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ของ 
 

เทศบาลต าบลขุย 
อ าเภอล าทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 



อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสีมา

ส่วนที ่1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจำ่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลต าบลขุย



ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย 

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลขุย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลขุยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลขุย  จึงขอชี้แจงให้
ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 

1.  สถานะการคลัง 
     1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เทศบาลต าบลขุยมีสถานะการเงินดังนี้ 
 1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  จ านวน  10,126,751.54  บาท 
 1.1.2  เงินสะสม    จ านวน    3,866,434.53  บาท 
 1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน    4,463,124.16  บาท 
 1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน – โครงการ        รวม – บาท 
 1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   จ านวน – โครงการ        รวม – บาท 
     1.2  เงินกู้คงค้าง    จ านวน  2,557,767.51  บาท 

2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2560  ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
     (1)  รายรับจริง จ านวน  25,560,590.08  บาท  ประกอบด้วย 
      หมวดภาษีอากร     จ านวน     170,088.80  บาท 
      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน     137,812.20  บาท 
      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน       84,758.28  บาท 
      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน     488,173.00  บาท 

     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จ านวน       12,412.13  บาท 
      หมวดรายได้จากทุน     จ านวน            -         บาท 
      หมวดภาษีจัดสรร     จ านวน          13,962,326.67  บาท 
      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน          10,705,019.00  บาท 
     (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์      จ านวน  -  บาท 
     (3)  รายจ่ายจริง จ านวน  24,328,537.53  บาท  ประกอบด้วย 
      งบกลาง      จ านวน  7,181,176.50  บาท 
      งบบุคลากร      จ านวน  9,640,463.77  บาท 
      งบด าเนินงาน     จ านวน  3,854,028.86  บาท  
      งบลงทุน      จ านวน  2,751,868.40  บาท 
      งบรายจ่ายอื่น     จ านวน            -         บาท 
      งบเงินอุดหนุน     จ านวน     901,000.00  บาท 
     (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์จ านวน  -  บาท 
     (5)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม   จ านวน  546,257.00  บาท 
     (6)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน         -         บาท 



รายรบัจรงิ ปี  2560

170,088.80

137,812.20

84,758.28

488,173.00

12,412.13

893,244.41

13,962,326.67

13,962,326.67

10,705,019.00

10,705,019.00

25,560,590.08

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลขยุ

อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสมีา

ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จดัเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 165,000.00 180,000.00

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 138,500.00 148,500.00

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 110,000.00 90,000.00

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 502,000.00 512,000.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 273,500.00 14,500.00

รวมรายได้จดัเก็บเอง 1,189,000.00 945,000.00

รายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

หมวดภาษีจดัสรร 13,811,000.00 14,055,000.00

รวมรายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 13,811,000.00 14,055,000.00

รายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

รวม 30,000,000.00 31,000,000.00

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 15,000,000.00 16,000,000.00

รวมรายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 15,000,000.00 16,000,000.00



รายจ่ายจรงิปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

งบกลาง 7,181,176.50 9,097,218.00 9,136,530.00

งบบคุลากร 9,640,463.77 11,029,440.00 11,633,880.00

งบด าเนนิงาน 3,854,028.86 6,506,120.00 6,900,640.00

งบลงทุน 2,751,868.40 2,470,222.00 2,367,950.00

งบเงนิอดุหนุน 901,000.00 897,000.00 961,000.00

24,328,537.53 30,000,000.00 31,000,000.00

24,328,537.53 30,000,000.00 31,000,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ

รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ



ของ

เทศบาลต าบลขุย

อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสีมา

ส่วนที ่2

เทศบญัญตัิ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ทกุหมวดรายรบั

และคาดวา่จะไดร้บัเงนิอดุหนนุท ัว่ไป ส าหรบัด าเนนิการตามอ านาจหนา้ทีแ่ละภารกจิถา่ยโอนเลอืกท า

เพิม่มากขึน้  ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวนัที ่6 มถินุายน 2561

เร ือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถ ิน่ โดยรายการเงนิอดุหนนุท ัว่ไปทีต่อ้งจดัท าเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่จดัท าประมาณการรายรบัท ัง้ปีใหค้รบ

ปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่30 มถินุายน 2561 จ านวน   20,206,176.51  บาท

ปี พ.ศ. 2562  ประมาณการรายรบั จ านวน   31,000,000.00  บาท

          เนือ่งจากคาดวา่จะไดร้บัเงนิจดัสรรเพิม่ข ึน้จากการเปรยีบเทยีบจากรายการรบัจรงิปี  2561

งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้ 31,000,000

บนัทกึหลกัการและเหตุผล

ปี พ.ศ. 2560  (รบัจรงิ) จ านวน   25,560,590.08  บาท

แผนงานการพาณิชย์ 715,000

ดา้นการด าเนินงานอืน่

แผนงานงบกลาง 9,136,530

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 190,000

ดา้นการเศรษฐกจิ

แผนงานการเกษตร 180,000

แผนงานสาธารณสขุ 1,937,760

แผนงานเคหะและชุมชน 4,466,070

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 75,000

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 280,000

ดา้นบริการชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา 3,168,080

ดา้น ยอดรวม

ดา้นบริหารท ั่วไป

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 10,851,560

ประกอบรา่งเทศบญัญตั ิ งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ เทศบาลต าบลขยุ

อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสมีา



ยอดรวม

10,851,560

280,000

3,168,080

1,937,760

4,466,070

75,000

190,000

180,000

715,000

9,136,530

31,000,000

ด้านการด าเนินงานอืน่

แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

ด้านการเศรษฐกจิ

แผนงานการเกษตร

แผนงานการพาณิชย์

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ด้านบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา

แผนงานสาธารณสขุ

แผนงานเคหะและชุมชน

ขอ้ 4. งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป เป็นจ านวนรวม

แผนงาน

ท ัง้สิน้ 31,000,000 บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดด้งัน้ี

ด้านบรหิารท ั่วไป

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

เทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลขุย

อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสีมา

โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศยัอ านาจตามความในพระราชบญัญตัิ

เทศบาล 2496 มาตรา 60 และ 62 จงึตราเทศบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลขุย และโดยอนุมตัขิองผูว้า่ราชการ

ขอ้ 1. เทศบญัญตั ิน้ีเรียกวา่ เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอ้ 2. เทศบญัญตั ิน้ีใหใ้ช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป

จงัหวดันครราชสมีา

ขอ้ 3. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 31,000,000 บาท



ยอดรวม

0

นายอ าเภอล าทะเมนชยั ปฏบิตัริาชการแทน

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

(นายสมชาย   ปญัโญธีรกุล)

นายกเทศมนตรีต าบลขุย

เห็นชอบ

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

(นายสมพงษ์   นกแกว้)

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

งบ

รวมรายจ่าย

ขอ้ 6. ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลขุยปฏบิตักิารเบกิจา่ยเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นไปตามระเบยีบการเบกิจา่ยเงนิ

ขอ้ 7. ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลขุยมหีน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญตัน้ีิ

ของเทศบาลต าบล

ขอ้ 5. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได ้เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 0 บาท ดงัน้ี

ผูว้า่ราชการจงัหวดันครราชสมีา

18  เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2561 



งาน

งบ

6,227,040 8,325,960

2,392,800 2,392,800

3,834,240 5,933,160

1,966,600 2,351,600

127,000 155,000

1,227,600 1,477,600

355,000 459,000

257,000 260,000

127,000 149,000

127,000 149,000

25,000 25,000

25,000 25,000

8,345,640 10,851,560

งาน

งบ

280,000

50,000

190,000

40,000

280,000

    คา่วสัดุ 40,000

                                             รวม 280,000

งบด าเนินงาน 280,000

    คา่ตอบแทน 50,000

    คา่ใช้สอย 190,000

                                             รวม 2,505,920

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบั

อคัคีภยั
รวม

    คา่ครุภณัฑ์ 22,000

งบเงนิอุดหนุน 0

    เงนิอดุหนุน 0

    คา่วสัดุ 104,000

    คา่สาธารณูปโภค 3,000

งบลงทุน 22,000

งบด าเนินงาน 385,000

    คา่ตอบแทน 28,000

    คา่ใช้สอย 250,000

งบบุคลากร 2,098,920

    เงนิเดือน (ฝ่ายการเมอืง) 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,098,920

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลขยุ

อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสมีา

งานบรหิารท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั รวม



งาน

งบ

1,105,440 1,105,440

1,105,440 1,105,440

283,800 1,238,040

51,800 51,800

60,000 498,400

152,000 667,840

20,000 20,000

28,600 28,600

28,600 28,600

0 796,000

0 796,000

1,417,840 3,168,080

งาน

งบ

1,349,160 1,349,160

1,349,160 1,349,160

291,000 436,000

15,000 15,000

80,000 175,000

196,000 246,000

12,600 12,600

12,600 12,600

0 140,000

0 140,000

1,652,760 1,937,760

รวม

    เงนิอดุหนุน 140,000

                                             รวม 285,000

งบลงทุน 0

    คา่ครุภณัฑ์ 0

งบเงนิอุดหนุน 140,000

    คา่ตอบแทน 0

    คา่ใช้สอย 95,000

    คา่วสัดุ 50,000

งบบุคลากร 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

งบด าเนินงาน 145,000

แผนงานสาธารณสุข

งบเงนิอุดหนุน 796,000

    เงนิอดุหนุน 796,000

                                             รวม 1,750,240

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข
งานบรกิารสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอืน่

    คา่สาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 0

    คา่ครุภณัฑ์ 0

    คา่ตอบแทน 0

    คา่ใช้สอย 438,400

    คา่วสัดุ 515,840

งบบุคลากร 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

งบด าเนินงาน 954,240

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา รวม

แผนงานการศกึษา



งาน

งบ

853,320 853,320

853,320 853,320

1,515,000 1,515,000

105,000 105,000

1,030,000 1,030,000

130,000 130,000

250,000 250,000

60,000 2,097,750

60,000 60,000

0 2,037,750

2,428,320 4,466,070

งาน

งบ

75,000

60,000

15,000

75,000

งาน

งบ

40,000 190,000

40,000 190,000

40,000 190,000

รวม

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม

งบด าเนินงาน 150,000

    คา่ใช้สอย 150,000

                                             รวม 150,000

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

    คา่ใช้สอย 60,000

    คา่วสัดุ 15,000

                                             รวม 75,000

งานกีฬาและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่

งบด าเนินงาน 75,000

งานส่งเสรมิและสนบัสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน
รวม

    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 2,037,750

                                             รวม 2,037,750

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

    คา่สาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 2,037,750

    คา่ครุภณัฑ์ 0

    คา่ตอบแทน 0

    คา่ใช้สอย 0

    คา่วสัดุ 0

งบบุคลากร 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

งบด าเนินงาน 0

แผนงานเคหะและชุมชน



งาน

งบ

180,000

180,000

180,000

งาน

งบ

635,000

105,000

280,000

250,000

80,000

80,000

715,000

งาน

งบ

9,136,530

9,136,530

9,136,530

งานส่งเสรมิการเกษตร รวม

งบกลาง 9,136,530

    งบกลาง 9,136,530

งบด าเนินงาน 635,000

    คา่ใช้สอย 105,000

    คา่วสัดุ 280,000

แผนงานการพาณิชย์

งบด าเนินงาน 180,000

    คา่ใช้สอย 180,000

                                             รวม 180,000

แผนงานการเกษตร

งานกจิการประปา รวม

                                             รวม 9,136,530

                                             รวม 715,000

แผนงานงบกลาง

    คา่สาธารณูปโภค 250,000

งบลงทุน 80,000

    คา่ครุภณัฑ์ 80,000

งบกลาง รวม



รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

เทศบาลต าบลขยุ

อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสมีา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

รายไดจ้ดัเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 180,000

ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 80,000

ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้ 31,000,000   บาท  แยกเป็น

ภาษีป้าย 25,000

         ต ัง้ไว ้ 25,000 บาท  ค าช้ีแจงประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา 

เน่ืองจากคาดวา่จะจดัเก็บภาษีป้ายไดเ้พิม่มากขึน้

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 148,500

           ต ัง้ไว ้ 80,000 บาท  ค าช้ีแจงประมาณการไวต้ ่ากวา่ปีทีผ่า่นมา 

เน่ืองจากประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัรายรบัปีทีผ่า่นมา

ภาษีบ ารุงทอ้งที่ 75,000

          ต ัง้ไว ้ 75,000 บาท  ค าช้ีแจงประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา 

เน่ืองจากคาดวา่จะจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งทีไ่ดเ้พิม่มากขึน้

          ต ัง้ไว ้ 500 บาท  ค าช้ีแจงประมาณการไวเ้ทา่กบัปีทีผ่า่นมา 

เน่ืองจากคาดวา่จะมผีูม้าเสยีคา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร

ใกลเ้คยีงกบัรายรบัปีทีผ่า่นมา

คา่ธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย 110,000

          ต ัง้ไว ้ 110,000 บาท  ค าช้ีแจงประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่น

มา เน่ืองจากคาดวา่จะมผีูม้าเสยีคา่ธรรมเนียมเก็บขยะมลูฝอยเพิม่มากขึน้

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา 2,500

          ต ัง้ไว ้ 2,500 บาท  ค าช้ีแจงประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา 

เน่ืองจากคาดวา่จะมผีูม้าเสยีคา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา

เพิม่มากขึน้

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 500



จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

ดอกเบีย้ จ านวน บาท

          ต ัง้ไว ้ 11,000 บาท  ค าช้ีแจงประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา 

เน่ืองจากคาดวา่จะมผีูม้าเสยีคา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสอืรบัรอง  

การแจง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารเพิม่มากขึน้

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนพาณิชย์ 500

          ต ัง้ไว ้ 500 บาท  ค าช้ีแจงประมาณการไวต้ ่ากวา่ปีทีผ่า่นมา 

เน่ืองจากคาดวา่จะมผีูม้าจดทะเบยีนพาณิชย์ใกลเ้คยีงกบัรายรบัปี         

ทีผ่า่นมา

คา่ธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิง่ปฏกิูล 2,000

          ต ัง้ไว ้ 2,000 บาท  ค าช้ีแจงประมาณการไวเ้ทา่กบัปีทีผ่า่นมา 

เน่ืองจากคาดวา่จะมผีูม้าเสยีคา่ธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิง่ปฏกิูล

ใกลเ้คยีงกบัรายรบัปีทีผ่า่นมา

คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสอืรบัรองการแจง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร

หรือสะสมอาหาร
11,000

          ต ัง้ไว ้ 1,000 บาท  ค าช้ีแจงประมาณการไวเ้ทา่กบัปีทีผ่า่นมา 

เน่ืองจากคาดวา่จะมผีูก้ระท าผดิกฎหมายจราจรทางบกใกลเ้คยีงกบั

รายรบัปีทีผ่า่นมา

คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 20,000

          ต ัง้ไว ้ 20,000 บาท  ค าช้ีแจงประมาณการไวเ้ทา่กบัปีทีผ่า่นมา 

เน่ืองจากคาดวา่จะมผีูม้าขอใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบักจิการที่

เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพใกลเ้คยีงกบัรายรบัปีทีผ่า่นมา

คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 500

          ต ัง้ไว ้ 500 บาท  ค าช้ีแจงประมาณการไวต้ ่ากวา่ปีทีผ่า่นมา 

เน่ืองจากคาดวา่จะมผีูม้าเสยีคา่ธรรมเนียมอืน่ๆ ใกลเ้คยีงกบัรายรบัปี   ที่

ผา่นมา

คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก 1,000

90,000

          ต ัง้ไว ้ 90,000 บาท  ค าช้ีแจงประมาณการไวต้ ่ากวา่ปีทีผ่า่นมา 

เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัรายรบัปีทีผ่า่นมา

คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีง 500

          ต ัง้ไว ้ 500 บาท  ค าช้ีแจงประมาณการไวเ้ทา่กบัปีทีผ่า่นมา 

เน่ืองจากคาดวา่จะมผีูม้าขออนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใช ้    

เครือ่งขยายเสยีงใกลเ้คยีงกบัรายรบัปีทีผ่า่นมา

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 90,000



รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 512,000

          ต ัง้ไว ้ 2,000 บาท  ค าช้ีแจงประมาณการไวเ้ทา่กบัปีทีผ่า่นมา 

เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัรายไดจ้ากสาธารณูปโภคอืน่ๆ ใกลเ้คยีงกบั

รายรบัปีทีผ่า่นมา

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 14,500

คา่ขายแบบแปลน 4,000

รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 510,000

          ต ัง้ไว ้ 510,000 บาท  ค าช้ีแจงประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่น

มา เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    

เพิม่มากขึน้

รายไดจ้ากสาธารณูปโภคอืน่ ๆ 2,000

รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 10,000

          ต ัง้ไว ้ 10,000 บาท  ค าช้ีแจงประมาณการไวต้ ่ากวา่ปีทีผ่า่นมา 

เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัคา่รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ ใกลเ้คยีงกบัรายรบัปี   

ทีผ่า่นมา

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่

          ต ัง้ไว ้ 4,000 บาท  ค าช้ีแจงประมาณการไวต้ ่ากวา่ปีทีผ่า่นมา 

เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัรายไดค้า่ขายแบบแปลนใกลเ้คยีงกบัรายรบัปี   

ทีผ่า่นมา

คา่รบัรองส าเนาและถา่ยเอกสาร 500

          ต ัง้ไว ้ 500 บาท  ค าช้ีแจงประมาณการไวเ้ทา่กบัปีทีผ่า่นมา 

เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัรายไดจ้ากคา่รบัรองส าเนาและถา่ยเอกสาร

ใกลเ้คยีงกบัรายรบัปีทีผ่า่นมา

ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 8,500,000

          ต ัง้ไว ้ 8,500,000 บาท  ค าช้ีแจงประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่น

มา เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัจดัสรรภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนด

แผนฯ เพิม่มากขึน้

ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ 1,740,000

หมวดภาษีจดัสรร 14,055,000

ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น 505,000

           ต ัง้ไว ้ 505,000 บาท  ค าช้ีแจงประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่น

มา เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัจดัสรรภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และ

ลอ้เลือ่นเพิม่มากขึน้

          ต ัง้ไว ้ 1,740,000 บาท  ค าช้ีแจงประมาณการไวต้ ่ากวา่ปีที ่  

ผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัจดัสรรภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. 

จดัสรรรายไดฯ้ ใกลเ้คยีงกบัรายรบัปีทีผ่า่นมา



จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

ภาษีสรุา 830,000

          ต ัง้ไว ้ 830,000 บาท  ค าช้ีแจงประมาณการไวเ้ทา่กบัปีทีผ่า่น

มา เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัจดัสรรภาษีสรุาใกลเ้คยีงกบัรายรบัปีทีผ่า่นมา

ภาษีสรรพสามติ 2,000,000

ภาษีธุรกจิเฉพาะ 95,000

          ต ัง้ไว ้ 95,000 บาท  ค าช้ีแจงประมาณการไวต้ ่ากวา่ปีทีผ่า่นมา 

เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัการจดัสรรภาษีธุรกจิเฉพาะใกลเ้คยีงกบัรายรบั

ปีทีผ่า่นมา

คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 30,000

          ต ัง้ไว ้ 30,000 บาท  ค าช้ีแจงประมาณการไวเ้ทา่กบัปีทีผ่า่นมา 

เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัจดัสรรคา่ภาคหลวงปิโตรเลียมใกลเ้คยีงกบั

รายรบัปีทีผ่า่นมา

คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ 300,000

          ต ัง้ไว ้ 2,000,000 บาท  ค าช้ีแจงประมาณการไวส้งูกวา่ปีที ่  

ผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัจดัสรรภาษีสรรพสามติเพิม่มากขึน้

คา่ภาคหลวงแร่ 55,000

          ต ัง้ไว ้ 55,000 บาท  ค าช้ีแจงประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา 

เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัจดัสรรคา่ภาคหลวงแรเ่พิม่มากขึน้

เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิถา่ย

โอนเลือกท า
16,000,000

          ต ัง้ไว ้ 16,000,000 บาท  ค าช้ีแจงประมาณการไวส้งูกวา่ปีที่

ผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัเงนิอดุหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนินการ

ตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิถา่ยโอนเลือกท าเพิม่มากขึน้ ตามหนงัสอื

กระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวนัที ่6 

มถิุนายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ โดย

รายการเงนิอดุหนุนท ั่วไปทีต่อ้งจดัท าเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่จดัท า

ประมาณการรายรบัท ัง้ปี ใหค้รบทุกหมวดรายรบั

          ต ัง้ไว ้ 300,000 บาท  ค าช้ีแจงประมาณการไวเ้ทา่กบัปีทีผ่า่น

มา เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัจดัสรรคา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิติ

กรรมตามประมวลกฏหมายทีด่นิใกลเ้คยีงกบัรายรบัปีทีผ่า่นมา

รายไดท้ีร่ฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 16,000,000



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

          

            71,312.00             80,133.00             76,278.00  85,000.00 -5.88 %  80,000.00

            55,618.70             53,354.85             70,569.80  60,000.00 25.00 %  75,000.00

              4,712.00             11,412.00             23,241.00  20,000.00 25.00 %  25,000.00

         131,642.70          144,899.85          170,088.80  165,000.00  180,000.00

          

 0.00               1,280.40               2,192.20  2,000.00 25.00 %  2,500.00

                 381.38                  315.93                  200.00  500.00 0.00 %  500.00

            95,960.00             96,830.00           106,120.00  100,000.00 10.00 %  110,000.00

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

 0.00               7,500.00             10,700.00  8,000.00 37.50 %  11,000.00

                 450.00                  500.00                  350.00  1,000.00 -50.00 %  500.00

              3,739.96                  620.00  0.00  1,000.00 -50.00 %  500.00

              1,190.00                  400.00                  650.00  1,000.00 0.00 %  1,000.00     คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก

     คา่ธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร

     คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสอืรบัรองการแจง้สถานทีจ่ าหน่าย

อาหารหรือสะสมอาหาร

     คา่ธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิง่ปฏกิูล

     คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนพาณิชย์

     ภาษีบ ารุงทอ้งที่

     ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ

รวมหมวดภาษีอากร

     ภาษีป้าย

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต

อ าเภอ ล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสมีา

รายงานประมาณการรายรบั

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลขยุ

หมวดภาษีอากร

ยอดต่าง (%)

รายรบัจรงิ ประมาณการ



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562ยอดต่าง (%)

รายรบัจรงิ ประมาณการ

                 300.00  0.00  0.00  500.00 -100.00 %  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 %  0.00

            10,600.00             16,000.00             15,900.00  20,000.00 0.00 %  20,000.00

              6,200.00  0.00  0.00  1,000.00 -100.00 %  0.00

 0.00                    40.00  0.00  500.00 -100.00 %  0.00

                 210.00                  330.00                  200.00  500.00 0.00 %  500.00

                 500.00  0.00  0.00  500.00 -100.00 %  0.00

         119,531.34          125,616.33          137,812.20  138,500.00  148,500.00

          

          104,572.80             81,674.65             84,758.28  110,000.00 -18.18 %  90,000.00

         104,572.80            81,674.65            84,758.28  110,000.00  90,000.00

          

          426,743.00           459,720.00           488,173.00  500,000.00 2.00 %  510,000.00

              1,180.00  0.00  0.00  2,000.00 0.00 %  2,000.00

         427,923.00          459,720.00          488,173.00  502,000.00  512,000.00

          

 0.00               2,213.00  0.00  3,000.00 -100.00 %  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 %  0.00

            11,872.48             18,000.00               3,500.00  20,000.00 -80.00 %  4,000.00     คา่ขายแบบแปลน

     เงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให้

     รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายไดจ้ากสาธารณูปโภคอืน่ ๆ

     คา่จ าหน่ายเศษของ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     คา่ใบอนุญาตอืน่ๆ

     คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใช้เครือ่งขยายเสยีง

หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สนิ

     ดอกเบีย้

     คา่ปรบัอืน่ ๆ

     คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ

     คา่ใบอนุญาตรบัท าการเก็บ ขน สิง่ปฏกิูล หรือมลูฝอย

     คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร

     คา่ใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร

ในครวั หรือพ้ืนทีใ่ด ซึง่มพ้ืีนทีเ่กนิ 200 ตารางเมตร



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562ยอดต่าง (%)

รายรบัจรงิ ประมาณการ

                 176.00                  248.00                    90.00  500.00 0.00 %  500.00

          170,698.73             55,656.28               8,822.13  250,000.00 -96.00 %  10,000.00

         182,747.21            76,117.28            12,412.13  273,500.00  14,500.00

          

          595,588.21           404,533.59           501,466.77  500,000.00 1.00 %  505,000.00

      7,968,043.38       8,265,829.64       8,464,354.08  8,300,000.00 2.41 %  8,500,000.00

