูลย ถึงนานางใหม  ดอน
ศรี หมูที่ 3 บ้านหนองโป่ง ตําบลขุย อําเภอ
ลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 57,000 0 0 0 % 0

(12) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู
บ้านด้านทิศตะวันออกเชื่อมถนนทางหลวง
แผนดิน หมูที่ 5 บ้านโนนชุมพวง ตําบลขุย
อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

99,300 0 0 0 0 % 0

(13) กอสร้างระบบการระบายน้ํา บอพัก
วางทอระบายน้ํา รางระบายน้ําจากศาลปู่ตา 
– สี่แยกทางลงประปา หมูที่ 10 บ้านขุย
ใหมพัฒนา ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย

0 0 0 284,190 -100 % 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

(14) กอสร้างระบบการระบายน้ํา บอพัก
วางทอระบายน้ํา รางระบายน้ําซอยบ้าน
นายจาว หมูที่ 6 บ้านขุย ตําบลขุย อําเภอ
ลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 110,590 -100 % 0

(15) โครงการกอสร้างขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยศาลากลางบ้าน
(ตอของเดิม) หมูที่ 4 บ้านหนองสะแก
ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 93,100 -100 % 0

(16) โครงการกอสร้างขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายแทน
ทองไทย หมูที่ 5 บ้านโนนชุมพวง ตําบลขุย
อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 60,900 -100 % 0

(17) โครงการกอสร้างขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยสระโคก - ทาง
สปก. หมูที่ 5 บ้านโนนชุมพวง ตําบลขุย
อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 56,500 -100 % 0

(2) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยชูศรี 1 หมูที่ 5 บ้านโนนชุมพวง
ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 242,680 0 0 % 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

(2) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยศิลป์ไพบูลย หมูที่ 3 บ้านหนอง
โป่ง ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 188,800

(2) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กตอคุ้มหัวทํานบ (ขึ้นอางหนองไผ 2)
ตอของเดิม หมูที่ 4 บ้านหนองสะแก ตําบล
ขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 397,200 -100 % 0

(3) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยชูศรี 2 หมูที่ 5 บ้านโนนชุมพวง
ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 139,580 100,600 -100 % 0

(3) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยมงคล (ตอของเดิม) หมูที่ 4 บ้าน
หนองสะแก ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 52,600

(3) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้าน
นางติ๋ว   เพ็ญการ  หมูที่ 5 บ้านโนนชุมพวง 
ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

126,193.16 0 0 0 0 % 0

(4) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากสามแยกนาตาลอย เชื่อมหมูที่ 10
บ้านขุยใหมพัฒนา หมูที่ 6 บ้านขุย ตําบล
ขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 156,200 0 0 % 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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(4) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กตอคุ้มหัวทํานบ (ขึ้นอางหนองไผ 2)
ตอของเดิม หมูที่ 4 บ้านหนองสะแก ตําบล
ขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 399,300

(4) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้าน
นายพนม   ศิลประกอบ  หมูที่ 6  บ้านขุย
ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

210,636 0 0 0 0 % 0

(5) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากสามแยกนาตาลอย ถึงบ้านนาย
ถวิล   นิลบอ หมูที่ 6 บ้านขุย ตําบลขุย
อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 394,900 -100 % 0

(5) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยชูศรี 3 หมูที่ 5 บ้านโนนชุมพวง
ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 191,400

(5) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยอนันตถึงหนองเต็ง หมูที่ 6 บ้าน
ขุย ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 139,580 0 0 % 0

(5) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยก -
ถนนด้านตะวันตก (หลังโรงเรียนบ้านหนอง
ไผพิทยาคม)  หมูที่ 7 บ้านหนองไผ ตําบล
ขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

155,000 0 0 0 0 % 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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(6) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านนายแทน   ทองไทย หมูที่ 5
บ้านโนนชุมพวง ตําบลขุย อําเภอลําทะเมน
ชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 188,900

(6) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้นหนอง
สระโคก - ทางสปก. หมูที่ 5 บ้านโนนชุม
พวง ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

123,424 0 0 0 0 % 0

(7) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กข้างบ้านสท.สังเวียน ถึงนาตาชั้น หมูที่
6 (ตอของเดิม) บ้านขุย ตําบลขุย อําเภอลํา
ทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 104,000