      1,730,553.35       1,762,648.29       1,732,818.80  1,891,000.00 -7.99 %  1,740,000.00

            96,533.69           105,443.65             90,264.12  110,000.00 -13.64 %  95,000.00

          824,797.69           812,676.53           824,115.67  830,000.00 0.00 %  830,000.00

      1,420,886.71       1,748,073.90       1,986,021.78  1,800,000.00 11.11 %  2,000,000.00

            33,020.49             44,679.48             50,837.66  50,000.00 10.00 %  55,000.00

            40,804.17             27,640.26             25,692.79  30,000.00 0.00 %  30,000.00

          469,895.00           284,381.00           286,755.00  300,000.00 0.00 %  300,000.00

    13,180,122.69     13,455,906.34     13,962,326.67  13,811,000.00  14,055,000.00

          

      4,641,039.00     10,237,824.00     10,705,019.00  15,000,000.00 6.67 %  16,000,000.00

      4,641,039.00     10,237,824.00     10,705,019.00  15,000,000.00  16,000,000.00

    18,787,578.74     24,581,758.45     25,560,590.08  30,000,000.00  31,000,000.00รวมทุกหมวด

รวมหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป

     คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม

     คา่ภาคหลวงแร่

รวมหมวดภาษีจดัสรร

     คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมตามประมวลกฎหมาย

ทีด่นิ

     เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนนิการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิ

ถา่ยโอนเลือกท า

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป

     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ

     ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น

     ภาษีธุรกจิเฉพาะ

     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้

     ภาษีสรรพสามติ

     ภาษีสรุา

     รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ

     คา่รบัรองส าเนาและถา่ยเอกสาร

หมวดภาษีจดัสรร

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 31,000,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิ

อุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป 8,345,640 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลขยุ

อ าเภอ ล าทะเมนชยั   จงัหวดันครราชสมีา

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 120,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 120,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง 

นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

(1)  นายกเทศมนตรี  เป็นเงนิ 48,000  บาท

(2)  รองนายกเทศมนตรี จ านวน  2 คน  เป็นเงนิ 72,000 บาท

ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

เงนิเดอืนนายก/รองนายก 695,520 บาท

ต ัง้ไว ้ 695,520 บาท  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนนายกเทศมนตรีและ

รองนายกเทศมนตรี ดงัน้ี

(1)  นายกเทศมนตรี  เป็นเงนิ  331,200  บาท

(2)  รองนายกเทศมนตรี จ านวน  2  คน  เป็นเงนิ 364,320  บาท

ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

งบบุคลากร 6,227,040 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,392,800 บาท

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิาร

สว่นต าบล
198,720 บาท

ต ัง้ไว ้198,720  บาท  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ

นายกเทศมนตรีและทีป่รกึษานายกเทศมนตรี

(1)  เลขานุการนายกเทศมนตรี  เป็นเงนิ  115,920  บาท

(2)  ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี  เป็นเงนิ  82,800  บาท  

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 120,000 บาท

ต ัง้ไว ้120,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษ

นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี

(1)  นายกเทศมนตรี  เป็นเงนิ 48,000  บาท

(2)  รองนายกเทศมนตรี  จ านวน  2 คน  เป็นเงนิ 72,000  บาท 

ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป



จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 1,258,560 บาท

ต ัง้ไว ้ 1,258,560  บาท  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนสมาชกิ      

สภาเทศบาล

(1)  ประธานสภาเทศบาล  เป็นเงนิ  182,160  บาท

(2)  รองประธานสภาเทศบาล  เป็นเงนิ  149,040  บาท

(3)  สมาชกิสภาเทศบาล  จ านวน  8 คน  เป็นเงนิ  927,360  บาท

ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

ต ัง้ไว ้ 84,000  บาท   เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืน         

นกับรหิารงานทอ้งถิน่ ระดบักลาง (ปลดัเทศบาล)                       

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

เงนิประจ าต าแหน่ง 216,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 2,574,240  บาท  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล

สามญั จ านวน 9 อตัรา ดงัน้ี

(1)  นกับรหิารงานทอ้งถิน่ ระดบักลาง (ปลดัเทศบาล)                    

เป็นเงนิ  272,400 บาท

(2)  นกับรหิารงานทอ้งถิน่ ระดบัตน้ (ปลดัเทศบาล)                       

เป็นเงนิ  462,240 บาท

(3)  นกับรหิารงานทอ้งถิน่ ระดบัตน้ (รองปลดัเทศบาล)                 

เป็นเงนิ  356,160 บาท

(4)  นกับรหิารงานท ั่วไป ระดบัตน้ (หวัหน้าส านกัปลดัเทศบาล)        

เป็นเงนิ  329,760 บาท 

(5)  นกัจดัการงานท ั่วไปช านาญการ  เป็นเงนิ  305,640 บาท 

(6)  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิตักิาร                                

เป็นเงนิ  237,600 บาท 

(7)  นกัทรพัยากรบคุคล ระดบัปฏบิตักิาร / ช านาญการ                  

เป็นเงนิ  194,640 บาท 

(8)  นกัพฒันาชุมชนปฏบิตักิาร  เป็นเงนิ  237,600  บาท 

(9)  เจา้พนกังานธุรการปฏบิตังิาน  เป็นเงนิ  178,200 บาท

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 84,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,834,240 บาท

เงนิเดอืนพนกังาน 2,574,240 บาท

ต ัง้ไว ้ 216,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนของ

พนกังานเทศบาลสามญัทีไ่ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่งตามประกาศ

คณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ เรือ่ง 

ก าหนดมาตรฐานกลางการบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่10)

 เกีย่วกบัเงนิประจ าต าแหน่ง ดงัน้ี

(1)  เงนิประจ าต าแหน่ง นกับรหิารงานทอ้งถิน่ ระดบักลาง 

(ปลดัเทศบาล)  จ านวน 1 คน  เป็นเงนิ  84,000 บาท

(2)  เงนิประจ าต าแหน่ง นกับรหิารงานทอ้งถิน่ ระดบัตน้ 

(ปลดัเทศบาล)  จ านวน 1 คน  เป็นเงนิ  48,000 บาท

(3)  เงนิประจ าต าแหน่ง นกับรหิารงานทอ้งถิน่ ระดบัตน้               

(รองปลดัเทศบาล)  จ านวน 1 คน  เป็นเงนิ  42,000 บาท

(4)  เงนิประจ าต าแหน่ง นกับรหิารงานท ั่วไป ระดบัตน้              

(หวัหน้าส านกัปลดัเทศบาล)  จ านวน 1 คน  เป็นเงนิ  42,000 บาท

ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป



จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

ต ัง้ไว ้ 96,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว

ส าหรบัพนกังานจา้งท ั่วไป จ านวน 8 คน  ปรากฏในแผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

งบด าเนินงาน 1,966,600 บาท

ต ัง้ไว ้ 864,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งท ั่วไป

จ านวน 8 คน  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 96,000 บาท

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 864,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 78,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นหรือเชา่ซ้ือ              

ใหก้บัพนกังานเทศบาลสามญัผุม้สีทิธไิดร้บัคา่เชา่บา้น                    

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 34,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 15,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิาน        

นอกเวลาราชการใหแ้ก ่พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า และ       

พนกังานจา้ง  ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

คา่เชา่บา้น 78,000 บาท

คา่ตอบแทน 127,000 บาท

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 15,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 20,000 บาท เพือ่จา่ยเป็น 

   -  คา่รบัวารสาร , นิตยสาร , หนงัสอืพมิพ์ , สิง่พมิพ์  

   -  คา่ถา่ยเอกสาร , คา่เย็บหนงัสอืเขา้ปกหนงัสอื 

   -  คา่ซกัฟอก , คา่ก าจดัสิง่ปฏกิูล , คา่ระวางรถบรรทุก

   -  คา่เชา่ทรพัย์สนิ (ยกเวน้ คา่เชา่บา้น)

   -  คา่โฆษณาและเผยแพร่

   -  คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ , คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดตีามค าพพิากษา

   -  คา่เบีย้ประกนั

   -  คา่จา้งเหมาบรกิาร

   -  คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า  ประปา โทรศพัท์ 

   -  คา่ลา้งอดัขยายภาพ , คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ

   -  คา่ใชจ้า่ยในการท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ปฏทินิ

      ฯลฯ  

ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

(1)  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 20,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 34,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหแ้ก่

พนกังานเทศบาลสามญั ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิ

สวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบตุรพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่

3)พ.ศ. 2549  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

คา่ใช้สอย 1,227,600 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

(2)  คา่จดัท าประกนัภยัภาคสมคัรใจ 10,000 บาท

(1)  คา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรือคณะบคุคล  ต ัง้ไว ้ 10,000 

บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรือคณะบคุคล       

ผูม้าตรวจเยีย่มเทศบาล ตลอดจนเจา้หน้าทีท่ีม่าตรวจงาน ดงูานจาก

ทอ้งถิน่อืน่หรือหน่วยงานภาครฐัและเอกชน ฯลฯ                         

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป 

(2)  คา่รบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่หรือคณะกรรมการ หรือ

คณะอนุกรรมการ  ต ัง้ไว ้ 40,000 บาท  เพือ่จา่ยในการประชุมสภา

ทอ้งถิน่ หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้

ตามกฎหมาย หรือตามระเบยีบ หรือหนงัสอืส ั่งการของ

กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวา่งองค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่กบัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรือองค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่กบัรฐัวสิาหกจิหรือเอกชน                                             

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

ต ัง้ไว ้ 57,600 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร       

ส าหรบัจา่ยเป็นคา่เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร  ปรากฏในแผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 50,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 10,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ประกนัภยัส าหรบัรถยนต์

สว่นกลางของส านกัปลดั  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป        

งานบรหิารท ั่วไป

(3)  คา่เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร 57,600 บาท

(1)  คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาอบรมสมัมนาบคุลากร 100,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 100,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการศกึษาอบรม

สมัมนาบคุลากรองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ส าหรบัขา้ราชการ 

พนกังานเทศบาลสามญั พนกังานจา้ง ผูบ้รหิาร และสมาชกิสภา

เทศบาลต าบล ตามแผนพฒันาบคุลากร แผนฝึกอบรมของสถาบนั

พฒันาบคุลากรทอ้งถิน่ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

กระทรวงมหาดไทย เพือ่เป็นการพฒันาประสทิธภิาพของขา้ราชการ 

พนกังานเทศบาลสามญั และการพจิารณาเขา้รว่มอบรมสมัมนาทีจ่ดั

โดยองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรือหน่วยงานราชการอืน่ ทีม่หีน้าที่

ก ากบัดแูลหรือสนบัสนุนใหก้ารปฏบิตังิานของเทศบาลต าบลมี

ประสทิธภิาพ เป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีน คา่เลา่เรียน คา่บ ารุง

การศกึษา และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ตามทีห่น่วยงานทีจ่ดัอบรมสมัมนา เรียก

เก็บตามระเบยีบฯ ฯลฯ

-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ

ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่         

พ.ศ. 2557

-  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

(3)  โครงการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 5,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 5,000 บาท  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธ์กจิกรรม

เทศบาลต าบลขยุผา่นทางเว็บไซต์  เชน่ คา่ใชจ้า่ยส าหรบัเชา่พ้ืนที ่

web Hosting  คา่จดโดเมน คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงเว็บไซต์ของ

เทศบาลต าบลขยุ คา่ใชจ้า่ยในการจดัท าระบบแลน ฯลฯ

-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ การเบกิ

จา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการตรวจเงนิขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) 

พ.ศ. 2558

-  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป                

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)          

หน้าที ่ 72 ล าดบัที ่ 1

(2)  คา่เดนิทางไปราชการ 100,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 100,000 บาท  ส าหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการในราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร  เชน่ คา่เบีย้เล้ียง

เดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน 

คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการของ

พนกังานสว่นต าบล ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง ฯลฯ

-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ

เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ 

(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2561

-  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป

(5)  โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 20,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 20,000 บาท  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพตดิ การสรา้งภมูคิุม้กนัยาเสพตดิในเด็กและเยาวชนตาม

นโยบายของรฐับาล เชน่ คา่ป้ายรณรงค์ ประชาสมัพนัธ์ คา่สมนาคณุ

วทิยากร คา่อาหาร อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่เอกสาร คา่วสัดแุละ

อปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552 หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นมาก ที ่มท 0816.5/ว 2726 ลงวนัที ่4 ธนัวาคม 2560

-  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป            

เป็นไปตามแผนพฒันาถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)                

หน้าที ่ 48 ล าดบัที ่ 1

(4)  โครงการคา่ใชจ้า่ยในการจดัการเลือกต ัง้ 350,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 350,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้หรือ

เลือกต ัง้ซอ่มนายกเทศมนตรีหรือสมาชกิสภาเทศบาลต าบลขยุ การ

ประชาสมัพนัธ์ การรณรงค์ หรือการใหข้อ้มลูขา่วสารแกป่ระชาชน

ใหท้ราบถงึสทิธแิละหน้าทีแ่ละการมสีว่นรว่มทางการเมอืง เชน่ 

คา่ใชจ้า่ยในการจดัการเลือกต ัง้ คา่ป้ายรณรงค์ ประชาสมัพนัธ์ 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552  หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0808.2/ว 3675 ลงวนัที ่6 กรกฎาคม 2561

-  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป            

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)           

หน้าที ่ 74 ล าดบัที ่ 12



จ านวน

จ านวน

จ านวน

(6)  โครงการฝึกอบรมและศกึษาดงูานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพดา้นการ

บรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ี
270,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 270,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ

ศกึษาดงูานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพดา้นการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ี

ของคณะผูบ้รหิาร  สมาชกิสภาเทศบาล พนกังานเทศบาลสามญั 

ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้งท ั่วไป และองค์กรการจดัท าแผนพฒันา 

เชน่ คา่ยานพาหนะ คา่อาหาร อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่เชา่ทีพ่กั 

คา่สมนาคณุวทิยากร คา่เอกสาร คา่วสัดแุละอปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ  

 ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

-  เป็นไปตามพระราชกฤษฏกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวธีิการบรหิาร

กจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

-  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป             

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)          

หน้าที ่ 73  ล าดบัที ่ 8

(8)  โครงการฝึกอบรมคณุธรรม จรยิธรรม 50,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 50,000 บาท  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมเพือ่สรา้ง

จติส านึก ดา้นคณุธรรม จรยิธรรมใหก้บับคุลากรของทอ้งถิน่ เชน่ คา่

ยานพาหนะ คา่อาหาร อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่เชา่ทีพ่กั คา่

สมนาคณุวทิยากร คา่เอกสาร คา่วสัดแุละอปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ      

 ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

-  เป็นไปตามพระราชกฤษฏกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวธีิการบรหิาร

กจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

-  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป             

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)          

หน้าที ่ 73  ล าดบัที ่7

(7)  โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน พฒันาการปฏบิตังิาน

และบรกิารประชาชน
100,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 100,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมเพิม่

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน พฒันาการปฏบิตังิานและบรกิาร

ประชาชนของคณะผูบ้รหิาร พนกังานเทศบาลสามญั ลูกจา้งประจ า 

พนกังานจา้งท ั่วไป เชน่ คา่ยานพาหนะ คา่อาหาร อาหารวา่งและ

เครือ่งดืม่ คา่เชา่ทีพ่กั คา่สมนาคณุวทิยากร คา่เอกสาร คา่วสัดแุละ

อปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

-  เป็นไปตามพระราชกฤษฏกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวธีิการบรหิาร

กจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

-  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป             

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)          

หน้าที ่ 73  ล าดบัที ่6



จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

(9)  โครงการฝึกอบรมใหค้วามรูเ้รือ่งเกีย่วกบัคณุธรรมและความ

โปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั
25,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 25,000 บาท  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมเพือ่พฒันา

เสรมิสรา้งคณุธรรมและความโปรง่ใสในการปฏบิตังิานใหก้บั 

บคุลากรของทอ้งถิน่ เชน่ คา่อาหาร อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่

สมนาคณุวทิยากร คา่เอกสาร คา่วสัดแุละอปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ      

 ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

-  เป็นไปตามพระราชกฤษฏกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวธีิการบรหิาร

กจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

-  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป            

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)           

หน้าที ่ 73  ล าดบัที ่9

ต ัง้ไว ้ 70,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน เชน่ กระดาษ 

ปากกา หมกึ ดนิสอ ซองเอกสาร ตลบัผงหมกึ น ้าหมกึปรนิท์ คลปิ 

แฟ้ม น ้าดืม่ ทีถู่พ้ืน ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบรหิารท ั่วไป               

งานบรหิารท ั่วไป

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 30,000 บาท

คา่วสัดุ 355,000 บาท

วสัดสุ านกังาน 70,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 70,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 70,000 บาท  เพือ่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ให้

สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิเพือ่จา่ยเป็นคา่

-  บ ารุงรกัษาครุภณัฑ์ เชน่ รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ คอมพวิเตอร์ 

เครือ่งพมิพ์ดดี เครือ่งถา่ยเอกสาร  รถตดัหญา้ เครือ่งขยายเสยีง  ฯลฯ

-  บ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซมทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

-  ทรพัย์สนิอืน่ ๆ เชน่ วสัดตุา่งๆ ฯลฯ 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

ต ัง้ไว ้ 20,000 บาท  ส าหรบัจา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวั  เชน่ 

ผงซกัฟอก สบู ่ไมก้วาด น ้ายาดบักลิน่ น ้ายาขดัหอ้งน ้า ถาด แกว้น ้า 

จานรอง ถว้ยชาม ชอ้นสอ้ม ฯลฯ                                                

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

ต ัง้ไว ้ 30,000 บาท  ส าหรบัจา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ  เชน่ 

หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์  สายไฟฟ้า  เทปพนัสายไฟฟ้า  ปล ัก๊ถา่นวทิยุมอื

ถือ รงัถา่น  เสาอากาศวทิยุ  ไมโครโฟน  ขาต ัง้ไมโครโฟน ฯลฯ       

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

วสัดงุานบา้นงานครวั 20,000 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

ต ัง้ไว ้ 10,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุอ่สรา้ง เชน่ ไมต้า่ง ๆ 

น ้ามนัทาไม ้ทนิเนอร์ ส ีแปรงทาส ีปนูซเิมนต์ ปนูขาว ทอ่ตา่ง ๆ      

ทอ่น ้าและอปุกรณ์ประปา โถสว้ม อา่งลา้งมอื ราวพาดผา้ ฯลฯ          

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 15,000 บาท

วสัดกุอ่สรา้ง 10,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 5,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุารเกษตร  เชน่ ปุ๋ ย สารเคมี

ป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชและสตัว์ อาหารสตัว์ พนัธ์ุพืชและสตัว์     

จอบหมนุ จานพรวน ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป       

งานบรหิารท ั่วไป

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 5,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 170,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 

เชน่ น ้ามนัเช้ือเพลงิ น ้ามนัดเีซล น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเครือ่ง          

จาระบ ีฯลฯ ส าหรบัรถสว่นกลาง  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

 งานบรหิารท ั่วไป

วสัดกุารเกษตร 5,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 15,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่ 

ยางรถยนต์ น ้ามนัเบรก น๊อตและสกรู แมแ่รง กุญแจปากตาย     

กุญแจเลือ่น คมีล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลตัซ์ ล็อคพวงมาลยั สญัญาณ

ไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ทีเ่กีย่วกบัยานพาหนะรถยนต์  รถจกัรยานยนต์      

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 170,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 30,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์        

เชน่ แผน่ดสิก์ จานบนัทกึขอ้มลู แผน่กรองแสง กระดาษตอ่เนื่อง 

เมนบอร์ด เมมโมรี ซีดรีอม ฮาร์ดดสิก์ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ซอฟแวร์ตา่งๆ ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้น

อกัขระหรือแป้นพมิพ์ (Key Board) เมาส์ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

ต ัง้ไว ้ 5,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดโุฆษณาและเผยแพร ่

เชน่ รูป แถบบนัทกึเสยีง กระดาษเขยีนโปสเตอร์ พูก่นัและส ีฟิล์ม 

ฟิล์มสไลด์ แถบบนัทกึเสยีงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วดิโีอเทป แผน่ซีด)ี 

รูปสหีรือขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้ง อดัขยาย ภาพถา่ยดาวเทียม กระเป๋า

ใสก่ลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป              

งานบรหิารท ั่วไป

วสัดคุอมพวิเตอร์ 30,000 บาท



รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

คา่ไฟฟ้า 200,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 200,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าส าหรบัส านกังาน

เทศบาลต าบลขยุและหอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลขยุ              

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

คา่สาธารณูปโภค 257,000 บาท

คา่บรกิารไปรษณีย์ 5,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 5,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์ คา่ธนาณตั ิคา่ดวงตรา

ไปรษณียากร ส าหรบัใชเ้กีย่วเนื่องกบังานราชการ ฯลฯ  ปรากฏใน

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

คา่บรกิารโทรศพัท์ 7,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 7,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์พ้ืนฐาน คา่

โทรศพัท์เคลือ่นที ่รวมถงึคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดใ้ชบ้รกิาร คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร เชน่ คา่เชา่เครือ่ง คา่เชา่หมายเลข

โทรศพัท์ ค าบ ารุงรกัษาสาย ฯลฯ                                              

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 5,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 5,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาส าหรบัส านกังาน

เทศบาลต าบลขยุ  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป                 

งานบรหิารท ั่วไป

ครุภณัฑ์ส านกังาน

(1)  ตูเ้ก็บเอกสารอเนกประสงค์ 18,000 บาท

งบลงทุน 127,000 บาท

คา่ครุภณัฑ์ 127,000 บาท

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 40,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 40,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชบ้รกิารระบบอนิเทอร์เน็ต คา่

โทรสาร คา่สือ่สารผา่นดาวเทียม คา่อนิเทอร์เน็ตการ์ดและคา่สือ่สาร

อืน่ๆ เชน่ คา่เคเบิล้ทีวี เป็นตน้ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดใ้ชบ้รกิาร 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร  ปรากฏในแผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

ต ัง้ไว ้ 18,000 บาท  เพือ่จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสารอเนกประสงค์      

จ านวน 6 ตู ้เพือ่ใชใ้นการจดัเก็บเอกสาร วสัด ุอปุกรณ์ของส านกั

ปลดัเทศบาลต าบลขยุ โดยมคีณุลกัษณะ ดงัน้ี

  1. เป็นตูช้ ัน้เก็บเอกสารสามารถเก็บใสแ่ฟ้มไดม้ากโดยไมง่อหรือ

หกัทนแรงเสยีดสี

  2.  มปีระตทูบึใสข่องอเนกประสงค์ไดม้าก

-  เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ      

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559

-  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป               

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)         

หน้าที ่ 83  ล าดบัที ่ 1



จ านวน

จ านวน

จ านวน

ต ัง้ไว ้ 15,000 บาท  เพือ่จดัซ้ือเกา้อีผู้บ้รหิาร ส าหรบั

นายกเทศมนตรีต าบลขยุ จ านวน 1 ตวั โดยมคีณุลกัษณะ ดงัน้ี

  1.  เกา้อีบ้นุวมอยา่งหนา หลงัพงิปรบัเอนได้

  2.  มโีชค๊ปรบัเอนนอนได้

  3.  มโีชค๊ปรบัสงู - ต ่า

  4.  ทีร่องแขนและขาเกา้อีโ้ครงเหล็ก

-  เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่                  

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559

-  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป              

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)         

หน้าที ่ 83  ล าดบัที ่ 1

(4)  ชุดโตะ๊รบัแขก 40,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 24,000 บาท  เพือ่จดัซ้ือเกา้อีอ้เนกประสงค์ (เกา้อีเ้หล็ก  

เบาะหุม้หนงั) จ านวน 24 ตวั เพือ่ใชใ้นส านกังานเทศบาลต าบลขยุ  

โดยมคีณุลกัษณะ ดงัน้ี

  1.  บหุนงัชนิดหุม้เบาะรองนั่ง

  2.  โครงขาเหล็กชุบโครเมีย่ม

-  เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่                  

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559

-  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป             

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)          

หน้าที ่ 83  ล าดบัที ่ 1

(3)  เกา้อีผู้บ้รหิาร (ส าหรบันายกเทศมนตรีต าบลขยุ) 15,000 บาท

(2)  เกา้อีอ้เนกประสงค์ (เกา้อีเ้หล็กเบาะหุม้หนงั) 24,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 40,000 บาท  เพือ่จดัซ้ือชุดโตะ๊รบัแขก  จ านวน 1 ชุด         

เพือ่ใชใ้นส านกังานเทศบาลต าบลขยุ โดยมคีณุลกัษณะ ดงัน้ี

  1.  ชุดโตะ๊รบัแขกทรงรว่มสมยั ประกอบไปดว้ย

       -  เกา้อีย้าว 1 ตวั

       -  เกา้อีเ้ล็ก 2 ตวั

       -  โตะ๊กลาง 1 ตวั

-  เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่                 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559

-  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป             

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)          

หน้าที ่ 83  ล าดบัที ่ 1



จ านวน

จ านวน

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 20,000 บาท

(1)  ตูล้ าโพงขยายเสยีงเคลือ่นทีล่อ้ลาก 10,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 10,000 บาท  เพือ่จดัซ้ือตูล้ าโพงขยายเสยีงเคลือ่นทีล่อ้ลาก  

จ านวน 2 ตู ้ เพือ่ใชใ้นการด าเนินงานกจิกรรมของเทศบาลต าบลขยุ 

โดยมคีณุลกัษณะ ดงัน้ี

  1.  แบบลากจูง 2ทาง ทุม้/แหลม มแีบตเตอรีใ่นตวั

  2.  ไมค์ลอย 2 ตวั มอืถือ มeีcho แตง่เสยีงให้

  3.  สามารถเลน่ USB MP3 /TF CARD/ WMA 

BLUETOOTH บลูทูธได้

  4.  มแีบตเตอรีใ่นตวั ตอ่แบตเตอรีจ่ากภายนอกได้

  5.  รองรบัไมค์สาย

  6.  มวีอลลุม่ปรบั เสยีงเพลง , มวีอลลุม่ปรบัเสยีง ไมค์ ,                 

 มวีอลลุม่ปรบัเสยีง ECHO

  7.  ม ีDISCO LIGHT (มสีวทิย์ ปิด-เปิด)

  8.  มลีอ้ลากเพิม่ความสะดวกสบายในการเคลือ่นยา้ย

-  เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่                  

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559

-  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป             

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)          

หน้าที ่ 83  ล าดบัที ่ 4

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

ต ัง้ไว ้ 20,000 บาท  เพือ่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิไดแ้ก่

-  รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงครุภณัฑ์

-  รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่รีาคาตอ่หน่วยหรือตอ่

ชุดเกนิกวา่  20,000 บาท

-  รายจา่ยเพือ่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งของครุภณัฑ์ขนาดใหญ ่

เชน่เครือ่งจกัรกล ยานพาหนะ เป็นตน้ ซึง่ไมร่วมถงึคา่ซอ่มบ ารุง

ปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง

-  รายจา่ยเพือ่จา้งทีป่รกึษาในการจดัหาหรือปรบัปรุงครุภณัฑ์

-  รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่ครุภณัฑ์ เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี      

คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้ เป็นตน้

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป



รวม

รวม

จ านวน

(1)  โครงการจดัต ัง้ศนูย์ปฏบิตักิารรว่มในการชว่ยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (สถานทีก่ลาง) อ าเภอล าทะเมนชยั      

จงัหวดันครราชสมีา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

25,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 25,000 บาท  เพือ่อดุหนุนเทศบาลต าบลหนองบวัวงทีไ่ดร้บั

มอบหมายจากองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพ้ืนทีอ่ าเภอล าทะเมน

ชยั ใหร้บัผดิชอบดแูลและอ านวยการศนูย์ปฏบิตักิารรว่มในการ

ชว่ยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (สถานทีก่ลาง) 

อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา

-  เป็นไปตามตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่

ชว่ยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 ประกาศกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ เรือ่ง 

หลกัเกณฑ์วธีิการปฏบิตังิานศนูย์ปฏบิตักิารรว่มในการชว่ยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ และระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

-  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป            

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)        

เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (คร ัง้ที ่2)  หน้าที ่5  ล าดบัที ่1

เงนิอุดหนุน 25,000 บาท

เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

งบเงนิอุดหนุน 25,000 บาท



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

ต ัง้ไว ้ 1,475,160 บาท เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังาน

เทศบาลจ านวน 5 อตัรา ไดแ้ก ่ 

(1)  นกับรหิารงานคลงั ระดบัตน้ (ผูอ้ านวยการกองคลงั)                

เป็นเงนิ  402,720 บาท 

(2)  นกัวชิาการเงนิและบญัชีช านาญการ  เป็นเงนิ  329,760 บาท 

(3)  นกัวชิาการคลงัช านาญการ  เป็นเงนิ  305,640 บาท 

(4)  เจา้พนกังานจดัเก็บรายไดช้ านาญงาน  เป็นเงนิ  275,040 บาท 

(5)  เจา้พนกังานพสัด ุระดบัปฏบิตังิาน / ช านาญงาน                     

เป็นเงนิ 162,000 บาท  

ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารงานคลงั

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,098,920 บาท

เงนิเดอืนพนกังาน 1,475,160 บาท

งานบรหิารงานคลงั 2,505,920 บาท

งบบุคลากร 2,098,920 บาท

ต ัง้ไว ้ 324,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งท ั่วไป  

จ านวน 3 อตัรา  ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป                    

งานบรหิารงานคลงั

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 36,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 221,760 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งลูกจา้งประจ า         

จ านวน  1  อตัรา ไดแ้ก ่เจา้หน้าทีก่ารเงนิและบญัชี                  

ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารงานคลงั

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 324,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 42,000 บาท  ส าหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนของ

พนกังานเทศบาลสามญั ต าแหน่ง นกับรหิารงานคลงั ระดบัตน้ 

(ผูอ้ านวยการกองคลงั) ทีไ่ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่งตามประกาศ

คณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ เรือ่ง 

ก าหนดมาตรฐานกลางการบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่(ฉบบัที ่10)

ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารงานคลงั

คา่จา้งลูกจา้งประจ า 221,760 บาท

ต ัง้ไว ้ 10,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิาน        

นอกเวลาราชการใหแ้ก ่พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า และ       

พนกังานจา้ง ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั

คา่ตอบแทน 28,000 บาท

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 36,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้ก่

พนกังานจา้งท ั่วไป จ านวน 3 อตัรา                                          

ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารงานคลงั

งบด าเนินงาน 385,000 บาท



จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 18,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 20,000 บาท เพือ่จา่ยเป็น 

   -  คา่รบัวารสาร, นิตยสาร, หนงัสอืพมิพ์, สิง่พมิพ์ 

   -  คา่ถา่ยเอกสาร , คา่เย็บหนงัสอืเขา้ปกหนงัสอื

   -  คา่ซกัฟอก , คา่ก าจดัสิง่ปฏกิูล , คา่ระวางรถบรรทุก

   -  คา่เชา่ทรพัย์สนิ (ยกเวน้ คา่เชา่บา้น)

   -  คา่ใชจ้า่ยในการท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ปฏทินิ , คา่โฆษณาและ

เผยแพร่

   -  คา่ธรรมเนียมธนาคาร, คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ

   -  คา่เบีย้ประกนั , คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดตีามค าพพิากษา

   -  คา่จา้งเหมาบรกิาร

   -  คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า  ประปา โทรศพัท์

   -  คา่ลา้งอดัขยายภาพ , คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ

      ฯลฯ

ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารงานคลงั

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 20,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 18,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหแ้ก่

พนกังานเทศบาล และลูกจา้งประจ า ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบตุรพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 

(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป         

งานบรหิารงานคลงั

คา่ใช้สอย 250,000 บาท

(1)  คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาอบรมสมัมนาบคุลากร 60,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 60,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการศกึษาอบรม

สมัมนาบคุลากรองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ส าหรบัขา้ราชการ 

พนกังานเทศบาลสามญั พนกังานจา้ง ผูบ้รหิาร และสมาชกิสภา

เทศบาลต าบล ตามแผนพฒันาบคุลากร แผนฝึกอบรมของสถาบนั

พฒันาบคุลากรทอ้งถิน่ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

กระทรวงมหาดไทย เพือ่เป็นการพฒันาประสทิธภิาพของขา้ราชการ 

พนกังานเทศบาลสามญั และการพจิารณาเขา้รว่มอบรมสมัมนาทีจ่ดั

โดยองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรือหน่วยงานราชการอืน่ ทีม่หีน้าที่

ก ากบัดแูลหรือสนบัสนุนใหก้ารปฏบิตังิานของเทศบาลใหม้ี

ประสทิธภิาพ เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีน คา่เลา่เรียน       

คา่บ ารุงการศกึษา และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ตามทีห่น่วยงานทีจ่ดัอบรม

สมัมนาเรียกเก็บตามระเบยีบฯ ฯลฯ

-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ

ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่        

พ.ศ. 2557

-  ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารงานคลงั



จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

(3)  คา่ใชจ้า่ยในการจดัท าแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ 100,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 100,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการจดัท าแผน

ทีแ่ละทะเบยีนทรพัย์สนิ เชน่ คา่ถา่ยเอกสารโฉนดทีด่นิ 

คา่ธรรมเนียมขอคดัระวางทีด่นิ ฯลฯ

-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยแผนทีภ่าษีและ

ทะเบยีนทรพัย์สนิขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2550  

หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.3/ว 483        

ลงวนัที ่19 กุมภาพนัธ์ 2561

-  ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารงานคลงั        

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)           

หน้าที ่ 72  ล าดบัที ่5

(2)  คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 50,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 50,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการในราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร  เชน่ คา่เบีย้เล้ียง

เดนิทาง คา่พาหนะ  คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ  ณ ทา่อากาศยาน 

คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการของ

พนกังานสว่นต าบล ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง ฯลฯ

-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ

เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ 

(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2561

-  ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารงานคลงั

ต ัง้ไว ้ 50,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดสุ านกังาน เชน่ 

กระดาษ ปากกา ดนิสอ แฟ้ม ยางลบ สมดุ ซองเอกสาร แบบพมิพ์ 

ใบเสร็จรบัเงนิตา่งๆ ตลบัผงหมกึ น ้าหมกึปรนิท์ น ้าดืม่ ทีถู่พ้ืน ฯลฯ  

ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารงานคลงั

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 2,000 บาท

คา่วสัดุ 104,000 บาท

วสัดสุ านกังาน 50,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 20,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 20,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ

เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิเชน่ เครือ่งปรบัอากาศ         

เครือ่งคอมพวิเตอร์ ฯลฯ  ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป        

งานบรหิารงานคลงั

ต ัง้ไว ้ 20,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดงุานบา้นงานครวั  

เชน่ แปรง ไมก้วาด สบู ่ผงซกัฟอก ถว้ยชาม ชอ้นสอ้ม แกว้น ้า มดี 

กระทะ ถงัแกส๊ หมอ้ไฟฟ้า กระตกิน ้าแข็ง ถงั เตา ฯลฯ              

ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารงานคลงั

ต ัง้ไว ้ 2,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ  เชน่ 

สายไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์  ฯลฯ  ปรากฎในแผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารงานคลงั

วสัดงุานบา้นงานครวั 20,000 บาท



จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

ต ัง้ไว ้ 2,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดโุฆษณาและเผยแพร ่

เชน่ รูป แถบบนัทกึเสยีง กระดาษเขยีนโปสเตอร์ พูก่นั ส ีฟิล์ม      

ฟิล์มสไลด์ แถบบนัทกึเสยีงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วดิโีอเทป,แผน่ซีด)ี 

รูปสหีรือขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้ง อดัขยาย ภาพถา่ยดาวเทียม      

เลนส์ซูม กระเป๋าใสก่ลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ                                      

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารงานคลงั

วสัดคุอมพวิเตอร์ 30,000 บาท

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 2,000 บาท

งบลงทุน 22,000 บาท

คา่ครุภณัฑ์ 22,000 บาท

คา่บรกิารไปรษณีย์ 3,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 3,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์ คา่ธนาณตั ิ               

คา่ดวงตราไปรษณียากร ส าหรบัทีใ่ชเ้กีย่วเนื่องกบังานราชการ  

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารงานคลงั

ต ัง้ไว ้ 30,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์  เชน่ 

แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู แผน่ซีด ีแผน่กรองแสง แผงป้อนอกัขระ

หรือแป้นพมิพ์ (Key Board) เมนบอร์ด แมโมรีชปิ ฮาร์ดดสิก์ 

ซอฟแวร์ตา่ง ๆ เมาส์ ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ 

กระดาษตอ่เนื่อง ฯลฯ  ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป            

งานบรหิารงานคลงั

คา่สาธารณูปโภค 3,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 2,000 บาท  เพือ่จดัซ้ือพดัลมตดิผนงั จ านวน 1 เครือ่ง       

เพือ่ใชใ้นส านกังานเทศบาลต าบลขยุ โดยมคีณุลกัษณะ ดงัน้ี

  1.  ปรบัแรงลมได ้3 ระดบัปรบัสา่ยซา้ย-ขวาไดอ้สิระ

  2.  สวติซ์ควบคมุแรงลม : สายดงึ

  3.  ระดบัควบคมุแรงลม : 1,2,3

  4.  มอเตอร์ประสทิธภิาพสงูดว้ยระบบรองลืน่อตัโนมตับิอล แบร์ริง่

  5.  เพิม่ความปลอดภยัดว้ยระบบตดัไฟอตัโนมตัเิทอร์โมฟิวส์

-  เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่                 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559

-  ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารงานคลงั        

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)          

หน้าที ่ 83  ล าดบัที ่1

ครุภณัฑ์ส านกังาน

(1)  พดัลมตดิผนงั 2,000 บาท



จ านวน

จ านวน

(1)  เครือ่งพมิพ์หวัเข็มแครส่ ัน้ 10,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 10,000 บาท  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์หวัเข็มแครส่ ัน้         

จ านวน 1 เครือ่ง เพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิานดา้นเอกสารของส านกังาน

เทศบาลต าบลขยุ โดยมคีณุลกัษณะ ดงัน้ี

  1.  มจี านวนหวัพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 24 เข็ม

  2.  มคีวามกวา้งในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 80 คอลมัน์ (Column)

  3.  มคีวามเร็วขณะพมิพ์รา่ง ขนาด 10 ตวัอกัษรตอ่นิ้ว                 

 ไดไ้มน้่อยกวา่ 300 ตวัอกัษรตอ่วนิาที

  4.  มคีวามเร็วขณะพมิพ์ตวัอกัษรแบบละเอยีดขนาด 12 ตวัอกัษร 

ตอ่นิ้ว ไดไ้มน้่อยกวา่ 100 ตวัอกัษรตอ่วนิาที

  5.  มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1  

หรือดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง

  6.  มหีน่วยความจ าแบบ Input Buffer ไมน้่อยกวา่ 128 KB

-  เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่                  

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559

-  ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารงานคลงั        

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)           

หน้าที ่ 84  ล าดบัที ่9

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ต ัง้ไว ้ 10,000 บาท  เพือ่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิไดแ้ก่

   -  รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงครุภณัฑ์

   -  รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่รีาคาตอ่หน่วยหรือ

ตอ่ชุดเกนิกวา่  20,000 บาท

   -  รายจา่ยเพือ่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งของครุภณัฑ์ขนาด

ใหญ ่เชน่เครือ่งจกัรกล ยานพาหนะ เป็นตน้ ซึง่ไมร่วมถงึคา่ซอ่ม

บ ารุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง

   -  รายจา่ยเพือ่จา้งทีป่รกึษาในการจดัหาหรือปรบัปรุงครุภณัฑ์

   -  รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่ครุภณัฑ์ เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี 

คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้ เป็นตน้

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารงานคลงั

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 10,000 บาท



รวม

รวม

รวม

จ านวน

รวม

จ านวน

งบด าเนินงาน 280,000 บาท

คา่ตอบแทน 50,000 บาท

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 280,000 บาท

(1)  โครงการฝึกอบรมและศกึษาดงูานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพดา้นการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
70,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 70,000 บาท เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ในการจดัอบรม

สมัมนาและศกึษาดงูานของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนของ

เทศบาลต าบลขยุ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพดา้นการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยั เชน่ คา่ป้ายโครงการ คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและ

เครือ่งดืม่ คา่สมนาคณุวทิยากร คา่แกส๊หุงตม้และคา่น ้ามนัเช้ือเพลงิ

ส าหรบัการฝึก คา่คูม่อื คา่เอกสาร คา่วสัดแุละอปุกรณ์ส าหรบัการฝึก 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552 พระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทา          

สาธารณภยั พ.ศ. 2550

-  ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน                           

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั                             

เป็นไปตามแผนแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)     

หน้าที ่ 77  ล าดบัที ่1

คา่ใช้สอย 190,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 50,000 บาท

(1)  คา่ใชจ้า่ยของอาสาสมคัรในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยั  ต ัง้ไว ้ 50,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยของอาสาสมคัรใน

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใหแ้กอ่าสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 และตามระเบยีบ

คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิวา่ดว้ย

คา่ใชจ้า่ยของอาสาสมคัรในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั    

พ.ศ. 2560  ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน           

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั



จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

ต ัง้ไว ้ 20,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดเุครือ่งแตง่กาย เชน่ 

ชุดดบัเพลงิ เสือ้ - กางเกง หมวกดบัเพลงิแบบมกี าบงั ถุงมอืดบัเพลงิ 

รองเทา้ดบัเพลงิ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบ

ภายใน  งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั

วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ 20,000 บาท

คา่วสัดุ 40,000 บาท

วสัดเุครือ่งแตง่กาย 20,000 บาท

(2)  โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัหนาว 120,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 120,000  บาท  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัหาเครือ่งบรรเทา

ภยัหนาวส าหรบัเด็ก คนพกิาร ผูส้งูอายุ และประชาชนท ั่วไปทีไ่ดร้บั

ความเดอืดรอ้น เชน่ ผา้หม เสือ้กนัหนาว ฯลฯ 

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

พระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550

-  ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานป้องกนัภยั    

ฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่      

(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (คร ัง้ที ่2)       

หน้าที ่ 9  ล าดบัที ่4

ต ัง้ไว ้ 20,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดเุครือ่งดบัเพลงิ เชน่ 

ถงัดบัเพลงิ ลูกบอลดบัเพลงิ สายน ้าดบัเพลงิชนิดใยสงัเคราะห์ ฯลฯ  

ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานป้องกนัภยัฝ่าย   

 พลเรือนและระงบัอคัคภียั



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

เงนิเดอืนพนกังาน 703,440 บาท

ต ัง้ไว ้ 703,440 บาท  ส าหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล

สามญั  จ านวน  3  อตัรา ไดแ้ก่

(1)  นกับรหิารการศกึษา ระดบัตน้ (ผูอ้ านวยการกองการศกึษา)      

เป็นเงนิ  185,160  บาท 

(2)  นกัวชิาการศกึษาปฏบิตักิาร  เป็นเงนิ  289,080  บาท 

(3)  ครูผูด้แูลเด็ก ครู คศ.1  เป็นเงนิ  229,200  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

งบบุคลากร 1,105,440 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,105,440 บาท

แผนงานการศกึษา

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 1,417,840 บาท

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 36,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 36,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้ก่

พนกังานจา้งท ั่วไป ต าแหน่งผูด้แูลเด็ก จ านวน 3 อตัรา              

ปรากฎในแผนงานการศกึษา  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 324,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 324,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งท ั่วไป  

ต าแหน่งผูด้แูลเด็ก  จ านวน  3  อตัรา                                     

ปรากฎในแผนงานการศกึษา  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 42,000 บาท  ส าหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนของ

พนกังานเทศบาลสามญั ต าแหน่ง นกับรหิารการศกึษา ระดบัตน้ 

(ผูอ้ านวยการกองการศกึษา) ทีไ่ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่งตามประกาศ

คณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ เรือ่ง 

ก าหนดมาตรฐานกลางการบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่(ฉบบัที ่10)

ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

คา่เชา่บา้น 36,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 36,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นหรือเชา่ซ้ือใหก้บั

พนกังานเทศบาลสามญัผูม้สีทิธไิดร้บัคา่เชา่บา้น                      

ปรากฎในแผนงานการศกึษา  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 10,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการใหแ้ก ่พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ าและพนกังานจา้ง

ปรากฎในแผนงานการศกึษา  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

งบด าเนินงาน 283,800 บาท

คา่ตอบแทน 51,800 บาท



จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 10,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 10,000 บาท  ส าหรบัจา่ยเป็น

   -  คา่รบัวารสาร นิตยสาร หนงัสอืพมิพ์ สิง่พมิพ์

   -  คา่ถว่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสอืเขา้ปกหนงัสอื

   -  คา่ซกัฟอก คา่ก าจดัสิง่ปฏกิูล คา่ระวางรถบรรทุก

   -  คา่เชา่ทรพัย์สนิ (ยกเวน้ คา่เชา่บา้น)

   -  คา่โฆษณาและเผยแพร่

   -  คา่ธรรมเนียมตา่งๆ

   -  คา่เบีย้ประกนั

   -  คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดตีามค าพพิากษา

   -  คา่จา้งเหมาบรกิาร

   -  คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ 

   -  คา่ลา้งอดั ขยายภาพ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ

      ฯลฯ

ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

คา่ใช้สอย 60,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 5,800 บาท

ต ัง้ไว ้ 5,800  บาท  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหแ้ก่

พนกังานเทศบาลสามญั ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิ

สวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบตุรพนกังานสว่นทอ้งถิน่           

(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549  ปรากฏในแผนงานการศกึษา                    

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 

ต ัง้ไว ้ 20,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการศกึษาอบรม

สมัมนาบคุลากรพนกังานเทศบาลสามญั พนกังานจา้ง ผูบ้รหิาร และ

สมาชกิสภาเทศบาลต าบล  ตามแผนพฒันาบคุลากร แผนฝึกอบรม

ของสถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิน่ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

กระทรวงมหาดไทย เพือ่เป็นการพฒันาประสทิธภิาพของขา้ราชการ 

พนกังานเทศบาลสามญั และการพจิารณาเขา้รว่มอบรมสมัมนาทีจ่ดั

โดยองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรือหน่วยงานราชการอืน่ ทีม่หีน้าที่

ก ากบัดแูลหรือสนบัสนุนใหก้ารปฏบิตังิานของเทศบาลต าบลมี

ประสทิธภิาพ เป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีน คา่เลา่เรียน คา่บ ารุง

การศกึษา และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ตามทีห่น่วยงานทีจ่ดัอบรมสมัมนาเรียก

เก็บตามระเบยีบฯ ฯลฯ

-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ

ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่         

พ.ศ. 2557

-  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

(1)  คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาอบรมสมัมนาบคุลากร 20,000 บาท



จ านวน

จ านวน
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

ต ัง้ไว ้ 20,000 บาท  ส าหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร  เชน่ คา่เบีย้เล้ียง

เดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน 

คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการของ

พนกังานเทศบาลสามญั ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง ฯลฯ

-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ

เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ 

(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2561

-  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 10,000 บาท

(2)  คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 20,000 บาท

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 2,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 2,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ  เชน่   

หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ  ฟิวส์  สายไฟฟ้า  ปล ัก๊ไฟฟ้า  สวติซ์ไฟฟ้า  

ปล ัก๊ถา่นวทิยุมอืถือ  รงัถา่นวทิยุมอืถือ  เสาอากาศวทิยุ  ไมโครโฟน 

ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

วสัดสุ านกังาน 40,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 40,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดสุ านกังาน เชน่ 

กระดาษ ดนิสอ ปากกา ยางลบ ซองเอกสาร เครือ่งเขยีน/แบบพมิพ์ 

ทะเบยีน ธงชาต ิตรายาง ผา้หมกึพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์ดดี           

ตลบัผงหมกึ น ้าหมกึปรนิท์ น ้าดืม่ ทีถู่พ้ืน พระบรมฉายาลกัษณ์ 

สิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพมิพ์ ฯลฯ                                

ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

ต ัง้ไว ้ 10,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ

เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ ดงัน้ี

-  บ ารุงรกัษาครุภณัฑ์ เชน่ รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ คอมพวิเตอร์ 

เครือ่งพมิพ์ดดี เครือ่งถา่ยเอกสาร เครือ่งโรเนียว โทรทศัน์             

รถตดัหญา้ เครือ่งขยายเสยีง ฯลฯ

-  บ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซมทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง      

-  ทรพัย์สนิอืน่ ๆ  เชน่ วสัดตุา่ง ๆ ฯลฯ   

ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

คา่วสัดุ 152,000 บาท

วสัดกุอ่สรา้ง 30,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 30,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดกุอ่สรา้ง  เชน่ ไม้

ตา่งๆ   ส ี ทนิเนอร์  กระเบือ้ง ปนูซเิมนต์  ทราย  อฐิ  สงักะส ี ตะป ู 

คอ้น  คมี  เลือ่ย  เหล็กเสน้  ทอ่น ้าและอปุกรณ์ประปา ทอ่ตา่งๆ  

ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

การศกึษา

วสัดงุานบา้นงานครวั 20,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 20,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดงุานบา้นงานครวั  

เชน่ ผงซกัฟอก สบู ่ไมก้วด สเปรย์ปรบัอากาศ น ้ายาดบักลิน่             

 น ้าขดัหอ้งน ้า หมอ้ กระทะ มดี ถาด แกว้น ้า จานรอง ถว้ยชาม 

ชอ้นสอ้ม ทีน่อน  ฯลฯ                                                             

ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา



จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 10,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 10,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดโุฆษณาและเผยแพร ่ 

เชน่  รูป  ฟิล์ม  กระดาษเขยีนโปสเตอร์  พูก่นั ส ีฟิล์มสไลด์          

แถบบนัทกึเสยีงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วดิโีอเทป,แผน่ซีด)ี รูปสหีรือ

ขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้ง อดัขยาย ภาพถา่ยดาวเทียม ฯลฯ          

ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

คา่สาธารณูปโภค 20,000 บาท

คา่ไฟฟ้า 15,000 บาท

วสัดกุารศกึษา 30,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 30,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดกุารศกึษา            

เชน่  หุน่ แบบจ าลองภมูปิระเทศ  สือ่การเรียนการสอนท าดว้ย

พลาสตกิ กระดานลืน่พลาสตกิ เบาะยืดหยุน่ ฯลฯ                       

ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

วสัดคุอมพวิเตอร์ 20,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 20,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์        

เชน่ แผน่ดสิก์ จานบนัทกึขอ้มลู แผน่กรองแสง กระดาษตอ่เนื่อง 

เมนบอร์ด เมมโมรีชปิ ซีดรีอม ฮาร์ดดสิก์ แผงแป้นอกัขระหรือ

แป้นพมิพ์ (Key Board) เมาส์ ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบ

เลเซอร์ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการศกึษา                                   

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

ต ัง้ไว ้ 5,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาส าหรบัศนูย์พฒันาเด็ก

เล็กเทศบาลต าบลขยุ  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

ต ัง้ไว ้15,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าส าหรบัศนูย์พฒันา          

เด็กเล็ก  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

การศกึษา

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 5,000 บาท



รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

คา่ครุภณัฑ์ 28,600 บาท

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

งบลงทุน 28,600 บาท

(2)  เครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 2,600 บาท

ต ัง้ไว ้ 2,600 บาท  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 

LED ขาวด า  จ านวน  1 เครือ่ง  เพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิานดา้น

เอกสารของส านกังานเทศบาลต าบลขยุ โดยมคีณุลกัษณะ ดงัน้ี

  1.  มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 600x600 dpi

  2.  ความเร็วในการพมิพ์รา่งไมน้่อยกวา่ 18 หน้าตอ่นาท ี(ppm)

  3.  มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่ 8 MB

  4.  มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่       

จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง

  5.  มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 150 แผน่

  6.  สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom

-  เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่                 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559

-  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

การศกึษา  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)

 หน้าที ่ 84  ล าดบัที ่9

(1)  เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน้่อยกวา่     

 19 นิ้ว)
16,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 16,000 บาท  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังาน

ส านกังาน (จอขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว)  จ านวน 1 ชุด  เพือ่ใชใ้น

การปฏบิตังิานเอกสารของเทศบาลต าบลขยุ โดยมคีณุลกัษณะ ดงัน้ี

  1.  มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 2 แกนหลกั         

(2 core) มคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 3.5 GHz 

หรือดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย

  2.  มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่ มขีนาด

ไมน้่อยกวา่ 4 GB

  3.  มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดกีวา่ 

ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive    

ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย

  4.  ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย

  5.  มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface)         

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง

  6.  มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่           

ไมน้่อยกวา่ 3 ชอ่ง

  7.  มแีป้นพมิพ์และเมาส์

  8.  มจีอภาพแบบ LED หรือดกีวา่ ม ีContrast Ratio ไมน้่อย

กวา่ 600 : 1 และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

-  เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่                    

 ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559

-  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

การศกึษา  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)

 หน้าที ่ 84  ล าดบัที ่9



จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 10,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 50,000 บาท

(1)  คา่ใชจ้า่ยในการจดังานวนัเด็กแหง่ชาต ิ ต ัง้ไว ้ 10,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานวนัเด็กแหง่ชาต ิ ปรากฏใน

แผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  เป็นไป

ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้าที ่ 44  

ล าดบัที ่15

(2)  โครงการส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก  ต ัง้ไว ้ 40,000 บาท  เพือ่

จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก  เชน่ 

โครงการวนัไหวค้รู  โครงการจดังานวนัแมแ่หง่ชาต ิ โครงการจดั

งานวนัพอ่แหง่ชาต ิโครงการวนับณัฑติน้อย โครงการจดังานกีฬาเด็ก

เล็ก โครงการทนัตอนามยัส าหรบัเด็ก  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  

งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  เป็นไปตามแผนพฒันา

ทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้าที ่ 44  ล าดบัที ่16

งบด าเนินงาน 954,240 บาท

คา่ใช้สอย 438,400 บาท

ต ัง้ไว ้ 10,000 บาท  เพือ่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิไดแ้ก่

   -  รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงครุภณัฑ์

   -  รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่รีาคาตอ่หน่วยหรือ

ตอ่ชุดเกนิกวา่  20,000 บาท

   -  รายจา่ยเพือ่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งของครุภณัฑ์ขนาด

ใหญ ่เชน่ เครือ่งจกัรกล ยานพาหนะ เป็นตน้ ซึง่ไมร่วมถงึคา่ซอ่ม

บ ารุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง

   -  รายจา่ยเพือ่จา้งทีป่รกึษาในการจดัหาหรือปรบัปรุงครุภณัฑ์

   -  รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่ครุภณัฑ์ เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี  

คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้ เป็นตน้

ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 1,750,240 บาท



จ านวน

จ านวน

ต ัง้ไว ้ 10,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการศกึษาแหลง่

เรียนรูธ้รรมชาต ิเชน่ คา่ยานพาหนะ คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและ

เครือ่งดืม่ คา่สถานที ่คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่13) 

พ.ศ. 2552  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ

ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 

2557

-  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรียนและ

ประถมศกึษา  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่                       

(พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้าที ่ 42  ล าดบัที ่6

(1)  เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลขยุ  ต ัง้ไว ้ 171,500 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือ

อาหารกลางวนัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก  จ านวน  245  วนั  จ านวนผู้

ไดร้บัจดัสรร  35  คน  อตัราคนละ  20  บาท  "ท ัง้น้ี จะเบกิจา่ย

ตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่"  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรียนและ

ประถมศกึษา  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 

2564) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (คร ัง้ที ่2)  หน้าที ่ 6  ล าดบัที ่ 1  

(2)  เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลขยุ แหง่ที ่2 (หนองไผ)่  ต ัง้ไว ้ 68,600  บาท  เพือ่จา่ย

เป็นคา่จดัซ้ืออาหารกลางวนัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก  จ านวน  245  วนั  

จ านวนผูไ้ดร้บัจดัสรร  14  คน  อตัราคนละ  20  บาท  "ท ัง้น้ี จะ

เบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากกรมสง่เสรมิการ

ปกครองทอ้งถิน่"  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยั

เรียนและประถมศกึษา  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่           

(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (คร ัง้ที ่2)       

หน้าที ่ 6  ล าดบัที ่ 1

(2)  โครงการศกึษาแหลง่เรียนรูธ้รรมชาติ 10,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

(1)  โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา 323,400 บาท

(3)  เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนคา่จดัการเรียนการสอนของศนูย์

พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขยุ  ต ัง้ไว ้ 83,300 บาท  เพือ่จา่ยเป็น

คา่จดัซ้ือสือ่การเรียนการสอน วสัดกุารศกึษา จ านวนผูไ้ดร้บัจดัสรร 

49 คน อตัราคนละ 1,700 บาท   "ท ัง้น้ี จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการ

จดัสรรงบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่"

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542                     

หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3028         

ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2561  หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย                

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19 มถิุนายน 2561

-  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรียนและ

ประถมศกึษา  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่                        

(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (คร ัง้ที ่2)         

หน้าที ่ 6  ล าดบัที ่ 1 



จ านวน

จ านวน

จ านวน

(3)  โครงการฝึกอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดรูอ้น 10,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 10,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตาม

โครงการสรา้งแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรียนรู ้เชน่ คา่ป้าย

โครงการ คา่วสัดแุละอปุกรณ์ คา่ตกแตง่สถานที ่คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ        

 ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) 

พ.ศ. 2552  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ

ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 

2557

-  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรียนและ

ประถมศกึษา  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่                        

(พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้าที ่ 42  ล าดบัที ่ 8

ต ัง้ไว ้ 10,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน     

ตามโครงการเยาวชนรุน่ใหมห่า่งไกลยาเสพตดิ เชน่ คา่ป้ายรณรงค์ 

ประชาสมัพนัธ์ คา่สมนาคณุวทิยากร คา่อาหาร อาหารวา่งและ

เครือ่งดืม่ คา่เอกสาร คา่วสัดแุละอปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฯลฯ

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552  หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นมาก ที ่มท 0816.5/ว 2726 ลงวนัที ่4 ธนัวาคม 2560  

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม และการ

เขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

-  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรียนและ

ประถมศกึษา  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่                        

(พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้าที ่ 44  ล าดบัที ่ 17

(5)  โครงการสรา้งแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรียนรู้ 10,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 10,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัฝึกอบรมเด็ก 

เยาวชน และประชาชน จดัฝึกอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดรูอ้น 

สนบัสนุนการใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ และสง่เสรมิคณุธรรม

จรยิธรรมส าหรบัเด็กชว่งปิดเทอม เชน่ คา่อฐับรขิารสามเณร         

คา่ภตัตาหาร น ้าปานะ คา่อปุกรณ์ประชาสมัพนัธ์ คา่อปุกรณ์การ

อบรม คา่ยานพาหนะพระวทิยากร คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) 

พ.ศ. 2552  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ

ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 

2557  

-  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรียนและ

ประถมศกึษา  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่                        

(พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้าที ่ 45  ล าดบัที ่ 18

(4)  โครงการเยาวชนรุน่ใหมห่า่งไกลยาเสพตดิ 10,000 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวน

(6)  โครงการสง่เสรมิพฒันาการเด็กปฐมวยั ท ัง้ 4 ดา้น (ดา้นสงัคม 

อารมณ์ จติใจ และสตปิญัญา)
10,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 5,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน       

ตามโครงการปรบัเปลีย่นนิสยัหนูน้อยคนใหม ่เชน่ คา่ป้ายโครงการ 

คา่สมนาคณุวทิยากร คา่อาหาร อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่เอกสาร 

คา่วสัดแุละอปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) 

พ.ศ. 2552  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ

ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 

2557

-  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรียนและ

ประถมศกึษา  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่                       

(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (คร ัง้ที ่1)        

หน้าที ่ 2  ล าดบัที ่ 2

ต ัง้ไว ้ 10,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน     

ตามโครงการป้องกนัและควบคมุโรคตดิตอ่ในศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 

เชน่ คา่ป้ายโครงการ คา่สมนาคณุวทิยากร คา่อาหาร อาหารวา่งและ

เครือ่งดืม่ คา่เอกสาร คา่วสัดแุละอปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฯลฯ

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) 

พ.ศ. 2552  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ

ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 

2557

-  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรียนและ

ประถมศกึษา  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่                        

(พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้าที ่ 43  ล าดบัที ่ 11

(8)  โครงการปรบัเปลีย่นนิสยัหนูน้อยคนใหม่ 5,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 10,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน     

ตามโครงการสง่เสรมิพฒันาการเด็กปฐมวยั ท ัง้ 4 ดา้น (ดา้นสงัคม 

อารมณ์ จติใจ และสตปิญัญา) เชน่ คา่ป้ายโครงการ คา่สมนาคณุ

วทิยากร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่เอกสาร คา่วสัดแุละอปุกรณ์ 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) 

พ.ศ. 2552  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ

ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 

2557

-  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรียนและ

ประถมศกึษา  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่                        

(พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้าที ่ 43  ล าดบัที ่ 9

(7)  โครงการป้องกนัและควบคมุโรคตดิตอ่ในศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 10,000 บาท



รวม

จ านวน

คา่วสัดุ 515,840 บาท

คา่อาหารเสรมิ (นม) 515,840 บาท

ต ัง้ไว ้ 515,840 บาท  เพือ่จดัซ้ืออาหารเสรมิ (นม) จดัสรรส าหรบั

เด็กอนุบาล เด็กประถมศกึษาปีที ่1 - ประถมศกึษาปีที ่6 และเด็ก

ปฐมวยัในศนูย์พฒันาเด็กเล็ก   ดงัน้ี

(1)  โรงเรียนบา้นขยุวทิยา  จ านวนเด็ก  149 คน ส านกังาน

คณะกรรมการการศกึษาข ัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน  260 วนั       

อตัราคนละ 8 บาท  รวม  309,920 บาท

(2)  โรงเรียนบา้นหนองไผพ่ทิยาคม  จ านวนเด็ก 50 คน ส านกังาน

คณะกรรมการการศกึษาข ัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 260 วนั        

อตัราคนละ 8 บาท  รวม  104,000 บาท

(3)  เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารเสรมิ (นม) ส าหรบัศนูย์

พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขยุ จ านวนเด็ก  35 คน  จ านวน 260 

วนั  อตัราคนละ 8 บาท  รวม  72,800 บาท

(4)  เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารเสรมิ (นม) ส าหรบัศนูย์

พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขยุ  แหง่ที ่2 (หนองไผ)่  จ านวนเด็ก  

14 คน  จ านวน  260 วนั  อตัราคนละ  8 บาท  รวม  29,120 บาท

"ท ัง้น้ี จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากกรมสง่เสรมิ

การปกครองทอ้งถิน่"                                                               

 -  เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542                     

หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3028       

ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2561  หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ     

ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19 มถิุนายน 2561                      

 -  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรียนและ

ประถมศกึษา  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่                          

(พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้าที ่ 41  ล าดบัที ่ 3



รวม

รวม

จ านวน

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

(1)  เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนัส าหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนั 796,000 บาท

งบเงนิอุดหนุน 796,000 บาท

เงนิอุดหนุน 796,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 796,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงการอาหาร

กลางวนัส าหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนั   จดัสรรส าหรบัเด็กอนุบาล 

เด็กประถมศกึษาปีที ่1 - ประถมศกึษาปีที ่6  ดงัน้ี

     (1)  โรงเรียนบา้นขยุวทิยา  จ านวนเด็ก  149  คน  ส านกังาน

คณะกรรมการการศกึษาข ัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.)  จ านวน  200  วนั  

จ านวนผูไ้ดร้บัจดัสรร  149  คน  อตัราคนละ  20  บาท              

รวม  596,000 บาท

     (2)  โรงเรียนบา้นหนองไผพ่ทิยาคม  จ านวนเด็ก  50  คน  

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.)              

จ านวน  200 วนัจ านวนผูไ้ดร้บัจดัสรร 50 คน  อตัราคนละ 20 

บาท รวม  200,000 บาท

"ท ัง้น้ี จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากกรมสง่เสรมิ

การปกครองทอ้งถิน่"                                                               

 -  เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542                   

หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3028        

ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2561  หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ      

 ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19 มถิุนายน 2561                    

 -  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรียนและ

ประถมศกึษา  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่                           

(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (คร ัง้ที ่2)         

หน้าที ่2  ล าดบัที ่ 1



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

เงนิเดอืนพนกังาน 347,160 บาท

ต ัง้ไว ้ 347,160 บาท  ส าหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล

สามญั  จ านวน 2 อตัรา ไดแ้ก่

(1)  นกับรหิารงานสาธารณสขุ ระดบัตน้ (ผูอ้ านวยการกอง

สาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม)  เป็นเงนิ  185,160 บาท

(2)  เจา้พนกังานสาธารณสขุ ระดบัปฏบิตังิาน / ช านาญงาน          

เป็นเงนิ  162,000 บาท

ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ

งบบุคลากร 1,349,160 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,349,160 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 1,652,760 บาท

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 96,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 96,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว

ส าหรบัพนกังานจา้งท ั่วไป  จ านวน  8 คน  ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 864,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 864,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งท ั่วไป  

จ านวน  8 คน  ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 42,000 บาท  ส าหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนของ

พนกังานเทศบาลสามญั ต าแหน่ง นกับรหิารงานสาธารณสขุ ระดบั

ตน้ (ผูอ้ านวยการกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม) ทีไ่ดร้บัเงนิประจ า

ต าแหน่งตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบคุคล

สว่นทอ้งถิน่ เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานกลางการบรหิารงานบคุคลสว่น

ทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่10)  ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ                    

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 15,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 15,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการใหแ้ก ่พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า และพนกังาน

จา้ง  ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

สาธารณสขุ

งบด าเนินงาน 291,000 บาท

คา่ตอบแทน 15,000 บาท



รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

คา่ใช้สอย 80,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

ต ัง้ไว ้ 10,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการศกึษาอบรม

สมัมนาบคุลากรองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ส าหรบัขา้ราชการ 

พนกังานเทศบาลสามญั พนกังานจา้ง ผูบ้รหิาร และสมาชกิสภา

เทศบาลต าบล  ตามแผนพฒันาบคุลากร แผนฝึกอบรมของสถาบนั

พฒันาบคุลากรทอ้งถิน่ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

กระทรวงมหาดไทย เพือ่เป็นการพฒันาประสทิธภิาพของขา้ราชการ 

พนกังานเทศบาลสามญั และการพจิารณาเขา้รว่มอบรมสมัมนาทีจ่ดั

โดยองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรือหน่วยงานราชการอืน่ ทีม่หีน้าที่

ก ากบัดแูลหรือสนบัสนุนใหก้ารปฏบิตังิานของเทศบาลต าบลมี

ประสทิธภิาพ เป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีน คา่เลา่เรียน คา่บ ารุง

การศกึษา และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ตามทีห่น่วยงานทีจ่ดัอบรมสมัมนาเรียก

เก็บตามระเบยีบฯ ฯลฯ

-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ

ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่         

พ.ศ. 2557

-  ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

สาธารณสขุ

(2)  คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 10,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

(1)  คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาอบรมสมัมนาบคุลากร 10,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 10,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 10,000 บาท  ส าหรบัจา่ยเป็น

   -  คา่รบัวารสาร , นิตยสาร , หนงัสอืพมิพ์ สิง่พมิพ์

   -  คา่เย็บหนงัสอืเขา้ปกหนงัสอื , คา่ถา่ยเอกสาร

   -  คา่ซกัฟอก , คา่ก าจดัสิง่ปฏกิูล , คา่ระวางรถบรรทุก

   -  คา่เชา่ทรพัย์สนิ (ยกเวน้ คา่เชา่บา้น)

   -  คา่โฆษณาและเผยแพร่

   -  คา่ธรรมเนียมตา่งๆ

   -  คา่เบีย้ประกนั , คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดตีามค าพพิากษา

   -  คา่จา้งเหมาบรกิาร

   -  คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์

   -  คา่ลา้งอดั ขยายภาพ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ

      ฯลฯ

ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ

ต ัง้ไว ้ 10,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการในราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร  เชน่  คา่เบีย้เล้ียง

เดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน 

คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการของ

พนกังานเทศบาลสามญั ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง ฯลฯ

-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ

เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ 

(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2561

-  ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

สาธารณสขุ



จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

วสัดสุ านกังาน 20,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 20,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดสุ านกังาน  เชน่ 

กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ ซองเอกสาร 

ตลบัผงหมกึ น ้าหมกึปรนิท์ คลปิ กระดาษคาร์บอน แฟ้ม  ทีถู่พ้ืน      

น ้าดืม่  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

ต ัง้ไว ้ 50,000 บาท  เพือ่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ให้

สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ ไดแ้ก ่   

   -  บ ารุงรกัษาครุภณัฑ์   เชน่ รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ 

คอมพวิเตอร์ เครือ่งพมิพ์ดดี  เครือ่งถา่ยเอกสาร เครือ่งโรเนียว  

โทรทศัน์  รถตดัหญา้  เครือ่งขยายเสยีง ฯลฯ

   -  บ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซมทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง      

   -  ทรพัย์สนิอืน่ ๆ  เชน่ วสัดตุา่ง ๆ ฯลฯ   

ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ

คา่วสัดุ 196,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 50,000 บาท

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 120,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 120,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่

ลืน่ เชน่ น ้ามนัเช้ือเพลงิ น ้ามนัดเีซล น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเครือ่ง 

จาระบ ีแกส๊หุงตม้  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ                

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 35,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 35,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดยุานพาหนะและ

ขนสง่ เชน่ แมแ่รง  กุญแจปากตาย  กุญแจเลือ่น  คมีล็อค ล็อคเกียร์ 

ล็อคคลตัซ์  ล็อคพวงมาลยั  สญัญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ทีเ่กีย่วกบั

ยานพาหนะรถยนต์ รถจกัรยานยนต์  ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 1,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 1,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ  เชน่  

หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์  สายไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า ปล ัก๊ถา่นวทิยุ

มอืถือ  รงัถา่นวทิยุมอืถือ  เสาอากาศส าหรบัวทิยุ ไมโครโฟน ฯลฯ  

ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 5,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 5,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดโุฆษณาและเผยแพร ่ 

เชน่  รูป  แถบบนัทกึเสยีง  กระดาษเขยีนโปสเตอร์  พูก่นั ส ี ฟิล์ม 

ฟิล์มสไลด์ แถบบนัทกึเสยีงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วดิโีอเทป,แผน่

ซีด)ี  รูปสหีรือขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้ง  อดัขยาย  ภาพถา่ยดาวเทียม 

ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

สาธารณสขุ



จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

งบลงทุน 12,600 บาท

คา่ครุภณัฑ์ 12,600 บาท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 15,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 15,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์        

เชน่ แผน่ดสิก์ จานบนัทกึขอ้มลู แผน่กรองแสง กระดาษตอ่เนื่อง 

เมนบอร์ด เมมโมรีช่ปิ ซีดรีอม ฮาร์ดดสิก์ แผงแป้นอกัขระหรือ

แป้นพมิพ์ (Key Board) เมาส์ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ซอฟแวร์

ตา่งๆ ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ             

ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 10,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 10,000 บาท  เพือ่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิไดแ้ก่

   -  รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงครุภณัฑ์

   -  รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่รีาคาตอ่หน่วยหรือ

ตอ่ชุดเกนิกวา่  20,000 บาท

   -  รายจา่ยเพือ่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งของครุภณัฑ์ขนาด

ใหญ ่เชน่ เครือ่งจกัรกล ยานพาหนะ เป็นตน้ ซึง่ไมร่วมถงึคา่ซอ่ม

บ ารุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง

   -  รายจา่ยเพือ่จา้งทีป่รกึษาในการจดัหาหรือปรบัปรุงครุภณัฑ์

   -  รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่ครุภณัฑ์ เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี 

คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้ เป็นตน้

ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ

ต ัง้ไว ้ 2,600 บาท  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ         

ชนิด LED ขาวด า  จ านวน 1 เครือ่ง  เพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิานดา้น

เอกสารของส านกังานเทศบาลต าบลขยุ โดยมคีณุลกัษณะ ดงัน้ี

   1.  มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 600x600 dpi

   2.  มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งไมน้่อยกวา่ 18 หน้าตอ่นาที (ppm)

   3.  มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่ 8 MB

   4.  มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ จ านวน

ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง

   5.  มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 150 แผน่

   6.  สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom

-  เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่

มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559

-  ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

สาธารณสขุ  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่                          

(พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้าที ่ 84  ล าดบัที ่9

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

(1)  เครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 2,600 บาท



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

(1)  โครงการวางแผนครอบครวัสนุขัและแมวเพือ่แกไ้ขสนุขัและ        

แมวจรจดั
15,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 15,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการคมุก าเนิดสนุขั

และแมวโดยจดัหายาคมุก าเนิดและวสัดสุ าหรบัท าหมนัสนุขัและแมว 

เพือ่ลดอตัราปญัหาสนุขัและแมวจรจดั เชน่ ยาคมุก าเนิด วสัดสุ าหรบั

ท าหมนัสนุขัและแมว รายจา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552

-  ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรกิารสาธารณสขุและงาน

สาธารณสขุอืน่  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่                       

(พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้าที ่ 54  ล าดบัที ่ 16

คา่ใช้สอย 95,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 285,000 บาท

งบด าเนินงาน 145,000 บาท

(2)  โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสนุขับา้ ตามพระ

ปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยั

ลกัษณ์ อคัรราชกุมารี

50,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 50,000  บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบัขบัเคลือ่นโครงการสตัว์ปลอดโรค คน

ปลอดภยั จากโรคพษิสนุขับา้ฯ เพือ่ใชใ้นการด าเนินการจดัซ้ือวคัซีน 

พรอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการฉีดวคัซีน คา่ใชจ้า่ยส าหรบัการจดัท าป้าย

ประชาสมัพนัธ์, ป้ายรณรงค์ เพือ่ควบคมุและป้องกนัการแพรร่ะบาด

ของโรคพษิสนุขับา้ในสนุขัและแมว

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบัส ารวจขอ้มลูจ านวนสตัว์และขึน้