(7) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านหนองไผ หมูที่ 7 ตําบลขุย
เชื่อมถึงบ้านมาบป่าแดง หมูที่ 11 ตําบล
ชองแมว อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 187,000 0 0 % 0

(7) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นป่าช้า หมูที่ 10 (ตอของเดิม) บ้าน
ขุยใหมพัฒนา ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 277,400 -100 % 0

(7) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มอางทอง
(ตอของเดิม) หมูที่ 7 บ้านหนองไผ ตําบล
ขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

148,240.18 0 0 0 0 % 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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(8) กอสร้างระบบการระบายน้ํา บอพัก
วางทอระบายน้ํา รางระบายน้ําซอยหนอง
เต็ง หมูที่ 6 บ้านขุย ตําบลขุย อําเภอลําทะ
เมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 185,470 -100 % 0

(8) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กคุ้มอางทองจากบ้านยายพูน  พิมพพิ
มาย ถึงบ้านยายหนูจี  การาม  หมูที่ 7 บ้าน
หนองไผ ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 172,200 0 0 % 0

(8) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากสามแยกทางลงอางหนองไผ 1 ถึง
ต้นสะเดาสวนพอบัวลา หมูที่ 7 บ้านหนอง
ไผ ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 363,600

(9) กอสร้างรางระบายน้ําจากสามแยกบ้าน
นายยุทธ ถึงบ้านนายน้อย  บ้านโนนชุมพวง 
หมูที่ 5 ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา

203,013.67 0 0 0 0 % 0
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(9) โครงการกอสร้างขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยกลางบ้านจากบ้าน
นายชัย  เจริญกลาง ถึงสามแยกบ้านนาย
สมศักดิ์  ปานเกิด หมูที่ 10 บ้านขุยใหม
พัฒนา ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 70,000 0 0 % 0

(9) โครงการกอสร้างขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยพลับพลาไชย 1 หมู
ที่ 4 บ้านหนองสะแก ตําบลขุย อําเภอลํา
ทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 83,300 -100 % 0

(9) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากหน้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองไผ
ถึงสระหนองไผ หมูที่ 7 บ้านหนองไผ ตําบล
ขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 168,500

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,381,553.29 220,000 1,291,560 2,654,130 2,076,800
รวมงบลงทุน 1,381,553.29 220,000 1,291,560 2,654,130 2,076,800

รวมงานไฟฟ้าถนน 1,381,553.29 220,000 1,291,560 2,654,130 2,076,800
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,907,073.01 1,742,399.11 2,966,588.62 4,378,390 3,906,320
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

(2) โครงการสงเสริมสนับสนุนสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท

0 0 0 10,000 0 % 10,000

(3) โครงการประชุมประชาคม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

21,612 875 0 10,000 0 % 10,000

(4) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 21,612 875 0 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 21,612 875 0 40,000 40,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 21,612 875 0 40,000 40,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 21,612 875 0 40,000 40,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

39,660 0 0 40,000 0 % 40,000

(3) คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา

1,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 40,660 0 0 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 40,660 0 0 40,000 40,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 40,660 0 0 40,000 40,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 22,472 55,020 62,274 150,000 0 % 150,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา

0 1,000 2,000 2,000 0 % 2,000

รวมค่าใช้สอย 22,472 56,020 64,274 152,000 152,000
รวมงบดําเนินงาน 22,472 56,020 64,274 152,000 152,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 22,472 56,020 64,274 152,000 152,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 63,132 56,020 64,274 192,000 192,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 423,000 0 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 48,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 471,000 0 0 0 0
รวมงบบุคลากร 471,000 0 0 0 0
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 780 0 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการกําจัดวัชพืชตางๆ ตามแหลง
น้ําในเขตเทศบาลตําบลขุย

0 0 0 20,000 -100 % 0

(1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 0 0 0 0 100 % 10,000

(2) โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 0 100 % 20,000

(2) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 0 0 0 10,000 -100 % 0

(3) โครงการ " รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน
"

0 0 0 20,000 -100 % 0

(4) โครงการ " รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน
"

0 0 23,025 0 0 % 0

(4) โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 20,000 -100 % 0

(6) โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

25,905 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,840 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 30,525 0 23,025 70,000 30,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 3,447 0 0 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100 0 0 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 13,448.44 0 0 0 0 % 0