ทะเบยีนสตัว์ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิ

สนุขับา้ฯ เพือ่ป้องกนัและควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคพษิสนุขับา้

ในสนุขัและแมว

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552  หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/1042 ลงวนัที ่10 เมษายน 2561  หนงัสอื

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 2071 

ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561

-  ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรกิารสาธารณสขุและงาน

สาธารณสขุอืน่  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่                      

(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (คร ัง้ที ่1)         

หน้าที ่ 6  ล าดบัที ่6



จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

(4)  โครงการเพิม่ทกัษะการพูดคยุของพอ่แม ่ผูป้กครองกบัลูกและ

วยัรุน่ทีอ่าศยัในครอบครวั เรือ่ง สง่เสรมิอนามยัเจรญิพนัธ์ุเพือ่ป้องกนั

แกไ้ขปญัหาการต ัง้ครรภ์ในวยัรุน่และแกไ้ขปญัหาโรคเอดส์

10,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 10,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานการ

เพิม่ทกัษะการพูดคยุของพอ่แม ่ผูป้กครองกบัลูกและวยัรุน่ทีอ่าศยัใน

ครอบครวั เรือ่ง สง่เสรมิอนามยัเจรญิพนัธ์เพือ่ป้องกนัแกไ้ขปญัหา

การต ัง้ครรภ์ในวยัรุน่ และแกไ้ขปญัหาโรคเอดส์ เชน่ คา่ป้ายรณรงค์ 

ประชาสมัพนัธ์ คา่สมนาคณุวทิยากร คา่อาหาร อาหารวา่งและ

เครือ่งดืม่ คา่เอกสาร คา่วสัดแุละอปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฯลฯ

 -  เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

-  ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรกิารสาธารณสขุและงาน

สาธารณสขุอืน่  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่                     

(พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้าที ่ 54  ล าดบัที ่ 12

(3)  โครงการสง่เสรมิการด าเนินงานบรหิารจดัการระบบแพทย์ฉุกเฉิน 20,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 20,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิ

ด าเนินงานบรหิารจดัการระบบแพทย์ฉุกเฉิน เชน่ การสรา้งความรู ้

ความเขา้ใจ และประชาสมัพนัธ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉินแก่

ประชาชน สง่เสรมิการป้องกนัการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ฯลฯ

-   เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552  หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย                    

ที ่มท 0891.3/ว 2826 ลงวนัที ่17 กนัยายน 2553

-  ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรกิารสาธารณสขุและงาน

สาธารณสขุอืน่  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่                      

(พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้าที ่ 52  ล าดบัที ่ 2

(1)  โครงการจดัหาถงัขยะ  ต ัง้ไว ้ 50,000 บาท  เพือ่เป็นคา่จดัซ้ือ

ถงัขยะ

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552

-  ปรากฎในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรกิารสาธารณสขุและงาน

สาธารณสขุอืน่  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่                       

(พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้าที ่ 78  ล าดบัที ่ 1

คา่วสัดุ 50,000 บาท

วสัดอุืน่ 50,000 บาท



รวม

รวม

จ านวน

เงนิอุดหนุน 140,000 บาท

เงนิอดุหนุนเอกชน

งบเงนิอุดหนุน 140,000 บาท

(1)  เงนิอดุหนุนส าหรบัการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ
140,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 140,000 บาท  เพือ่ขบัเคลือ่นโครงการพระราชด าร ิ         

ดา้นสาธารณสขุ  

-  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559  หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561

-  ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรกิารสาธารณสขุและงาน

สาธารณสขุอืน่  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่                      

(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (คร ัง้ที ่1)       

หน้าที ่5  ล าดบัที ่5



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 853,320 บาท

เงนิเดอืนพนกังาน 571,320 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 2,428,320 บาท

งบบุคลากร 853,320 บาท

ต ัง้ไว ้ 108,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งท ั่วไป  

จ านวน 1 คน  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและชุมชน

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 12,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 42,000 บาท  ส าหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนของ

พนกังานเทศบาลสามญั ต าแหน่ง นกับรหิารงานชา่ง ระดบัตน้ 

(ผูอ้ านวยการกองชา่ง) ทีไ่ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่งตามประกาศ

คณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ เรือ่ง 

ก าหนดมาตรฐานกลางการบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่(ฉบบัที ่10)

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ

และชุมชน

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 108,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 571,320 บาท  ส าหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล

สามญั  จ านวน 2 อตัรา ไดแ้ก่

(1)  นกับรหิารงานชา่ง ระดบัตน้ (ผูอ้ านวยการกองชา่ง)                 

เป็นเงนิ  409,320  บาท  

(2)  นายชา่งโยธา ระดบัปฏบิตังิาน / ช านาญงาน                          

เป็นเงนิ 162,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ

และชุมชน

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 12,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว

ส าหรบัพนกังานถา่ยโอน ต าแหน่ง พนกังานจา้งท ั่วไป (คนงานสบู

น ้า)จ านวน 1 คน  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิาร

ท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

ต ัง้ไว ้ 108,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานถา่ยโอน 

ต าแหน่ง พนกังานจา้งท ั่วไป (คนงานสบูน ้า) จ านวน 1 คน  ปรากฏ

ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานถา่ยโอน 12,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 12,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว

ส าหรบัพนกังานจา้งท ั่วไป จ านวน 1 คน  ปรากฏในแผนงานเคหะ

และชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

เงนิเดอืนพนกังานถา่ยโอน 108,000 บาท



รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

งบด าเนินงาน 1,515,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 10,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการใหแ้ก ่พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า และพนกังาน

จา้ง  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 45,000 บาท

(1)  คา่ตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซ้ือหรือการจา้ง 

คณะกรรมการตรวจงานจา้ง  ต ัง้ไว ้ 50,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็น

คา่ตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซ้ือหรือการจา้ง คณะกรรมการ

ตรวจการจา้ง ตามหนงัสอื ที ่มท 0808.4/ว3652 ลงวนัที ่17 

พฤศจกิายน 2553  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน                  

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

คา่ตอบแทน 105,000 บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 50,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 20,000 บาท  ส าหรบัจา่ยเป็น

   -  คา่รบัวารสาร , นิตยสาร , หนงัสอืพมิพ์ , สิง่พมิพ์

   -  คา่เย็บหนงัสอืเขา้ปกหนงัสอื , คา่ถา่ยเอกสาร

   -  คา่ซกัฟอก , คา่ก าจดัสิง่ปฏกิูล , คา่ระวางรถบรรทุก

   -  คา่เชา่ทรพัย์สนิ (ยกเวน้ คา่เชา่บา้น)

   -  คา่โฆษณาและเผยแพร่

   -  คา่ธรรมเนียมตา่งๆ

   -  คา่เบีย้ประกนั , คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดตีามค าพพิากษา

   -  คา่จา้งเหมาบรกิาร

   -  คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า  ประปา โทรศพัท์ 

   -  คา่ลา้งอดั ขยายภาพ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ

      ฯลฯ

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ

และชุมชน

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

(1)  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 20,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 45,000  บาท  ส าหรบัจา่ยเป็นเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั

การศกึษาบตุรของพนกังานเทศบาลสามญัผูม้สีทิธไิดร้บัตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบตุร

พนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549  ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

คา่ใช้สอย 1,030,000 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

(2)  คา่ใชจ้า่ยวศิวกรในการออกแบบและรบัรองแบบในการกอ่สรา้ง 200,000 บาท

(1)  คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาอบรมสมัมนาบคุลากร 40,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 40,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการศกึษาอบรม

สมัมนาบคุลากรองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ส าหรบัขา้ราชการ 

พนกังานเทศบาลสามญั พนกังานจา้ง ผูบ้รหิาร และสมาชกิสภา

เทศบาลต าบล ตามแผนพฒันาบคุลากร แผนฝึกอบรมของสถาบนั

พฒันาบคุลากรทอ้งถิน่ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

กระทรวงมหาดไทย เพือ่เป็นการพฒันาประสทิธภิาพของขา้ราชการ 

พนกังานเทศบาลสามญั และการพจิารณาเขา้รว่มอบรมสมัมนาทีจ่ดั

โดยองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรือหน่วยงานราชการอืน่ ทีม่หีน้าที่

ก ากบัดแูลหรือสนบัสนุนใหก้ารปฏบิตังิานของเทศบาลต าบลมี

ประสทิธภิาพ เป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีน คา่เลา่เรียน คา่บ ารุง

การศกึษา และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ตามทีห่น่วยงานทีจ่ดัอบรมสมัมนาเรียก

เก็บตามระเบยีบฯ ฯลฯ

-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ

ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่         

พ.ศ. 2557

-  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

ต ัง้ไว ้ 80,000 บาท  ส าหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการ

ตรวจสอบคณุภาพน ้าประปา  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน      

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

ต ัง้ไว ้ 200,000 บาท  ส าหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยวศิวกรในการ

ออกแบบและรบัรองแบบในการกอ่สรา้ง  ปรากฏในแผนงานเคหะ

และชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

(3)  คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตรวจสอบคณุภาพน ้าประปา 80,000 บาท

(2)  คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 40,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 40,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการในราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เล้ียง

เดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ  ณ  ทา่อากาศยาน 

คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการ 

ของพนกังานเทศบาลสามญั ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง ฯลฯ

-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ

เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ 

(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2561

-  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน



จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 600,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 600,000  บาท  เพือ่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ให้

สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ ไดแ้ก ่   

   -  บ ารุงรกัษาครุภณัฑ์  เชน่  รถยนต์  รถจกัรยานยนต์  

คอมพวิเตอร์ เครือ่งพมิพ์ดดี  เครือ่งถา่ยเอกสาร  เครือ่งโรเนียว  

โทรทศัน์  รถตดัหญา้  เครือ่งขยายเสยีง  ฯลฯ

   -  บ ารุงรกัษา ซอ่มแซม ปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง  บ ารุงรกัษา

ซอ่มแซม ปรบัปรุงสถานีสบูน ้า ฯลฯ

   -  ทรพัย์สนิอืน่ ๆ  เชน่ วสัดตุา่งๆ ฯลฯ   

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ

และชุมชน

(3)  คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการดแูลรกัษาและคุม้ครองทีส่าธารณะ 50,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 50,000  บาท  ส าหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการ

ดแูลรกัษาและคุม้ครองทีส่าธารณะ ปกักนัหลกัเขตขดุแนวกนัเขต   

กนัแนวเขตในทีส่าธาณประโยชน์ เชน่ ทีช่ายตลิง่ ทีป่่าชา้ ทางบก 

ทางน ้า สวนสาธารณะ ทีเ่ล้ียงสตัว์ และทีส่าธารณะประจ าต าบลหรือ

หมูบ่า้น ฯลฯ

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) 

พ.ศ. 2552  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการดแูลรกัษาและ

คุม้ครองป้องกนัทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิส าหรบั

พลเมอืงใชร้ว่มกนั พ.ศ. 2553

-  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่                        

(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (คร ัง้ที ่1)             

หน้าที ่ 23  ล าดบัที ่ 1

ต ัง้ไว ้ 30,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ  เชน่ 

หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า เทปพนัสายไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า สวติซ์

ไฟฟ้า ปล ัก๊ถา่นวทิยุมอืถือ รงัถา่นวทิยุมอืถือ  เสาอากาศวทิย ุ 

ไมโครโฟน ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน                   

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

ต ัง้ไว ้ 20,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดสุ านกังาน  เชน่  

กระดาษ  หมกึ  ดนิสอ  ปากกา  ยางลบ  ลวดเย็บกระดาษ  ซอง

เอกสาร  ตลบัผงหมกึ  น ้าหมกึปรนิท์  คลปิ  แฟ้ม  น ้าดืม่  ทีถู่พ้ืน  

ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 30,000 บาท

คา่วสัดุ 130,000 บาท

วสัดสุ านกังาน 20,000 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

วสัดงุานบา้นงานครวั 5,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 5,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดโุฆษณาและเผยแพร ่

เชน่ รูป  แถบบนัทกึเสยีง  กระดาษเขยีนโปสเตอร์  พูก่นั  ส ี ฟิล์ม  

เมมโมรีก่าร์ด  ฟิล์มสไลด์  แถบบนัทกึเสยีงหรือภาพ (ภาพยนตร์,

วดิโีอเทป,แผน่ซีด)ี รูปสหีรือขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้ง อดัขยาย 

ภาพถา่ยดาวเทียม ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน         

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

วสัดคุอมพวิเตอร์ 20,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 50,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดกุอ่สรา้ง  เชน่         

ไมต้า่งๆ  น ้ามนัทาไม ้ ทนิเนอร์  ส ี แปรงทาส ี ปนูซเิมนต์ ปนูขาว 

ทอ่ตา่ง ๆ  ทอ่น ้าและอปุกรณ์ประปา  คอ้น  คมี  ชะแลง  เทปวดั

ระยะ  เครือ่งวดัขนาดเล็ก เชน่ ตลบัเมตร  ลูกดิง่  สวา่น  โถสว้ม  อา่ง

ลา้งมอื  ราวพาดผา้ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน           

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 5,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 5,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดงุานบา้นงานครวั  เชน่ 

ผงซกัฟอก  สบู ่ ไมก้วาด  สเปรย์ปรบัอากาศ  น ้ายาดบักลิน่  น ้ายา

ขดัหอ้งน ้า  ถาด  แกว้น ้า  จานรอง  ถว้ยชาม  ชอ้นสอ้ม  ฯลฯ  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ

และชุมชน

วสัดกุอ่สรา้ง 50,000 บาท

คา่ไฟฟ้า 250,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 250,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าสถานีสบูน ้า  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ

และชุมชน

ต ัง้ไว ้ 20,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์  เชน่ 

แผน่ดสิก์ จานบนัทกึขอ้มลู แผน่กรองแสง กระดาษตอ่เนื่อง 

เมนบอร์ด เมมโมรี ซีดรีอม ฮาร์ดดสิก์ แผงแป้นอกัขระหรือ

แป้นพมิพ์ (Key Board) เมาส์ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ซอฟแวร์

ตา่งๆ ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์  ฯลฯ  ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

คา่สาธารณูปโภค 250,000 บาท



รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

งบลงทุน 60,000 บาท

คา่ครุภณัฑ์ 60,000 บาท

(1)  เครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ส ีแบบ Network 10,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 10,000 บาท  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 

LED ส ีแบบ Network จ านวน 1 เครือ่ง  เพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิาน

ดา้นเอกสารของส านกังานเทศบาลต าบลขยุ โดยมคีณุลกัษณะ ดงัน้ี

   1.  มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 600x600 dpi

   2.  มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งขาวด าไมน้่อยกวา่ 18 หน้าตอ่นาที 

(ppm)

   3.  มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งสไีมน้่อยกวา่ 18 หน้าตอ่นาท ี(ppm)

   4.  สามารถพมิพ์เอกสารกลบัหน้าอตัโนมตัไิด้

   5.  มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่ 128 MB

   6.  มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ จ านวน

ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง

   7.  มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 

10/100 Base-T หรือดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง หรือ 

สามารถใชง้านผา่นเครือขา่ยไรส้าย (Wi-Fi) ได้

   8.  มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 250 แผน่

   9.  สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom

-  เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ       

 ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559

-  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่                        

(พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้าที ่ 84  ล าดบัที ่ 9

ต ัง้ไว ้ 30,000 บาท  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งทดสอบหาคา่ก าลงัตา้นทาน

ของคอนกรีตแบบไมท่ าลาย จ านวน 1 เครือ่ง โดยมคีณุลกัษณะ ดงัน้ี

   1.  เป็นเครือ่งมอืทดสอบคา่ก าลงัความตา้นทานของคอนกรีตแบบ

ไมท่ าลาย

   2.  สามารถใชง้านไดใ้นหอ้งปฏบิตักิารและในสนามจรงิ

-  เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ       

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559

-  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่                        

(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (คร ัง้ที ่2)             

หน้าที ่17  ล าดบัที ่2

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง

(1)  เครือ่งทดสอบหาคา่ก าลงัตา้นทานของคอนกรีตแบบไมท่ าลาย 30,000 บาท



จ านวน

ต ัง้ไว ้ 20,000  บาท  เพือ่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิไดแ้ก่

   -  รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงครุภณัฑ์

   -  รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่รีาคาตอ่หน่วยหรือ

ตอ่ชุดเกนิกวา่  20,000 บาท

   -  รายจา่ยเพือ่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งของครุภณัฑ์ขนาด

ใหญ ่เชน่ เครือ่งจกัรกล ยานพาหนะ เป็นตน้ ซึง่ไมร่วมถงึคา่ซอ่ม

บ ารุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง

   -  รายจา่ยเพือ่จา้งทีป่รกึษาในการจดัหาหรือปรบัปรุงครุภณัฑ์

   -  รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่ครุภณัฑ์ เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี 

คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้ เป็นตน้

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ

และชุมชน

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 20,000 บาท



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

งบลงทุน 2,037,750 บาท

คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 2,037,750 บาท

งานไฟฟ้าถนน 2,037,750 บาท

(1)  โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กเสน้หน้าโรงพยาบาล      

ล าทะเมนชยั (ตอ่ของเดมิ 200 เมตร)  หมูท่ี ่1 บา้นหนองบวัวง 

ต าบลขยุอ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา

186,500 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง  4  เมตร              

ยาว  95  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหลท่างดนิถมกวา้งขา้งละ  

0.15  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ระยะเวลาในการท างาน  11 วนั  

จ านวน  186,500.00 บาท

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) 

พ.ศ. 2552

-  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน                

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)         

เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (คร ัง้ที ่2)  หน้าที ่ 10  ล าดบัที ่ 5

ต ัง้ไว ้ 100,000  บาท  เพือ่เบกิจา่ยเงนิเพิม่คา่งานตามสญัญาแบบ

ปรบัราคาได ้(คา่ K) ทีม่วีงเงนิไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) 

พ.ศ. 2552  หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่                  

ที ่มท 0808.2/ว 1837 ลงวนัที ่11 กนัยายน 2560

-  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน                   

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)           

เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (คร ัง้ที ่2)  หน้าที ่ 3  ล าดบัที ่ 2

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

คา่ชดเชยผลอาสนิ

(1)  เงนิชดเชยคา่งานสิง่กอ่สรา้งตามสญัญาแบบปรบัราคาได ้(คา่ K) 100,000 บาท

(2)  โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยชูศรี 1 หมูท่ี ่5      

บา้นโนนชุมพวง ต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา
245,300 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง  3  เมตร             

ยาว  180  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหลท่างดนิถมกวา้งขา้งละ  

0.15  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ระยะเวลาในการท างาน  14 วนั  

จ านวน  245,300.00 บาท

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) 

พ.ศ. 2552

-  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน                

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)         

เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (คร ัง้ที ่1)  หน้าที ่ 10  ล าดบัที ่ 8



จ านวน

จ านวน

จ านวน
(5)  โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยอนนัต์ถงึหนองเต็ง 

หมูท่ี ่6 บา้นขยุ ต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา
140,700 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง  3  เมตร             

ยาว  95  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหลท่างดนิถมกวา้งขา้งละ  

0.15  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ระยะเวลาในการท างาน  9 วนั  

จ านวน  140,700 บาท

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) 

พ.ศ. 2552

-  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน              

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)          

เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (คร ัง้ที ่2)  หน้าที ่ 11  ล าดบัที ่6

(4)  โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจากสามแยกนาตาลอย 

เชือ่มหมูท่ี ่10 บา้นขยุใหมพ่ฒันา หมูท่ี ่6 บา้นขยุ ต าบลขยุ            

อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา

157,800 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง  3  เมตร              

ยาว  108  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหลท่างดนิถมกวา้งขา้งละ  

0.15  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ระยะเวลาในการท างาน  10 วนั  

จ านวน  157,800.00 บาท

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) 

พ.ศ. 2552

-  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน               

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)        

เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (คร ัง้ที ่2)  หน้าที ่ 4  ล าดบัที ่ 3

(3)  โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยชูศรี 2 หมูท่ี ่5      

บา้นโนนชุมพวง ต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา
140,700 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง  3  เมตร             

ยาว  95  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหลท่างดนิถมกวา้งขา้งละ  

0.15  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ระยะเวลาในการท างาน  9 วนั  

จ านวน  140,700.00 บาท

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) 

พ.ศ. 2552

-  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน               

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)         

เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (คร ัง้ที ่1)  หน้าที ่ 10  ล าดบัที ่ 9



จ านวน

จ านวน

จ านวน

(8)  โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กคุม้อา่งทองจากบา้น   

ยายพูน  พมิพ์พมิาย ถงึบา้นยายหนูจี  การาม  หมูท่ี ่7 บา้นหนองไผ ่

ต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา

173,600 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง  4  เมตร              

ยาว  90  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหลท่างดนิถมกวา้งขา้งละ  

0.15  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ระยะเวลาในการท างาน  10 วนั  

จ านวน  173,600.00 บาท

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) 

พ.ศ. 2552

-  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน               

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)         

เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (คร ัง้ที ่2)  หน้าที ่ 13  ล าดบัที ่ 8

(7)  โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจากบา้นหนองไผ ่หมูท่ี ่7

 ต าบลขยุ เชือ่มถงึบา้นมาบป่าแดง หมูท่ี ่11 ต าบลชอ่งแมว            

อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา

279,400 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง  6  เมตร              

ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหลท่างดนิถมกวา้งขา้งละ  

0.15  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ระยะเวลาในการท างาน  16 วนั  

จ านวน  279,400.00 บาท

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) 

พ.ศ. 2552

-  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน               

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)        

เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (คร ัง้ที ่2)  หน้าที ่ 12  ล าดบัที ่ 7

(6)  โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยบา้น                    

นายไกรทอง   สสีทิธิ ์ หมูท่ี ่6 บา้นขยุ ต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั 

จงัหวดันครราชสมีา

48,800 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง  3  เมตร              

ยาว  24  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหลท่างดนิถมกวา้งขา้งละ  

0.15  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ระยะเวลาในการท างาน  4 วนั  

จ านวน  48,800.00 บาท

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) 

พ.ศ. 2552

-  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน               

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)         

เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (คร ัง้ที ่1)  หน้าที ่ 12  ล าดบัที ่ 15



จ านวน

จ านวน

จ านวน

(9)  โครงการกอ่สรา้งขยายผวิจราจรคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยกลางบา้น

จากบา้นนายชยั  เจรญิกลาง ถงึสามแยกบา้นนายสมศกัดิ ์ ปานเกดิ     

หมูท่ี ่10 บา้นขยุใหมพ่ฒันา ต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดั

นครราชสมีา

115,800 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งขยายผวิจราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก           

ขนาดกวา้งเฉลีย่  1.50  เมตร  ยาว  95  เมตร  หนา  0.15  เมตร  

ขนาดกวา้งเฉลีย่  1.50  เมตร  ยาว  59  เมตร  หนา  0.15  เมตร  

ไหลท่างดนิถมกวา้งขา้งละ  0.15  เมตร  หนา  0.15  เมตร  

ระยะเวลาในการท างาน  8 วนั  จ านวน  115,800.00 บาท

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) 

พ.ศ. 2552

-  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน                

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)        

เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (คร ัง้ที ่2)  หน้าที ่ 4  ล าดบัที ่ 4

(10)  กอ่สรา้งระบบการระบายน ้า บอ่พกั วางทอ่ระบายน ้า รางระบาย

น ้าซอยกลางบา้น ไปสระหนองสะแก หมูท่ี ่4 บา้นหนองสะแก ต าบลขยุ 

อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา

281,810 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระลายน ้า คสล. ยาว  192  เมตร      

พรอ้มบอ่พกัคสล.  1 บอ่  วางทอ่ระบายน ้าคสล. Dai. 0.30 เมตร  

จ านวน  48  ทอ่น  ตามแบบของเทศบาลต าบลขยุ                  

จ านวน  281,810.00 บาท

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) 

พ.ศ. 2552

-  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน                

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)         

เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (คร ัง้ที ่1)  หน้าที ่ 30  ล าดบัที ่ 4

(11)  กอ่สรา้งระบบการระบายน ้า บอ่พกั วางทอ่ระบายน ้า รางระบาย

น ้าคุม้หวันอน (ตอ่ของเดมิ) หมูท่ี ่4 บา้นหนองสะแก ต าบลขยุ            

อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา

167,340 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระลายน ้า คสล. ยาว  113  เมตร       

พรอ้มบอ่พกัคสล.  1 บอ่  วางทอ่ระบายน ้าคสล. Dai. 0.30 เมตร  

จ านวน  36  ทอ่น  ตามแบบของเทศบาลต าบลขขยุ               

จ านวน  167,340.00 บาท

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) 

พ.ศ. 2552

-  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน               

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)        

เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (คร ัง้ที ่1)  หน้าที ่ 30  ล าดบัที ่ 4



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

คา่ใช้สอย 60,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 75,000 บาท

งบด าเนินงาน 75,000 บาท

(2)  โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนสรา้งความปรองดองสมานฉนัท์ 15,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 15,000 บาท  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิสนบัสนุน 

สรา้งความปรองดองสมานฉนัท์ของคนในชาต ิ เชน่ คา่ป้าย

โครงการ คา่ป้ายรณรงค์ ประชาสมัพนัธ์ คา่สมนาคณุวทิยากร 

คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่ตกแตง่สถานที ่คา่เอกสาร 

คา่วสัดแุละอปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) 

พ.ศ. 2552  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ

ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 

2557

-  ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  งานสง่เสรมิและ

สนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 

(พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้าที ่ 49  ล าดบัที ่ 2

(1)  โครงการปกป้องสถาบนัส าคญัของชาติ 15,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 15,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการจดั

กจิกรรมและโครงการในการปกป้องสถาบนัส าคญัของชาต ิ

โดยเฉพาะสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ เชน่ คา่ป้าย คา่สมนาคณุ

วทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่ตกแตง่สถานที ่คา่

เอกสาร คา่วสัดแุละอปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) 

พ.ศ. 2552  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย

ในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการ

แขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

-  ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  งานสง่เสรมิและ

สนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 

(พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้าที ่ 76  ล าดบัที ่ 2



จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

(3)  โครงการประชุมประชาคม ประชุมเชงิปฏบิตักิาร 10,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 10,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัประชุมประชาคมต าบล 

หมูบ่า้น หรือประชุมเชงิปฏบิตักิาร ( WORK SHOP) เพือ่จดัท า

แผนพฒันาเทศบาลต าบลขยุและแผนชุมชน การประชุมเพือ่

แกป้ญัหาตา่ง ๆในต าบล ฯลฯ เชน่ คา่ป้าย คา่อาหารวา่งและ

เครือ่งดืม่ คา่เอกสาร คา่วสัดแุละอปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฯลฯ

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) 

พ.ศ. 2552  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท า

แผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ้ข

เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559  หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.3/ว 5797 ลงวนัที ่10 ตลุาคม 2559

-  ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  งานสง่เสรมิและ

สนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 

(พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้าที ่ 76  ล าดบัที ่ 1

ต ัง้ไว ้ 15,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เชน่  ไฟฉาย  กรวย กระบอง ฯลฯ  

ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน                         

งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน

คา่วสัดุ 15,000 บาท

วสัดอุืน่ 15,000 บาท

(4)  โครงการเทศบาลเคลือ่นที่ 20,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 20,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัออกบรกิาร

ประชาชนเคลือ่นทีเ่พือ่เขา้บรกิารประชาชน เชน่ รบัเรือ่งรอ้งทุกข์ 

การเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารโดยจดัท าแผน่พบั ใบปลวิ  โปสเตอร์  

สรุปผลการด าเนินงาน สง่เสรมิอาชีพ  ชว่ยเหลือผูย้ากไร ้ฯลฯ

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) 

พ.ศ. 2552  พระราชกฤษฏกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวธีิการบรหิาร

กจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546

-  ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  งานสง่เสรมิและ

สนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 

(พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้าที ่ 49  ล าดบัที ่ 1



รวม

รวม

รวม

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานกีฬาและนนัทนาการ 40,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 40,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการแขง่ขนั

กีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬา เพือ่สง่เสรมิและ

สนบัสนุนใหเ้ยาวชน ประชาชน บคุลากรขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์โดยการเลน่กีฬาออกก าลงักาย

ท าใหร้า่งกายแข็งแรง หา่งไกลยาเสพตดิ เป็นการเสรมิสรา้ง

ความสมัพนัธ์ทีด่ขีองประชาชนในพ้ืนที ่ฯลฯ เชน่ เงนิรางวลั เงนิ

คา่ตอบแทนกรรมการ คา่ตกแตง่สถานที ่คา่ยานพาหนะ คา่อปุกรณ์

การกีฬาหรือกรีฑา คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ย

คา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้

รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

-  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ            

งานกีฬาและนนัทนาการ  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่        

(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (คร ัง้ที ่2)       

หน้าที ่ 14  ล าดบัที ่ 9

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 150,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

(1)  โครงการแขง่ขนักีฬาเชือ่มความสมัพนัธ์ขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่
40,000 บาท

งบด าเนินงาน 40,000 บาท

คา่ใช้สอย 40,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 140,000 บาท

(1)  โครงการจดังานประเพณี และพธีิการทางศาสนา                     

ต ัง้ไว ้ 50,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดังาน

ประเพณี และพธีิการทางศาสนา  เชน่ งานสงกรานต์ เขา้พรรษา     

ออกพรรษา ลอยกระทง  บญุกุม้ขา้วใหญ ่ ฯลฯ

-  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ           

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 

(พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้าที ่ 71  ล าดบัที ่ 4

(2)  โครงการจดังานรฐัพธีิ  ต ัง้ไว ้ 90,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็น

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการจดังานรฐัพธีิ  เชน่  วนัปิยมหาราช  

วนัแมแ่หง่ชาต ิวนัพอ่แหง่ชาต ิฯลฯ

-  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ           

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 

(พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้าที ่ 71  ล าดบัที ่ 3

งบด าเนินงาน 150,000 บาท

คา่ใช้สอย 150,000 บาท



จ านวน

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

(1)  คา่พวงมาลยั  ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไมแ้ละพวงมาลา 10,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 10,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัหาพวงมาลยั 

ชอ่ดอกไม ้พวงมาลา ในการจดังานรฐัพธีิ เชน่ วนัปิยมหาราช วนัแม่

แหง่ชาต ิวนัพอ่แหง่ชาต ิฯลฯ

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) 

พ.ศ. 2552  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย

ในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการ

แขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559                

หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/ว 1284                         

ลงวนัที ่10 พฤศจกิายน 2530  หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0803.3/ว 735 ลงวนัที ่16 มนีาคม 2561

-  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ           

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 

(พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้าที ่ 71  ล าดบัที ่ 3



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

(1)  โครงการก าจดัวชัพืชตา่งๆ ตามแหลง่น ้าในเขตเทศบาลต าบลขยุ 100,000 บาท

งบด าเนินงาน 180,000 บาท

คา่ใช้สอย 180,000 บาท

แผนงานการเกษตร

งานสง่เสรมิการเกษตร 180,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 20,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการสนบัสนุนสง่เสรมิ

การเกษตรเพือ่อาหารกลางวนัตามแนวทางพระราชด าร ิเชน่         

การจดัหาพนัธ์พืช ผกั และสตัว์เล้ียง คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เกีย่วกบัการ

ด าเนินโครงการ ฯลฯ

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) 

พ.ศ. 2552

-  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานสง่เสรมิการเกษตร            

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)           

หน้าที ่ 47  ล าดบัที ่ 5

ต ัง้ไว ้ 20,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตาม

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิเชน่ คา่ป้าย คา่สมนาคณุ

วทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่ตกแตง่สถานที ่    

คา่เอกสาร คา่วสัดแุละอปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) 

พ.ศ. 2552  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย

ในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการ

แขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

-  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานสง่เสรมิการเกษตร            

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)           

หน้าที ่ 46  ล าดบัที ่ 4

(3)  โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนัตามแนวทางพระราชด าริ 20,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 100,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาแหลง่น ้า ก าจดั

วชัพืชทีป่กคลุมผวิน ้า หว้ย หนอง ครอง บงึ เพือ่ประชาชนจะไดม้นี ้า 

 ไวใ้ชใ้นการอปุโภค บรโิภค ทีส่ะอาดเพียงพอและท ั่วถงึ

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) 

พ.ศ. 2552

-  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานสง่เสรมิการเกษตร            

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)           

หน้าที ่ 35  ล าดบัที ่ 1

(2)  โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 20,000 บาท



จ านวน

จ านวน

(4)  โครงการ " รกัน ้า รกัป่า รกัษาแผน่ดนิ " 20,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 20,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน     

ตามโครงการ การจดัฝึกอบรม สมัมนา ศกึษาดงูาน เผยแพรแ่ละ

ประชาสมัพนัธ์ เพือ่ใหค้วามรู ้หลกัการประกอบอาชีพตามหลกั

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงแกก่ลุม่อาชีพ เยาวชน ประชาชน สง่เสรมิ

ใหม้กีารจดัท าบญัชีครวัเรือน สนบัสนุนการประกอบอาชีพดา้น

การเกษตรเพือ่ขบัเคลือ่นตามแนวพระราชด าร ิเชน่ คา่ป้ายรณรงค์ 

ประชาสมัพนัธ์ คา่ยานพาหนะ คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ 

คา่เชา่ทีพ่กั คา่สมนาคณุวทิยากร คา่เอกสาร คา่วสัดแุละอปุกรณ์ 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) 

พ.ศ. 2552  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ

ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 

2557

-  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานสง่เสรมิการเกษตร           

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)           

หน้าที ่ 46  ล าดบัที ่ 1

ต ัง้ไว ้ 20,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตาม

โครงการเพือ่อนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าและป่าไม ้สรา้งจติส านึกในการ

รกัษาสิง่แวดลอ้มและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิเชน่ จดัหาตน้ไม ้

จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ด าเนินการ ฯลฯ

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) 

พ.ศ. 2552  หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ       

 ที ่มท 0801.2/ว 1060 ลงวนัที ่31 พฤษภาคม 2559

-  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานสง่เสรมิการเกษตร           

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)           

หน้าที ่ 80  ล าดบัที ่ 3

(5)  โครงการสง่เสรมิการประกอบอาชีพตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียง
20,000 บาท



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

งบด าเนินงาน 635,000 บาท

คา่ใช้สอย 105,000 บาท

แผนงานการพาณิชย์

งานกจิการประปา 715,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 100,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ

เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  

งานกจิการประปา

คา่วสัดุ 280,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 5,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาแรงงานในการ

ด าเนินการขดุฝงัทอ่ ขยายเขตประปา ซอ่มแซม หรือบรกิารใหผู้้

รบัจา้งท าการอยา่งหนึ่งอยา่งใด  คา่โฆษณาและเผยแพร ่ 

คา่ธรรมเนียมตา่งๆ  คา่เย็บหนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื และอืน่ ๆ 

ฯลฯ  ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 100,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 5,000 บาท

วสัดอุืน่ 170,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 170,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการผลติน ้าประปา 

เชน่ สารสม้ คลอรีน มเิตอร์น ้า และวสัดอุืน่ ๆ ทีต่อ้งใชใ้นการผลติ

น ้าประปา  ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 20,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 20,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 

เชน่  น ้ามนัเช้ือเพลงิ  น ้ามนัดเีซล  น ้ามนัเบนซนิ  น ้ามนัเครือ่ง      

จารบ ีฯลฯ  ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา

วสัดกุอ่สรา้ง 90,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 90,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดกุอ่สรา้งทีใ่ชใ้นการ

กอ่สรา้งระบบประปา เชน่  ทอ่  ขอ้ตอ่  กาว  เทปพนัทอ่ วาล์ว       

มาตรวดัน ้า ฯลฯ  ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา

ต ัง้ไว ้ 250,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าในกจิการ

ประปา  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา

คา่สาธารณูปโภค 250,000 บาท

คา่ไฟฟ้า 250,000 บาท



รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

คา่ครุภณัฑ์ 80,000 บาท

ครุภณัฑ์การเกษตร

งบลงทุน 80,000 บาท

(2)  เครือ่งสบูน ้าแบบซมัเมอร์ส ขนาด 2 แรงมา้ 50,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 50,000 บาท  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งสบูน ้าแบบซมัเมอร์ส        

ขนาด 2 แรงมา้ จ านวน 1 ชุด โดยมคีณุลกัษณะ ดงัน้ี

   1.  เครือ่งสบูน ้าแบบซมัเมอร์ส ขนาด 2 แรงมา้ ขนาด 220 V 

พรอ้มอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด  

-  เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ       

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559

-  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา                 

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)         

เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (คร ัง้ที ่2)  หน้าที ่ 17  ล าดบัที ่ 1

(1)  เครือ่งสบูน ้าแบบซมัเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงมา้ 30,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 30,000 บาท  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งสบูน ้าแบบซมัเมอร์ส      

ขนาด 1.5 แรงมา้ จ านวน 1 ชุด โดยมคีณุลกัษณะ ดงัน้ี

   1.  เครือ่งสบูน ้าแบบซมัเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงมา้ ขนาด 220 V 

พรอ้มอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด

-  เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ       

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559

-  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกจิการประปา                 

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)        

เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (คร ัง้ที ่2)  หน้าที ่ 17  ล าดบัที ่ 1



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 9,136,530 บาท

งบกลาง 9,136,530 บาท

ต ัง้ไว ้ 100,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ช าระดอกเบีย้สถาบนัการเงนิ 

ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.3/ว 4715  

ลงวนัที ่23 พฤศจกิายน 2554  เรือ่ง หลกัเกณฑ์ในการพจิารณาขอกู้

เงนิของ อบจ. เทศบาล และเมอืงพทัยา  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  

งานงบกลาง

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 144,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 410,000  บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่ช าระหน้ีเงนิตน้สถาบนั

การเงนิตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.3/ว 

4715  ลงวนัที ่23 พฤศจกิายน 2554 เรือ่ง หลกัเกณฑ์ในการ

พจิารณาขอกูเ้งนิของ อบจ. เทศบาล และเมอืงพทัยา  ปรากฏใน

แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

คา่ช าระดอกเบีย้ 100,000 บาท

งบกลาง 9,136,530 บาท

คา่ช าระหน้ีเงนิตน้ 410,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 4,383,600 บาท  เพือ่สนบัสนุนการสรา้งหลกัประกนัรายได้

แกผู่ส้งูอายุในเขตเทศบาลต าบลขยุ                                             

 -  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การ

จา่ยเงนิเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2552 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2560                               

 -  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  เป็นไปตามแผนพฒันา

ทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้าที ่ 50  ล าดบัที ่ 2

ต ัง้ไว ้ 144,000  บาท   เพือ่สมทบกองทุนประกนัสงัคม                

ในอตัรารอ้ยละ 5 ของคา่จา้งผูป้ระกนัตนตาม พ.ร.บ. ประกนัสงัคม 

2533  ดงัน้ี

     (1)  พนกังานจา้งท ั่วไป  จ านวน  20 คน  ต ัง้ไว ้ 120,000 

บาท  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

     (2)  ผูด้แูลเด็ก / พนกังานถา่ยโอน  จ านวน  4 คน                    

 ต ัง้ไว ้ 24,000 บาท  ดงัน้ี

          -  พนกังานจา้งท ั่วไป ต าแหน่ง ผูด้แูลเด็ก  จ านวน  3  คน

          -  พนกังานถา่ยโอน ต าแหน่ง พนกังานจา้งท ั่วไป            

(คนงานสบูน ้า)  จ านวน  1  คน                                                 

 -  เป็นไปตามพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533                  

 -  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 4,383,600 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

ต ัง้ไว ้ 2,937,600  บาท  เพือ่สนบัสนุนสวสัดกิารทางสงัคมใหแ้กผู่้

พกิารและทุพพลภาพในเขตเทศบาลต าบลขยุ                                

 -  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การ

จา่ยเงนิเบีย้ความพกิารใหค้นพกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2561                                                             

 -  ปรากฏในแผนงาน   งบกลาง  งานงบกลาง  เป็นไปตาม

แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้าที ่ 50  ล าดบัที ่ 3

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 30,000 บาท

เบีย้ยงัชีพคนพกิาร 2,937,600 บาท

(1)  เงนิคา่บ ารุงสมาคมสนันิบาตแหง่ประเทศไทย 25,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 25,000  บาท  พจิารณาจากรายรบัจรงิปีทีผ่า่นมา ยกเวน้เงนิกู้

เงนิสะสมและเงนิอดุหนุนทุกประเภทตอ้งไมน้่อยกวา่รอ้ยละเศษหนึ่ง

สว่นหกของรายรบัดงักลา่วแตไ่มเ่กนิ 750,000  บาท                    

 -  เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว

 3028 ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2561                                               

 -  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

ต ัง้ไว ้ 626,330 บาท  ส าหรบัจา่ยในกรณีจ าเป็นเรง่ดว่น  หรือ

ฉุกเฉินเกีย่วกบั สาธารณภยัตา่งๆ ทีม่อิาจคาดการณ์ไวล้ว่งหน้าเพือ่

บรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน หรือซอ่มแซมสิง่สาธารณ 

ประโยชน์ทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากสาธารณภยั  อทุกภยั  วาตภยั  

หรือภยัธรรมชาตอิืน่  ซึง่หากไมด่ าเนินการจะท าใหเ้กดิความเสยีหาย

ตอ่ทางราชการหรือประชาชนไดร้บัความเดอืดรอ้น                       

ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั

ต ัง้ไว ้ 30,000  บาท  เพือ่ใชส้ าหรบัสนบัสนุนการจา่ยเงนิสงเคราะห์

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ ซึง่เป็นผูป่้วยเอดส์ในเขตเทศบาลทีแ่พทย์ไดร้บั

รองและท าการวนิิจฉยัแลว้และมคีวามเป็นอยูย่ากจนหรือถูกทอดทิง้

ไมส่ามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได ้                                     

 -  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจา่ยเงนิ

สงเคราะห์เพือ่การยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 

 -  ปรากฏในแผนงาน  งบกลาง  งานงบกลาง  เป็นไปตาม

แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้าที ่ 50  ล าดบัที ่ 1

ส ารองจา่ย 626,330 บาท

(2)  เงนิสมทบทุนสง่เสรมิกจิการเทศบาล 90,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 90,000 บาท  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย

เงนิกองทุนสง่เสรมิกจิการเทศบาล พ.ศ. 2518                             

 -  เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว

 3028 ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2561  หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.4/ว 27                                                      

 -  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง



จ านวน

จ านวน(4)  เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) 300,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 300,000  บาท  เพือ่จา่ยสมทบเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ขา้ราชการทอ้งถิน่ (กบท.) กระทรวงมหาดไทยโดยหกัจากประมาณ

การรายรบัในอตัรารอ้ยละสองทีไ่มร่วมพนัธบตัร เงนิกู ้เงนิทีม่ผีูอ้ทุศิ

ให ้หรือเงนิรายได ้                                                                   

 -  เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว

 3028 ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2561 หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.5/ว 2305 ลงวนัที ่26 กรกฎาคม 2561         

 -  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

(3)  เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ (สปสช.) 90,000 บาท

ต ัง้ไว ้ 90,000 บาท  เพือ่สมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพไมน้่อย

กวา่รอ้ยละหา้สบิของคา่บรกิารสาธารณสขุทีไ่ดร้บัจากกองทุน

หลกัประกนัสขุภาพ โดยคดิจากจ านวนประชากร                           

 -  เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว

 3028 ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2561                                               

 -  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง



ปี 2559 ปี 2560

695,520.00 695,520.00 0 %

120,000.00 120,000.00 0 %

120,000.00 120,000.00 0 %

198,720.00 198,720.00 0 %

1,490,400.00 1,413,120.00 -8.43 %

2,624,640.00 2,547,360.00

1,695,566.00 1,892,640.00 17.58 %

12,450.00 2,220.00 0 %

130,500.00 132,000.00 28.57 %

513,000.00 375,832.00 0 %

53,000.00 41,758.00 0 %

2,404,516.00 2,444,450.00

5,029,156.00 4,991,810.00

0.00 3,200.00 0 %

0.00 0.00 0 %

41,300.00 72,000.00 0 %

7,343.50 8,178.00 78.95 %

48,643.50 83,378.00รวมค่าตอบแทน 123,491.75 112,000.00 127,000

คา่เช่าบา้น 104,600.00 78,000.00 78,000

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 15,111.75 19,000.00 34,000

คา่เบีย้ประชุม 0.00 0.00 0

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 3,780.00 15,000.00 15,000

งบดาํเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 2,555,669.00 3,401,400.00 3,834,240

รวมงบบุคลากร 5,180,309.00 5,910,120.00 6,227,040

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 540,555.00 864,000.00 864,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 0.00 96,000.00 96,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 15,875.00 84,000.00 84,000

เงนิประจาํตาํแหน่ง 126,000.00 168,000.00 216,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

เงนิเดือนพนกังาน 1,873,239.00 2,189,400.00 2,574,240

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่
1,490,400.00 1,374,480.00 1,258,560

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00 2,508,720.00 2,392,800

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 120,000
เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี 

นายกองค์การบรหิารสว่นตาํบล
198,720.00 198,720.00 198,720

เงนิเดือนนายก/รองนายก 695,520.00 695,520.00 695,520

เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 120,000

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)
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รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตาํบลขยุ

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

อาํเภอลาํทะเมนชยั    จงัหวดันครราชสมีา
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15,656.07 59,266.07 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

43,167.00 29,375.00 0 %

5,000.00 0.00 0 %

0.00 58,374.00 0 %

5,000.00 0.00 0 %

0.00 95,986.00 0 %

116,548.00 0.00 0 %

0.00 5,000.00 0 %

0.00 0.00 165.15 %

0.00 0.00 0 %

42,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -9.09 %

0.00 0.00 66.67 %

0.00 0.00 0 %

62,536.36 77,293.00 0 %

289,907.43 325,294.07

51,145.00 48,784.00 -4.89 %

6,264.00 995.00 0 %

300.00 23,329.00 0 %

1,540.00 460.00 0 %

0.00 0.00 0 %

76,752.88 60,202.32 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

10,500.00 9,000.00 0 %

146,501.88 142,770.32

วสัดุคอมพวิเตอร์ 18,425.00 30,000.00 30,000

รวมค่าวสัดุ 198,991.20 358,600.00 355,000

วสัดุการเกษตร 0.00 5,000.00 5,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 5,000.00 5,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 1,820.00 15,000.00 15,000

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 88,915.00 170,000.00 170,000

วสัดุงานบา้นงานครวั 10,660.00 20,000.00 20,000

วสัดุกอ่สรา้ง 600.00 10,000.00 10,000

วสัดุสาํนกังาน 66,257.00 73,600.00 70,000

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 12,314.20 30,000.00 30,000

รวมค่าใช้สอย 683,591.01 999,600.00 1,227,600

ค่าวสัดุ

(9)  โครงการฝึกอบรมใหค้วามรูเ้รือ่งเกีย่วกบั

คุณธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนนิงาน
0.00 25,000.00 25,000

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 29,020.80 70,000.00 70,000

(7)  โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

 พฒันาการปฏบิตังิานและบรกิารประชาชน
0.00 110,000.00 100,000

(8)  โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จรยิธรรม 0.00 30,000.00 50,000

(5) คา่ใช้จา่ยในการศกึษาอบรมสมัมนา

บคุลากร
0.00 0.00 0

(6)  โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานเพือ่

เพิม่ประสทิธภิาพดา้นการบรหิารจดัการ
0.00 270,000.00 270,000

(4)  โครงการคา่ใช้จา่ยในการจดัการเลือกต ัง้ 0.00 132,000.00 350,000

(5)  โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 0.00 20,000.00 20,000

(2) คา่เดนิทางไปราชการ 127,628.00 0.00 0
(3)  โครงการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือ่สาร
0.00 5,000.00 5,000

(1) โครงการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือ่สาร
5,000.00 0.00 0

(2)  คา่เดนิทางไปราชการ 0.00 100,000.00 100,000

 (3) โครงการคา่ใช้จา่ยในการจดัการเลือกต ัง้ 0.00 0.00 0
(1)  คา่ใช้จา่ยในการศกึษาอบรมสมัมนา

บคุลากร
0.00 100,000.00 100,000

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 501,574.00 50,000.00 50,000
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

(2)  คา่จดัทาํประกนัภยัภาคสมคัรใจ 0.00 0.00 10,000

(3)  คา่เช่าเครือ่งถา่ยเอกสาร 0.00 0.00 57,600

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 20,368.21 87,600.00 0

(1)  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 0.00 20,000

ค่าใช้สอย
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179,588.85 172,110.32 5.26 %

1,986.00 3,356.00 0 %

4,012.50 3,852.33 0 %

0.00 1,333.00 66.67 %

19,260.00 19,260.00 0 %

204,847.35 199,911.65

689,900.16 751,354.04

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 159,200.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 34,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 25,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

15,200.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0.00 0.00 20,000

(1) เครือ่งปริน๊เตอร์ 3,700.00 0.00 0

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0.00 17,500.00 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
(1)  จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่