วัสดุการเกษตร 4,930 0 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 1,800 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 23,725.44 0 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 54,250.44 0 23,025 70,000 30,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(1) เครื่องคอมพิวเตอร (สําหรับงานสํานัก
งาน)

16,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,000 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 16,000 0 0 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 541,250.44 0 23,025 70,000 30,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการกําจัดวัชพืชตางๆ ตามแหลง
น้ําในเขตเทศบาลตําบลขุย

0 0 0 0 100 % 50,000

(3) โครงการ " รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน
"

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 70,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 70,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 0 0 0 0 70,000
รวมแผนงานการเกษตร 541,250.44 0 23,025 70,000 100,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 14,800 0 0 0 0 % 0

(1) รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 5,000 300 % 20,000

(2) คาใช้จายในการดําเนินการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําประปา

0 0 0 40,000 -50 % 20,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 50,000 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 14,800 0 0 95,000 140,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 80,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 77,967 102,720 62,759 170,000 -41.18 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 1,847.9 8,965.64 20,000 0 % 20,000

วัสดุอื่น 90,000 24,600 117,400 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 167,967 129,167.9 189,124.64 370,000 220,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 204,368.42 273,392.05 332,377.24 400,000 0 % 400,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 204,368.42 273,392.05 332,377.24 400,000 400,000
รวมงบดําเนินงาน 387,135.42 402,559.95 521,501.88 865,000 760,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

(1) ถังเก็บน้ํา 0 37,200 0 0 0 % 0

(1) ถังเก็บน้ํา ขนาด 1000 ลิตร 0 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

(1) เครื่องสูบน้ําบาดาล (ปัมพร้อมอุปกรณ) 65,300 0 0 0 0 % 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

(1) เครื่องสูบน้ําแบบซัมเมอรส ขนาด 1.5
แรงม้า

0 0 130,000 90,000 0 % 90,000

(2) เครื่องสูบน้ําแบบซัมเมอรส ขนาด 2
แรงม้า

0 0 128,000 150,000 -33.33 % 100,000

(3) เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง (มอเตอร
ไฟฟ้า)

0 0 10,500 55,000 0 % 55,000

ครุภัณฑโรงงาน

(1) เครื่องมือเจาะทอแยกสําหรับทอพีวีซี 0 0 8,800 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 65,300 37,200 277,300 305,000 245,000
รวมงบลงทุน 65,300 37,200 277,300 305,000 245,000

รวมงานกิจการประปา 452,435.42 439,759.95 798,801.88 1,170,000 1,005,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 452,435.42 439,759.95 798,801.88 1,170,000 1,005,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินต้น 376,403 390,216.51 405,162 420,356 3.75 % 436,119

คาชําระดอกเบี้ย 110,042.7 96,179.06 81,708.74 90,000 -33.33 % 60,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 134,581.33 143,250 136,484 144,000 6.83 % 153,840

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,745,600 3,893,700 4,291,400 4,347,600 15.01 % 5,000,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,273,600 2,854,400 2,960,000 2,985,600 0.48 % 3,000,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 34,500 31,500 30,000 30,000 0 % 30,000

สํารองจาย 4,880 0 103,293.52 149,644 140.82 % 360,371

รายจายตามข้อผูกพัน 220,069.47 505,982.32 0 0 0 % 0

(1) เงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาตแหง
ประเทศไทย

0 0 24,808.8 26,400 4.17 % 27,500

(2)  เงินสมทบทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 0 0 211,564.75 212,000 -52.83 % 100,000

(3)  เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.)

0 0 83,000 90,000 0 % 90,000

(4)  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (กบท.)

0 0 300,000 320,000 12.5 % 360,000

(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 6,168 6,000 8.33 % 6,500

(6) คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 0 3,000 0 % 3,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

280,000 0 0 0 0 % 0

รวมงบกลาง 7,179,676.5 7,915,227.89 8,633,589.81 8,824,600 9,627,330
รวมงบกลาง 7,179,676.5 7,915,227.89 8,633,589.81 8,824,600 9,627,330
รวมงบกลาง 7,179,676.5 7,915,227.89 8,633,589.81 8,824,600 9,627,330

รวมแผนงานงบกลาง 7,179,676.5 7,915,227.89 8,633,589.81 8,824,600 9,627,330
รวมทุกแผนงาน 23,135,465.53 22,895,388.05 25,822,803.53 31,500,000 33,500,000