น้อยกวา่ 19 นิว้
0.00 3,000.00 0

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั

(1)  เครือ่งตดัหญา้ แบบขอ้แข็ง 0.00 19,000.00 0

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

 (1)  กลอ้งถา่ยภาพนิง่ระบบดจิติอล 0.00 20,000.00 0

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

(1)  ตูล้าํโพงขยายเสยีงเคลือ่นทีล่อ้ลาก 0.00 0.00 10,000

(4)  เกา้อีห้อ้งประชุมแบบลอ้หมนุ 0.00 8,000.00 0

(4)  ชุดโตะ๊รบัแขก 0.00 0.00 40,000

(3)  เกา้อีผู้บ้รหิาร (สาํหรบันายกเทศมนตรี

ตาํบลขุย)
0.00 0.00 15,000

(3)  โตะ๊พบัอเนกประสงค์ (แบบหน้าเหล็กสี

ขาว) ขนาด 75x180x75 ซม.
0.00 0.00 0

(2)  เกา้อีอ้เนกประสงค์ (เกา้อีเ้หล็กเบาะหุม้

หนงั)
0.00 0.00 24,000

(2) เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกสว่น ชนดิตดิ

ผนงั (มรีะบบฟอกอากาศ)
0.00 0.00 0

(1)  ตูเ้ก็บเอกสารอเนกประสงค์ 0.00 0.00 18,000
(1) เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกสว่น ชนดิต ัง้

พ้ืนหรือชนดิแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ)
0.00 0.00 0

 (2)  ตูเ้หล็กบานเลือ่น 0.00 5,000.00 0

 (3)  เกา้อีส้าํนกังานแบบลอ้หมนุขนาดกลาง 0.00 7,500.00 0

ครุภณัฑ์สาํนกังาน

 (1)  ตูเ้หล็ก 2 บาน 0.00 11,000.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 225,014.51 245,000.00 257,000

รวมงบดาํเนินงาน 1,231,088.47 1,715,200.00 1,966,600

คา่บรกิารไปรษณีย์ 294.00 3,000.00 5,000

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 20,277.88 40,000.00 40,000

คา่น้ําประปา คา่น้ําบาดาล 298.00 5,000.00 5,000

คา่บรกิารโทรศพัท์ 3,237.82 7,000.00 7,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา่ไฟฟ้า 200,906.81 190,000.00 200,000
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15,200.00 218,200.00

15,200.00 218,200.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

25,000.00 25,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

25,000.00 25,000.00

25,000.00 25,000.00

5,759,256.16 5,986,364.04

1,141,789.00 1,229,419.00 5.09 %

42,000.00 42,000.00 0 %

196,080.00 201,660.00 4.19 %

0.00 0.00 0 %

323,400.00 310,200.00 0 %

35,933.33 34,466.67 0 %

1,739,202.33 1,817,745.67

1,739,202.33 1,817,745.67

0.00 2,780.00 0 %

0.00 0.00 0 %

43,600.00 27,000.00 -100 %

6,826.75 11,700.00 20 %

50,426.75 41,480.00รวมค่าตอบแทน 108,467.00 44,000.00 28,000

ค่าใช้สอย

คา่เช่าบา้น 99,554.00 19,000.00 0

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 8,913.00 15,000.00 18,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
0.00 0.00 0

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 10,000.00 10,000

งบดาํเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 1,482,121.00 2,018,600.00 2,098,920

รวมงบบุคลากร 1,482,121.00 2,018,600.00 2,098,920

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 260,100.00 324,000.00 324,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 0.00 36,000.00 36,000

คา่จา้งลูกจา้งประจาํ 184,950.00 212,840.00 221,760

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของลูกจา้งประจาํ 390.00 0.00 0

เงนิเดือนพนกังาน 994,681.00 1,403,760.00 1,475,160

เงนิประจาํตาํแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

รวมงานบรหิารท ั่วไป 6,761,408.47 7,741,320.00 8,345,640

งานบรหิารงานคลงั

รวมเงนิอุดหนุน 25,000.00 25,000.00 25,000

รวมงบเงนิอุดหนุน 25,000.00 25,000.00 25,000

เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 25,000.00 25,000.00 0
(1)  โครงการจดัต ัง้ศูนย์ปฏบิตักิารรว่มในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่น
0.00 0.00 25,000

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

รวมรายจ่ายอืน่ 321,311.00 0.00 0

รวมงบรายจ่ายอืน่ 321,311.00 0.00 0

รายจ่ายอืน่

รายจา่ยอืน่ 321,311.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 3,700.00 91,000.00 127,000

งบรายจ่ายอืน่

รวมค่าครุภณัฑ์ 3,700.00 91,000.00 127,000
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5,590.00 3,365.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

51,224.00 0.00 0 %

57,710.00 0.00 0 %

0.00 65,900.00 0 %

0.00 45,216.00 0 %

0.00 0.00 11.11 %

11,700.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

9,790.00 9,050.00 0 %

136,014.00 123,531.00

38,159.00 78,024.00 0 %

420.00 0.00 0 %

10,480.00 7,452.00 0 %

0.00 0.00 0 %

34,810.00 22,240.00 -14.29 %

83,869.00 107,716.00

1,870.00 2,106.00 0 %

0.00 0.00 0 %

1,870.00 2,106.00

272,179.75 274,833.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 20,500.00 0 %

0.00 0.00 -100 %คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0.00 7,500.00 0

(1)  เครือ่งพมิพ์หวัเข็มแครส่ ัน้ 0.00 0.00 10,000
(1) เครือ่งคอมพวิเตอร์แบบพกพา (เครือ่ง

คอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ สาํหรบังานประมวลผล)
0.00 0.00 0

(1)  พดัลมตดิผนงั 0.00 0.00 2,000

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ครุภณัฑ์สาํนกังาน

(1)  เกา้อีส้าํนกังานแบบลอ้หมนุขนาดกลาง 0.00 2,500.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 13,459.64 3,000.00 3,000

รวมงบดาํเนินงาน 390,613.49 396,000.00 385,000

คา่บรกิารไปรษณีย์ 5,908.00 3,000.00 3,000

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 7,551.64 0.00 0

รวมค่าวสัดุ 123,007.85 109,000.00 104,000

ค่าสาธารณูปโภค

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 2,000.00 2,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 22,900.00 35,000.00 30,000

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0.00 2,000.00 2,000

วสัดุงานบา้นงานครวั 33,075.00 20,000.00 20,000

ค่าวสัดุ

วสัดุสาํนกังาน 67,032.85 50,000.00 50,000

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 10,670.00 20,000.00 20,000

รวมค่าใช้สอย 145,679.00 240,000.00 250,000

(3) คา่ใช้จา่ยในการศกึษาอบรมสมัมนา

บคุลากร
0.00 0.00 0

1.คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 30,092.00 0.00 0

(2)  คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0.00 50,000.00 50,000
(3)  คา่ใช้จา่ยในการจดัทาํแผนทีภ่าษีและ

ทะเบยีนทรพัย์สนิ
0.00 90,000.00 100,000

(1)  คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0.00 0.00 0
(1)  คา่ใช้จา่ยในการศกึษาอบรมสมัมนา

บคุลากร
0.00 60,000.00 60,000

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 101,272.00 0.00 0
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 3,645.00 20,000.00 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 0.00 20,000
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0.00 0.00 100 %

0.00 20,500.00

0.00 20,500.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

2,011,382.08 2,113,078.67

7,770,638.24 8,099,442.71

0.00 0.00 18.18 %

0.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

รวมงบลงทุน 0.00 25,000.00 0

รวมงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 0.00 157,310.00 280,000

(1)  หวัฉีดดา้มปืน Proted 0.00 25,000.00 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 0.00 25,000.00 0

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์เครือ่งดบัเพลงิ

รวมงบดาํเนินงาน 0.00 132,310.00 280,000

งบลงทุน

วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ 0.00 20,000.00 20,000

รวมค่าวสัดุ 0.00 20,000.00 40,000

ค่าวสัดุ

วสัดุเครือ่งแตง่กาย 0.00 0.00 20,000

(2)  โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัหนาว 0.00 0.00 120,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 70,000.00 190,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ(1)  โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานเพือ่

เพิม่ประสทิธภิาพดา้นการป้องกนัและบรรเทา
0.00 70,000.00 70,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 42,310.00 50,000

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
0.00 42,310.00 50,000

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั

งบดาํเนินงาน

รวมแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 8,836,776.96 10,165,920.00 10,851,560

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

รวมงบรายจ่ายอืน่ 202,634.00 0.00 0

รวมงานบรหิารงานคลงั 2,075,368.49 2,424,600.00 2,505,920

รายจา่ยอืน่ 202,634.00 0.00 0

รวมรายจ่ายอืน่ 202,634.00 0.00 0

งบรายจ่ายอืน่

รายจ่ายอืน่

รวมค่าครุภณัฑ์ 0.00 10,000.00 22,000

รวมงบลงทุน 0.00 10,000.00 22,000

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0.00 0.00 10,000



วนัทีพ่มิพ์ : 6/9/2561  13:15:26

หน้า : 1/1

0.00 0.00

0.00 457,194.10 3.42 %

0.00 0.00 0 %

0.00 306,000.00 0 %

0.00 36,000.00 0 %

0.00 799,194.10

0.00 799,194.10

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

1,427.00 21,624.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

5,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

3,604.00 0.00 0 %

0.00 35,100.00 0 %

0.00 19,570.00 0 %

1,750.00 800.00 -50 %

11,781.00 77,094.00

42,489.00 39,667.00 0 %

0.00 4,200.00 0 %

6,236.00 14,781.00 0 %วสัดุงานบา้นงานครวั 11,536.00 20,000.00 20,000

วสัดุสาํนกังาน 21,184.00 40,000.00 40,000

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 750.00 2,000.00 2,000

รวมค่าใช้สอย 28,221.00 70,000.00 60,000

ค่าวสัดุ

(2)  คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0.00 20,000.00 20,000

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 1,755.00 20,000.00 10,000

(1)  คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0.00 0.00 0
(1)  คา่ใช้จา่ยในการศกึษาอบรมสมัมนา

บคุลากร
0.00 20,000.00 20,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ
(1)  คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 11,966.00 0.00 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 0.00 10,000

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 13,500.00 0.00 0

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 1,000.00 10,000.00 0

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 0.00 0.00 5,800

รวมค่าตอบแทน 4,100.00 46,000.00 51,800

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 10,000.00 10,000

คา่เช่าบา้น 0.00 36,000.00 36,000

ค่าตอบแทน
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
4,100.00 0.00 0

รวมงบบุคลากร 296,289.00 1,082,160.00 1,105,440

งบดาํเนินงาน

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 0.00 36,000.00 36,000

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 296,289.00 1,082,160.00 1,105,440

เงนิประจาํตาํแหน่ง 226.00 42,000.00 42,000

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 193,350.00 324,000.00 324,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

เงนิเดือนพนกังาน 102,713.00 680,160.00 703,440

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

งบบุคลากร

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 0.00 157,310.00 280,000

แผนงานการศกึษา
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2,910.00 3,870.00 0 %

0.00 0.00 0 %

2,000.00 1,300.00 0 %

0.00 0.00 0 %

53,635.00 63,818.00

1,306.91 3,614.01 0 %

622.00 660.00 0 %

1,928.91 4,274.01

67,344.91 145,186.01

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

67,344.91 944,380.11

0.00 0.00 21.01 %

0.00 292,080.00 -20.97 %

666,200.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

(1)  โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร

สถานศกึษา   0.00 0.00 0

(2)  โครงการศกึษาแหลง่เรียนรูธ้รรมชาติ 29,775.00 10,000.00 10,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ(1)  โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร

สถานศกึษา
1,178,060.00 409,200.00 323,400

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 18,620.00 41,320.00 50,000

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา

งบดาํเนินงาน

รวมงบรายจ่ายอืน่ 50,940.00 0.00 0

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 435,411.54 1,380,160.00 1,417,840

รายจา่ยอืน่ 50,940.00 0.00 0

รวมรายจ่ายอืน่ 50,940.00 0.00 0

งบรายจ่ายอืน่

รายจ่ายอืน่

รวมค่าครุภณัฑ์ 0.00 10,000.00 28,600

รวมงบลงทุน 0.00 10,000.00 28,600

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0.00 10,000.00 0

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0.00 0.00 10,000

(1)  เครือ่งคอมพวิเตอร์ สาํหรบังานสาํนกังาน 

(จอขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิว้)
0.00 0.00 16,000

(2)  เครือ่งพมิพ์ชนดิเลเซอร์ หรือชนดิ LED 

ขาวดาํ
0.00 0.00 2,600

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

รวมงบดาํเนินงาน 88,182.54 288,000.00 283,800

งบลงทุน

คา่น้ําประปา คา่น้ําบาดาล 0.00 5,000.00 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,444.54 20,000.00 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา่ไฟฟ้า 1,444.54 15,000.00 15,000

วสัดุการศกึษา 0.00 30,000.00 30,000

รวมค่าวสัดุ 54,417.00 152,000.00 152,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 10,000.00 10,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 13,698.00 20,000.00 20,000

วสัดุกอ่สรา้ง 7,249.00 30,000.00 30,000
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0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

666,200.00 292,080.00

344,001.80 572,205.04 -11.43 %

344,001.80 572,205.04

1,010,201.80 864,285.04

0.00 58,000.00 0 %

0.00 58,000.00

0.00 58,000.00

440,000.00 876,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

440,000.00 876,000.00

440,000.00 876,000.00

1,450,201.80 1,798,285.04

1,517,546.71 2,742,665.15

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

828,000.00 791,419.00 0 %

93,000.00 87,935.00 0 %เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 0.00 96,000.00 96,000

เงนิประจาํตาํแหน่ง 0.00 42,000.00 42,000

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 783,000.00 864,000.00 864,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

เงนิเดือนพนกังาน 0.00 0.00 347,160

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

งบบุคลากร

รวมแผนงานการศกึษา 2,485,961.54 3,320,080.00 3,168,080

แผนงานสาธารณสุข

รวมงบเงนิอุดหนุน 0.00 872,000.00 796,000

รวมงานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 2,050,550.00 1,939,920.00 1,750,240

(1)  เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั

สาํหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนั
0.00 0.00 796,000

รวมเงนิอุดหนุน 0.00 872,000.00 796,000

เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0.00 872,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0

งบเงนิอุดหนุน

(1)  คา่จดัการเรียนการสอน สาํหรบัศูนย์

พฒันาเด็กเล็กของ อปท.
0.00 0.00 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์การศกึษา

รวมงบดาํเนินงาน 2,050,550.00 1,067,920.00 954,240

งบลงทุน

คา่อาหารเสรมิ (นม) 824,095.00 582,400.00 515,840

รวมค่าวสัดุ 824,095.00 582,400.00 515,840

รวมค่าใช้สอย 1,226,455.00 485,520.00 438,400

ค่าวสัดุ

(7)  โครงการป้องกนัและควบคุมโรคตดิตอ่ใน

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
0.00 0.00 10,000

(8)  โครงการปรบัเปลีย่นนสิยัหนูน้อยคนใหม่ 0.00 0.00 5,000

(5)  โครงการสรา้งแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิท์างการ

เรียนรู้
0.00 5,000.00 10,000

(6)  โครงการสง่เสรมิพฒันาการเด็กปฐมวยั 

ท ัง้ 4 ดา้น (ดา้นสงัคม อารมณ์ จติใจ และ
0.00 0.00 10,000

(3)  โครงการฝึกอบรมบรรพชาสามเณรภาค

ฤดูรอ้น
0.00 10,000.00 10,000

(4)  โครงการเยาวชนรุ่นใหมห่า่งไกลยาเสพตดิ 0.00 10,000.00 10,000
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921,000.00 879,354.00

921,000.00 879,354.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

3,055.00 3,380.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 9,500.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 1,874.00 0 %

16,836.13 17,426.00 0 %

19,891.13 32,180.00

4,844.00 8,434.00 0 %

728.00 0.00 0 %

0.00 0.00 2.94 %

68,037.77 83,177.19 0 %

0.00 0.00 400 %

0.00 0.00 0 %

73,609.77 91,611.19

93,500.90 123,791.19

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

5,580.48 10,243.11 -100 %

0.00 0.00 100 %

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 7,697.58 10,000.00 0

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0.00 0.00 10,000

(1)  คอมพวิเตอร์พกพา (note book) 17,000.00 0.00 0
(1)  เครือ่งพมิพ์ชนดิเลเซอร์ หรือชนดิ LED 

ขาวดาํ
0.00 0.00 2,600

(1)  ตูเ้หล็ก 2 บาน 0.00 5,500.00 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์สาํนกังาน

รวมงบดาํเนินงาน 102,228.23 281,000.00 291,000

งบลงทุน

วสัดุคอมพวิเตอร์ 5,400.00 15,000.00 15,000

รวมค่าวสัดุ 87,949.50 191,000.00 196,000

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 80,344.50 120,000.00 120,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 1,000.00 5,000

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0.00 1,000.00 1,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 0.00 34,000.00 35,000

ค่าวสัดุ

วสัดุสาํนกังาน 2,205.00 20,000.00 20,000

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 9,368.73 50,000.00 50,000

รวมค่าใช้สอย 14,278.73 75,000.00 80,000

(1) คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 1,920.00 0.00 0

(2)  คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0.00 10,000.00 10,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ(1)  คา่ใช้จา่ยในการศกึษาอบรมสมัมนา

บคุลากร
0.00 10,000.00 10,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 2,990.00 5,000.00 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 0.00 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 15,000.00 15,000

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 15,000.00 15,000

รวมงบบุคลากร 783,000.00 1,002,000.00 1,349,160

งบดาํเนินงาน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 783,000.00 1,002,000.00 1,349,160
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5,580.48 10,243.11

5,580.48 10,243.11

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

52,500.00 0.00 0 %

52,500.00 0.00

52,500.00 0.00

1,072,581.38 1,013,388.30

0.00 0.00 0 %

99,040.00 99,190.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

99,040.00 99,190.00

79,580.00 15,600.00 -44.44 %

79,580.00 15,600.00

178,620.00 114,790.00

งบเงนิอุดหนุน

รวมค่าวสัดุ 0.00 90,000.00 50,000

รวมงบดาํเนินงาน 308,400.00 165,000.00 145,000

ค่าวสัดุ

วสัดุอืน่ 0.00 90,000.00 50,000

(7)  โครงการเพิม่ทกัษะการพูดคุยของพ่อแม ่

ผูป้กครองกบัลูกและวยัรุ่นทีอ่าศยัในครอบครวั 
0.00 10,000.00 0

รวมค่าใช้สอย 308,400.00 75,000.00 95,000

(4)  โครงการเพิม่ทกัษะการพูดคุยของพ่อแม ่

ผูป้กครองกบัลูกและวยัรุ่นทีอ่าศยัในครอบครวั 
0.00 0.00 10,000

(5)  โครงการกาํจดัวชัพืชตา่ง ๆ 97,200.00 0.00 0

(3) โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัหนาว 98,400.00 0.00 0
(4)  โครงการควบคุมและป้องกนัโรคพษิสนุขั

บา้ในสตัว์
0.00 50,000.00 0

(2) โครงการควบคุมและป้องกนัโรค

ไขเ้ลือดออก
112,800.00 0.00 0

(3)  โครงการสง่เสรมิการดาํเนนิงานบรหิาร

จดัการระบบแพทย์ฉุกเฉิน
0.00 0.00 20,000

(2)  โครงการควบคุมและป้องกนัโรค

ไขเ้ลือดออก
0.00 0.00 0

(2)  โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จาก

โรคพษิสนุขับา้ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
0.00 0.00 50,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ(1)  โครงการวางแผนครอบครวัสนุขัและแมว

เพือ่แกไ้ขสนุขัและแมวจรจดั
0.00 15,000.00 15,000

งบดาํเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 1,028,107.81 1,298,500.00 1,652,760

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่

รวมเงนิอุดหนุน 52,500.00 0.00 0

รวมงบเงนิอุดหนุน 52,500.00 0.00 0

เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 52,500.00 0.00 0

รวมงบรายจ่ายอืน่ 65,682.00 0.00 0

งบเงนิอุดหนุน

รายจา่ยอืน่ 65,682.00 0.00 0

รวมรายจ่ายอืน่ 65,682.00 0.00 0

งบรายจ่ายอืน่

รายจ่ายอืน่

รวมค่าครุภณัฑ์ 24,697.58 15,500.00 12,600

รวมงบลงทุน 24,697.58 15,500.00 12,600
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0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

178,620.00 114,790.00

1,251,201.38 1,128,178.30

356,100.00 369,360.00 3.61 %

42,000.00 42,000.00 0 %

108,000.00 108,000.00 0 %

21,000.00 12,000.00 0 %

0.00 108,000.00 0 %

0.00 12,000.00 0 %

527,100.00 651,360.00

527,100.00 651,360.00

33,950.00 24,150.00 0 %

0.00 0.00 0 %

3,340.00 14,900.00 50 %

37,290.00 39,050.00

278.00 223,360.84 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

31,124.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ
 (1)  คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 3,864.00 0.00 0

(3)  คา่ใช้จา่ยในการดาํเนนิการตรวจสอบ

คุณภาพน้ําประปา
0.00 0.00 80,000

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 3,700.00 0.00 0

(1)  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 0.00 20,000
(2)  คา่ใช้จา่ยวศิวกรในการออกแบบและ

รบัรองแบบในการกอ่สรา้ง
0.00 0.00 200,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 30,000.00 0

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 6,800.00 30,000.00 45,000

รวมค่าตอบแทน 36,970.00 90,000.00 105,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
23,450.00 50,000.00 50,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 6,720.00 10,000.00 10,000

งบดาํเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 651,580.00 833,400.00 853,320

รวมงบบุคลากร 651,580.00 833,400.00 853,320

เงนิเดือนพนกังานถา่ยโอน 0.00 108,000.00 108,000

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานถา่ยโอน 0.00 12,000.00 12,000

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 297,000.00 108,000.00 108,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 1,000.00 12,000.00 12,000

เงนิเดือนพนกังาน 311,580.00 551,400.00 571,320

เงนิประจาํตาํแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

รวมงานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 308,400.00 305,000.00 285,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,336,507.81 1,603,500.00 1,937,760

รวมเงนิอุดหนุน 0.00 140,000.00 140,000

รวมงบเงนิอุดหนุน 0.00 140,000.00 140,000

เงนิอดุหนุนเอกชน 0.00 140,000.00 0
(1)  เงนิอดุหนุนสาํหรบัการดาํเนนิงานตาม

แนวทางโครงการพระราชดาํรดิา้นสาธารณสขุ
0.00 0.00 140,000

เงนิอุดหนุน
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7,896.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 4,240.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 1,350.00 150 %

281,608.00 651,299.00 -25 %

320,906.00 880,249.84

13,355.00 14,749.00 0 %

8,585.00 26,925.00 0 %

0.00 0.00 0 %

9,460.00 42,260.00 0 %

1,316.70 498.96 0 %

0.00 0.00 0 %

17,150.00 8,150.00 0 %

49,866.70 92,582.96

0.00 1,776.92 0 %

0.00 1,776.92

408,062.70 1,013,659.72

0.00 0.00 -100 %

0.00 11,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

14,000.00 0.00 0 %

0.00 38,500.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %(2)  สวา่นไฟฟ้า 0.00 5,000.00 0

ครุภณัฑ์โรงงาน

(1)  เครือ่งเจีย/ตดั แบบมอืถือ 0.00 6,300.00 0

(1)  แบบหลอ่คอนกรีต ชนดิทรงเหลีย่ม 

จาํนวน 2 ชุด รวม 6 ลูก
0.00 0.00 0

(1) เครือ่งตดัคอนกรีต (ขนาดของแรงมา้ไม่

น้อยกวา่ 11.1 แรงมา้)
0.00 0.00 0

(1)  เครือ่งทดสอบหาคา่กาํลงัตา้นทานของ

คอนกรีตแบบไมท่าํลาย
0.00 0.00 30,000

(1)  เครือ่งสกดัคอนกรีตแบบใช้เครือ่งยนต์

เบนซลิ 2 จงัหวะ พรอ้มอปุกรณ์
0.00 30,000.00 0

(1) ตูเ้ก็บเอกสาร (ตูเ้หล็ก 2 บาน) 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง

ครุภณัฑ์สาํนกังาน

(1)  เกา้อีส้าํนกังานแบบลอ้หมนุขนาดกลาง 0.00 2,500.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 67,844.34 250,000.00 250,000

รวมงบดาํเนินงาน 169,402.34 1,400,000.00 1,515,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา่ไฟฟ้า 67,844.34 250,000.00 250,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 4,250.00 20,000.00 20,000

รวมค่าวสัดุ 15,554.00 130,000.00 130,000

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 0.00 0.00 0

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 5,000.00 5,000

วสัดุงานบา้นงานครวั 0.00 5,000.00 5,000

วสัดุกอ่สรา้ง 5,664.00 50,000.00 50,000

วสัดุสาํนกังาน 5,640.00 20,000.00 20,000

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0.00 30,000.00 30,000

รวมค่าใช้สอย 49,034.00 930,000.00 1,030,000

ค่าวสัดุ

(3)  คา่ใช้จา่ยในการดาํเนนิการดูแลรกัษาและ

คุม้ครองทีส่าธารณะ
0.00 20,000.00 50,000

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 24,150.00 800,000.00 600,000

(2)  คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0.00 40,000.00 40,000
(2) คา่ใช้จา่ยในการดาํเนนิการดูแลรกัษาและ

คุม้ครองทีส่าธารณประโยชน์
17,320.00 0.00 0

(1)  คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ   
0.00 0.00 0

(1)  คา่ใช้จา่ยในการศกึษาอบรมสมัมนา

บคุลากร
0.00 40,000.00 40,000
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0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

70,530.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

84,530.00 49,500.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

84,530.00 49,500.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

1,019,692.70 1,714,519.72

0.00 0.00 100 %

225,680.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

149,000.00 0.00 0 %

(10)  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กเสน้ขา้งบา้น

นายเฉลมิศกัดิ ์ แซคู่ หมูท่ี ่10 ตาํบลขุย อาํเภอ
43,000.00 0.00 0

(10)  ถนนดนิเสรมิหนิคลุก ซอยบอ่ขยะ  บา้น

หนองโป่ง  หมูท่ี ่3  ตาํบลขุย  อาํเภอลาํทะเมน
0.00 0.00 0

(1)  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก เสน้ทางลดัไป

โรงพยาบาล  บา้นหนองบวัวง  หมูท่ี ่1   
0.00 0.00 0

(1) รางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย

ณรงค์ศลิป์ 2 (บา้นนางมยั)  หมูท่ี ่10 ตาํบลขุย
57,500.00 0.00 0

(1)  เงนิชดเชยคา่งานสิง่กอ่สรา้งตามสญัญา

แบบปรบัราคาได ้(คา่ K)
0.00 0.00 100,000

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

คา่ชดเชยผลอาสนิ

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

รวมงบรายจ่ายอืน่ 85,873.00 0.00 0

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 1,286,429.34 2,287,501.00 2,428,320

รายจา่ยอืน่ 85,873.00 0.00 0

รวมรายจ่ายอืน่ 85,873.00 0.00 0

งบรายจ่ายอืน่

รายจ่ายอืน่

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 343,074.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 379,574.00 54,101.00 60,000

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 213,384.00 0.00 0

(1) ตอ่เตมิหอ้งเก็บของ 99,780.00 0.00 0

(2)ตอ่เตมิหอ้งเก็บของหลงัหอ้งน้ํา 29,910.00 0.00 0

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

คา่ตอ่เตมิหรือดดัแปลงอาคารบา้นพกั

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0.00 0.00 20,000

รวมค่าครุภณัฑ์ 36,500.00 54,101.00 60,000

-ป้ายเขตกอ่สรา้งขา้งหน้าโปรดระวงั

-ป้ายลูกศร
33,000.00 0.00 0

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0.00 7,301.00 0

(1)  จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่

น้อยกวา่ 19 นิว้
0.00 3,000.00 0

ครุภณัฑ์อืน่

(1)  เครือ่งพมิพ์ชนดิเลเซอร์ หรือชนดิ LED สี

 แบบ Network
0.00 0.00 10,000

(1)  เครือ่งสาํรองไฟ 3,500.00 0.00 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
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0.00 0.00 0 %

272,579.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

1,357,238.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

221,746.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

144,563.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

69,604.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

52,653.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

127,744.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

420,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 371,560.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 127,746.28 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 188,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 99,300.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 324,704.00 0 %
(2)  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจากประปา

หมูบ่า้นถงึ ศาลปู่ ตา  หมูท่ี ่4  บา้นหนองสะแก
0.00 0.00 0

(2)   ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กทางลงสระหนอง

สะแก หมูท่ี ่4 บา้นหนองสะแก ตาํบลขุย 
0.00 76,449.00 0

(2)  โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กซอยชูศรี 1 หมูท่ี ่5 บา้นโนนชุมพวง 
0.00 0.00 245,300

(12)  โครงการกอ่สรา้งถนนดนิเสรมิหนิคลุก

ตอ่จากซอยสนิไพบลูย์ ถงึนานางใหม  ดอ่นศรี
0.00 57,900.00 0

(12) ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กทางเขา้หมูบ่า้น

ดา้นทศิตะวนัออกเชือ่มถนนทางหลวงแผน่ดนิ
0.00 0.00 0

(11)  กอ่สรา้งระบบการระบายน้ํา บอ่พกั วาง

ทอ่ระบายน้ํา รางระบายน้ําคุม้หวันอน (ตอ่
0.00 0.00 167,340

(11)  ถนนดนิเสรมิหนิคลุกขา้งโรงเรียนลาํทะ

เมนชยัพทิยาคม บา้นหนองบวัวง หมูท่ี ่1 
0.00 0.00 0

(10)  กอ่สรา้งรางระบายน้ําหน้าบา้นนายจกัรี 

ถงึสีแ่ยกบา้นนายยม (ฝั่งถนนดา้นทศิ
0.00 0.00 0

(11)  กอ่สรา้งระบบการระบายน้ํา บอ่พกั วาง

ทอ่ระบายน้ํา รางระบายน้ํา ซอยหมูท่ี ่3 เชือ่ม 
0.00 163,850.00 0

(10)  กอ่สรา้งระบบการระบายน้ํา บอ่พกั วาง

ทอ่ระบายน้ํา รางระบายน้ําซอยกลางบา้น ไป
0.00 0.00 281,810

(10)  กอ่สรา้งรางระบายน้ําซอยศาลปู่ ตา หมูท่ี่

 3 บา้นหนองโป่ง ตาํบลขุย อาํเภอลาํทะเมนชยั
0.00 78,270.00 0

(1)  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่3 เชือ่ม 

หมูท่ี ่4 บา้นหนองโปรง่ ตาํบลขุย อาํเภอลาํทะ
0.00 0.00 0

(1)  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยถงัประปาไป

บา้นหนองไผ ่หมูท่ี ่7  หมูท่ี ่1 บา้นหนองบวัวง
0.00 280,910.00 0

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค
(1)  โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กเสน้หน้าโรงพยาบาลลาํทะเมนชยั (ตอ่
0.00 0.00 186,500

(9)  ถงัน้ําประปาคุม้เมอืงยาง  บา้นหนองไผ ่ 

หมูท่ี ่7  ตาํบลขุย  อาํเภอลาํทะเมนชยั  จงัหวดั
0.00 0.00 0

ถนน คสล.คุม้ลานมนัตอ่เสน้เดมิ(บา้นนายพุ่ม)

บา้นหนองไผ ่หมูท่ี ่7 ตาํบลขุย อาํเภอลาํทะ
43,145.00 0.00 0

(8)  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กคุม้หวัทาํนบขึน้

อา่งหนองไผ ่(ตอ่) หมูท่ี ่4 ตาํบลขุย อาํเภอลาํ
272,374.00 0.00 0

(9)  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กเสน้ตอ่ทาง

กลางบา้นหนองไผถ่งึแยกขา้งโรงเรียนบา้นขุย
1,008,595.20 0.00 0

(7) ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยบา้นนาย

สมหมาย ถงึทุง่นา หมูท่ี ่4 ตาํบลขุย อาํเภอลาํ
153,664.00 0.00 0

(8)  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยณรงค์ศลิป์ 

1 (ตอ่ของเดมิ) , ซอยณรงค์ศลิป์ 2  (ตอ่
0.00 0.00 0

(6) ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยนายจรญั  มา

มาก  หมูท่ี ่6  ตาํบลขุย อาํเภอลาํทะเมนชยั  
103,900.00 0.00 0

(7)  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก คุม้แลไสวถงึ

บา้นนางสมัพนัธ์  บา้นขุยใหมพ่ฒันา  หมูท่ี ่10
0.00 0.00 0

(5) ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยบา้นนายเจมิ 

 สขุดาํ  หมูท่ี ่5 ตาํบลขุย อาํเภอลาํทะเมนชยั  
74,380.00 0.00 0

(6)  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก เสน้ขา้ง

โรงเรียนหนองไผพ่ทิยาคมดา้นทศิใต ้ บา้น
0.00 0.00 0

(4) ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยมงคล (ขา้ง

บา้นนายจาํลอง  สขุดาํ) หมูท่ี ่4 ตาํบลขุย 
116,000.00 0.00 0

(5)  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขา้งบา้นสท.

สงัเวียน  บา้นขุย  หมูท่ี ่6  ตาํบลขุย  อาํเภอลาํ
0.00 0.00 0

(3) รางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยสี่

แยกทางลงหนองตะโก (ตอ่)  หมูท่ี ่6  ตาํบลขุย
165,000.00 0.00 0

(4)  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก รอบหมูบ่า้น

ดา้นทศิเหนือใหร้อบหมูบ่า้น  บา้นโนนชุมพวง 
0.00 0.00 0

(2) รางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย

ณรงค์ศลิป์ 2 (บา้นนางพูน) หมูท่ี ่10 ตาํบลขุย
49,300.00 0.00 0

(3)  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก เสน้สามแยกขา้ง

โรงเรียนบา้นขุยวทิยา (ตอ่-เขตตาํบลช่องแมว)
0.00 0.00 0

(11) ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยพลบัพลาชยั

 หมูท่ี ่4 ตาํบลขุย  อาํเภอลาํทะเมนชยั จงัหวดั
64,707.84 0.00 0

(2)  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก คุม้หวัทาํนบ 

(ตอ่ของเดมิ) บา้นหนองสะแก  หมูท่ี ่4   
0.00 0.00 0
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0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 126,193.16 0 %
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0.00 0.00 100 %

0.00 210,636.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 155,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 123,424.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 148,240.18 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 154,208.00 0 %

0.00 203,013.67 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

3,040,807.00 2,232,025.29

3,040,807.00 2,232,025.29

3,040,807.00 2,232,025.29

4,060,499.70 3,946,545.01

25,774.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

(1)  คา่ใช้จา่ยตามโครงการเทศบาลเคลือ่นที่ 3,534.00 0.00 0

(1)  โครงการปกป้องสถาบนัสาํคญัของชาติ 0.00 15,000.00 15,000

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 16,521.00 0.00 0
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งบดาํเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวมงานไฟฟ้าถนน 2,151,566.04 2,486,371.00 2,037,750

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,437,995.38 4,773,872.00 4,466,070

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 2,151,566.04 2,486,371.00 2,037,750

รวมงบลงทุน 2,151,566.04 2,486,371.00 2,037,750

(9)  กอ่สรา้งรางระบายน้ําซอยขา้งวดัคุม้เย็นใจ

 บา้นขุยใหมพ่ฒันา หมูท่ี ่10 ตาํบลขุย อาํเภอ
0.00 77,190.00 0

(9)  โครงการกอ่สรา้งขยายผวิจราจรคอนกรีต

เสรมิเหล็กและชกัรอ่งระบายน้ํา ซอยกลางบา้น
0.00 0.00 115,800

(8)  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยคุม้เด็ก

อนามยั หมูท่ี ่6 บา้นขุย ตาํบลขุย อาํเภอลาํทะ
0.00 0.00 0

(9)  กอ่สรา้งรางระบายน้ําจากสามแยกบา้น

นายยุทธ ถงึบา้นนายน้อย  บา้นโนนชุมพวง 
0.00 0.00 0

(8)  กอ่สรา้งบอ่พกัและวางทอ่ระบายน้ําซอย

กลางบา้น (จากบา้นนายอบุล   เตวชิา ไปศาลปู่
0.00 371,670.00 0

(8)  โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กคุม้อา่งทองจากบา้นยายพูน  พมิพ์พมิาย 
0.00 0.00 173,600

(7)  โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก

จากบา้นหนองไผ ่หมูท่ี ่7 ตาํบลขุย เชือ่มถงึ
0.00 0.00 279,400

(7)  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กคุม้อา่งทอง (ตอ่

ของเดมิ) หมูท่ี ่7 บา้นหนองไผ ่ตาํบลขุย 
0.00 0.00 0

(6)  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กทางขึน้หนองสระ

โคก - ทางสปก. หมูท่ี ่5 บา้นโนนชุมพวง 
0.00 0.00 0

(7)   ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กเสน้ป่าช้า หมูท่ี ่

10 (ตอ่ของเดมิ) บา้นขุยใหมพ่ฒันา ตาํบลขุย 
0.00 258,046.00 0

(6)   ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจากสามแยก

ทางลงอา่งหนองไผ ่1 ถงึตน้สะเดาสวนพ่อบวั
0.00 398,286.00 0

(6)  โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กซอยบา้นนายไกรทอง   สสีทิธิ ์ หมูท่ี ่6 
0.00 0.00 48,800

(5)  โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กซอยอนนัต์ถงึหนองเต็ง หมูท่ี ่6 บา้นขุย 
0.00 0.00 140,700

(5)  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจากสามแยก - 

ถนนดา้นตะวนัตก (หลงัโรงเรียนบา้นหนอง
0.00 0.00 0

(4)  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยขา้งบา้น

นายพนม   ศลิประกอบ  หมูท่ี ่6  บา้นขุย 
0.00 0.00 0

(5)   ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยขา้ง

บา้นสท.สงัเวียน ถงึนาตาช ัน้ หมูท่ี ่6 (ตอ่
0.00 206,433.00 0

(4)   ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กตอ่จากศาลา

ประชาคม ถงึสามแยกนาตาลอย หมูท่ี ่6 
0.00 298,447.00 0

(4)  โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก

จากสามแยกนาตาลอย เชือ่มหมูท่ี ่10 บา้นขุย
0.00 0.00 157,800

(3)  โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กซอยชูศรี 2 หมูท่ี ่5 บา้นโนนชุมพวง 
0.00 0.00 140,700

(3)  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยขา้งบา้นนาง

ติว๋   เพ็ญการ  หมูท่ี ่5 บา้นโนนชุมพวง 
0.00 0.00 0

(3)   ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กฝั่งทศิใตข้อง

สาํนกังานเทศบาลตาํบลขุย หมูท่ี ่5 บา้นโนน
0.00 218,920.00 0
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0.00 1,000.00 0 %

36,355.00 40,660.00

36,355.00 40,660.00

0.00 0.00 0 %
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17,600.00 22,472.00 0 %รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 13,500.00 140,000.00 140,000

งบดาํเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานกีฬาและนนัทนาการ 140,000.00 50,000.00 40,000

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่

รวมเงนิอุดหนุน 70,000.00 0.00 0

รวมงบเงนิอุดหนุน 70,000.00 0.00 0

เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 70,000.00 0.00 0

รวมงบดาํเนินงาน 70,000.00 50,000.00 40,000

งบเงนิอุดหนุน

(3)  คา่พวงมาลยั  ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไม้

และพวงมาลา
0.00 0.00 0

รวมค่าใช้สอย 70,000.00 50,000.00 40,000

(1)  โครงการแขง่ขนักีฬาเชือ่มความสมัพนัธ์

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
0.00 40,000.00 40,000

(2)  โครงการกีฬาเทศบาลสมัพนัธ์ 0.00 10,000.00 0

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ
(1)  คา่พวงมาลยั ช่อดอกไม ้คา่พวงมาลา 0.00 0.00 0

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 70,000.00 0.00 0

งานกีฬาและนนัทนาการ

งบดาํเนินงาน

รวมแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 49,450.00 75,000.00 75,000

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

รวมงบดาํเนินงาน 49,450.00 75,000.00 75,000

รวมงานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน 49,450.00 75,000.00 75,000

วสัดุอืน่ 0.00 15,000.00 15,000

รวมค่าวสัดุ 0.00 15,000.00 15,000

รวมค่าใช้สอย 49,450.00 60,000.00 60,000

ค่าวสัดุ

(3) โครงการเทศบาลสญัจรรว่มกบัอาํเภอและ

บรูณาการรว่มกบัจงัหวดัเคลือ่นทีป่ระจาํปี
29,395.00 0.00 0

(4)  โครงการเทศบาลเคลือ่นที่ 0.00 20,000.00 20,000

(2)  โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนสรา้งความ

ปรองดองสมานฉนัท์
0.00 15,000.00 15,000

(3)  โครงการประชุมประชาคม ประชุมเชงิ

ปฏบิตักิาร
0.00 10,000.00 10,000
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1,140.00 780.00 0 %
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8,549.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
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0.00 25,905.00 0 %

12,540.00 3,840.00 0 %

22,229.00 30,525.00

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 6,500.00 0.00 0

รวมค่าใช้สอย 7,460.00 180,000.00 180,000

(5)  โครงการสง่เสรมิการประกอบอาชีพตาม

หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง
0.00 20,000.00 20,000

(6)  โครงการสง่เสรมิการประกอบอาชีพตาม

หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง
0.00 0.00 0

(3)  โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนัตาม

แนวทางพระราชดาํริ
0.00 20,000.00 20,000

(4)  โครงการ " รกัน้ํา รกัป่า รกัษาแผน่ดนิ " 0.00 20,000.00 20,000

(1)  โครงการกาํจดัวชัพืชตา่งๆ ตามแหลง่น้ํา

ในเขตเทศบาลตาํบลขุย
0.00 100,000.00 100,000

(2)  โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ 0.00 20,000.00 20,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ
(1)  คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 960.00 0.00 0

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 0.00 0

รวมงบบุคลากร 288,000.00 0.00 0

งบดาํเนินงาน

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 0.00 0.00 0

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 288,000.00 0.00 0

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 288,000.00 0.00 0

งานส่งเสรมิการเกษตร

งบบุคลากร

รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 177,250.00 200,000.00 190,000

แผนงานการเกษตร

รวมงบเงนิอุดหนุน 20,000.00 0.00 0

รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 37,250.00 150,000.00 150,000

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 20,000.00 0.00 0

รวมเงนิอุดหนุน 20,000.00 0.00 0

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

รวมค่าใช้สอย 17,250.00 150,000.00 150,000

รวมงบดาํเนินงาน 17,250.00 150,000.00 150,000

(1)  คา่พวงมาลยั  ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไม้

และพวงมาลา
0.00 10,000.00 10,000

(1)  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้น 3,750.00 0.00 0

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ
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4,568.00 3,447.00 0 %

0.00 100.00 0 %

12,798.48 13,448.44 0 %

0.00 4,930.00 0 %

3,600.00 1,800.00 0 %

20,966.48 23,725.44

43,195.48 54,250.44

0.00 16,000.00 0 %

0.00 16,000.00

0.00 16,000.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

523,195.48 541,250.44

50,280.00 0.00 0 %

50,280.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

50,280.00 0.00

50,280.00 0.00

573,475.48 541,250.44

แผนงานการพาณิชย์

รวมงานอนุรกัษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 85,990.00 0.00 0

รวมแผนงานการเกษตร 466,019.00 180,000.00 180,000

รวมค่าวสัดุ 85,990.00 0.00 0

รวมงบดาํเนินงาน 85,990.00 0.00 0

ค่าวสัดุ

วสัดุการเกษตร 85,990.00 0.00 0

(1)  โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลมิพระเกียรติ 0.00 0.00 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0

ค่าใช้สอย
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งานอนุรกัษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

งบดาํเนินงาน

รวมงบรายจ่ายอืน่ 38,448.00 0.00 0

รวมงานส่งเสรมิการเกษตร 380,029.00 180,000.00 180,000

รายจา่ยอืน่ 38,448.00 0.00 0

รวมรายจ่ายอืน่ 38,448.00 0.00 0

งบรายจ่ายอืน่

รายจ่ายอืน่

รวมค่าครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

(1) เครือ่งคอมพวิเตอร์ (สาํหรบังานสาํนกังาน) 0.00 0.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าวสัดุ 46,121.00 0.00 0

รวมงบดาํเนินงาน 53,581.00 180,000.00 180,000

วสัดุการเกษตร 12,050.00 0.00 0

วสัดุคอมพวิเตอร์ 5,500.00 0.00 0

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 0.00 0.00 0

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 23,350.00 0.00 0

ค่าวสัดุ

วสัดุสาํนกังาน 5,221.00 0.00 0
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0.00 14,800.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

47,700.00 0.00 900 %

47,700.00 14,800.00

0.00 0.00 0 %

24,175.00 77,967.00 0 %

0.00 0.00 0 %

32,400.00 90,000.00 107.06 %

56,575.00 167,967.00

210,335.84 204,368.42 -10.71 %

210,335.84 204,368.42

314,610.84 387,135.42

0.00 65,300.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 65,300.00

86,000.00 0.00 0 %

0.00 25,000.00 0 %

0.00 7,400.00 0 %

(1)  ขยายเขตบรกิารน้ําประปาของเทศบาล

ตาํบลขุย คุม้อา่งทอง หมูท่ี ่7 บา้นหนองไผ ่
0.00 0.00 0

(2)  ขยายเขตบรกิารน้ําประปาของเทศบาล

ตาํบลขุย ซอยบา้นตายุ้ย หมูท่ี ่10 บา้นขุยใหม่
0.00 0.00 0

(1)  โครงการกอ่สรา้งระบบประปาบาดาลถงั

กรองสนมิเหล็ก
0.00 0.00 0

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

(1) ถงักรองน้ําประปา 91,519.00 0.00 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 152,069.00 0.00 80,000

เครือ่งปั๋มน้ํา 60,550.00 0.00 0

ครุภณัฑ์อืน่

(1)  เครือ่งสบูน้ําแบบซมัเมอร์ส ขนาด 1.5 

แรงมา้
0.00 0.00 30,000

(2)  เครือ่งสบูน้ําแบบซมัเมอร์ส ขนาด 2 

แรงมา้
0.00 0.00 50,000

ครุภณัฑ์การเกษตร

(1)  เครือ่งสบูน้ําบาดาล (ปั๊มพรอ้มอปุกรณ์) 0.00 0.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 162,070.38 280,000.00 250,000

รวมงบดาํเนินงาน 308,110.88 487,100.00 635,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา่ไฟฟ้า 162,070.38 280,000.00 250,000

วสัดุอืน่ 53,100.00 82,100.00 170,000

รวมค่าวสัดุ 130,419.00 192,100.00 280,000

วสัดุกอ่สรา้ง 48,239.00 90,000.00 90,000

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 0.00 20,000.00 20,000

ค่าวสัดุ

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 29,080.00 0.00 0

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 0.00 10,000.00 100,000

รวมค่าใช้สอย 15,621.50 15,000.00 105,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 15,621.50 5,000.00 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 0.00 5,000

งบดาํเนินงาน

ค่าใช้สอย

งานกจิการประปา
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0.00 49,700.00 0 %

86,000.00 82,100.00

86,000.00 147,400.00

400,610.84 534,535.42

400,610.84 534,535.42

362,798.00 376,403.00 2.5 %

124,047.59 110,042.70 0 %

120,966.66 134,581.33 0 %

85,590.00 0.00 0 %

0.00 3,745,600.00 8.08 %

0.00 2,273,600.00 -17.74 %

36,000.00 34,500.00 -4.76 %

230,265.00 4,880.00 212.36 %

85,904.76 220,069.47 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

260,000.00 280,000.00 0 %

1,305,572.01 7,179,676.50

1,305,572.01 7,179,676.50

1,305,572.01 7,179,676.50

1,305,572.01 7,179,676.50

16,972,273.36 24,257,037.53

รวมแผนงานงบกลาง 1,185,479.79 9,037,218.00 9,136,530

รวมทุกแผนงาน 18,435,620.36 30,000,000.00 31,000,000

รวมงบกลาง 1,185,479.79 9,037,218.00 9,136,530

รวมงบกลาง 1,185,479.79 9,037,218.00 9,136,530

เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่น

ทอ้งถิน่ (กบท.)
380,000.00 0.00 0

รวมงบกลาง 1,185,479.79 9,037,218.00 9,136,530

(3)  เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ 

(สปสช.)
0.00 0.00 90,000

(4)  เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ

ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.)
0.00 0.00 300,000

(1)  เงนิคา่บาํรุงสมาคมสนันบิาตแหง่ประเทศ

ไทย
0.00 0.00 25,000

(2)  เงนิสมทบทุนสง่เสรมิกจิการเทศบาล 0.00 0.00 90,000

สาํรองจา่ย 0.00 200,518.00 626,330

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 80,081.34 534,000.00 0

เบีย้ยงัชีพคนพกิาร 0.00 3,571,200.00 2,937,600

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 30,000.00 31,500.00 30,000

เงนิช่วยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะการโครงการ

อืน่
79,515.00 0.00 0

เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 0.00 4,056,000.00 4,383,600

คา่ชาํระดอกเบีย้ 134,230.45 100,000.00 100,000

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 131,968.00 144,000.00 144,000

งบกลาง

คา่ชาํระหน้ีเงนิตน้ 349,685.00 400,000.00 410,000

งบกลาง

งบกลาง

รวมแผนงานการพาณิชย์ 460,179.88 487,100.00 715,000

แผนงานงบกลาง

รวมงบลงทุน 152,069.00 0.00 80,000

รวมงานกจิการประปา 460,179.88 487,100.00 715,000

(3)  ขยายเขตบรกิารน้ําประปาของเทศบาล

ตาํบลขุย คุม้เมอืงยาง หมูท่ี ่7 บา้นหนองไผ ่
0.00 0.00 0

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 0.00 0.00 0




