
ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลหนองบัวลาย
อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัวลาย

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลหนองบัวลาย จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลหนองบัวลายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบล
หนองบัวลาย จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 12,264,170.76 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 37,370,981.03 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 7,860,771.16 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 2 โครงการ รวม 
295,976.82 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 3 โครงการ รวม 148,300.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 33,260,102.85 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 88,648.22 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 162,641.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 65,545.55 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 92,229.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,795,081.74 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 19,055,957.34 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 6,452,651.79 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 29,615,931.71 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 5,954,358.19 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,971,967.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 9,817,306.52 บาท

งบลงทุน จํานวน 455,100.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 417,200.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 833,700.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 231,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท

ประเภทกิจการประปา   กิจการประปา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายรับจริง จํานวน 3,060,818.21 บาท

รายจายจริง จํานวน 2,733,065.11 บาท

กูเงินจากธนาคาร/อื่น ๆ จํานวน 7,842,625.30 บาท

ยืมเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 20,168,824.92 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 336,514.47 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 1,974,481.33 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ (ประปา)
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองบัวลาย
อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายรับ
รายรับจริง

2562 2563
ประมาณการ

2564 2565
หมวดรายได้

คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา 0 0 909,600 1,004,600

คาบริการประจําเดือน 0 0 80,000 80,000

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0 0 0 10,000

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0 0 10,000 0

คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0 0 80,000 80,000

รายได้เบ็ดเตล็ด 0 0 35,000 35,000

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจายทั่วไป 0 0 2,360,000 2,360,000

รายได้อื่น ๆ 0 0 0 20,000

ผลประโยชน์อื่น

คาแรง 0 0 20,000 0

รวมรายรับ 0 0 3,494,600 3,589,600

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายจาย
รายจายจริง

2562 2563
ประมาณการ

2564 2565
งบกลาง 0 0 1,793,592 1,807,788

งบบุคลากร 0 0 1,145,100 1,145,100

งบดําเนินงาน 0 0 540,908 526,712

งบลงทุน 0 0 15,000 110,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0



งบรายจายอื่น 0 0 0 0

รวมรายจาย 0 0 3,494,600 3,589,600



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองบัวลาย
อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 113,183.72 382,000.00 150,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

156,030.00 224,200.00 158,300.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 139,507.65 196,000.00 156,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 103,807.00 70,000.00 90,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 512,528.37 872,200.00 554,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,556,124.68 16,450,500.00 16,769,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,556,124.68 16,450,500.00 16,769,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,074,064.00 27,666,700.00 27,666,700.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,074,064.00 27,666,700.00 27,666,700.00

รวม 37,142,717.05 44,989,400.00 44,990,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองบัวลาย
อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 6,510,961.92 7,067,299.00 7,195,584.00

งบบุคลากร 14,794,313.00 22,986,678.00 23,354,356.00

งบดําเนินงาน 11,347,191.06 13,055,123.00 13,065,610.00

งบลงทุน 410,420.00 1,268,300.00 720,750.00

งบเงินอุดหนุน 607,680.00 612,000.00 653,700.00

รวมจายจากงบประมาณ 33,670,565.98 44,989,400.00 44,990,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลหนองบัวลาย

อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลหนองบัวลาย
อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,124,905

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,235,080

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 17,141,231

แผนงานสาธารณสุข 1,559,580

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 318,780

แผนงานเคหะและชุมชน 3,127,380

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 218,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,969,460

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,195,584

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 44,990,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองบัวลาย

อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,195,584 7,195,584
    งบกลาง 7,195,584 7,195,584

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,030,240 498,600 2,340,660 355,320 9,224,820
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,405,600 498,600 2,340,660 355,320 6,600,180

งบดําเนินงาน 1,213,460 119,025 459,600 0 1,792,085
    ค่าตอบแทน 83,000 74,025 102,400 0 259,425

    ค่าใช้สอย 762,000 35,000 325,200 0 1,122,200

    ค่าวัสดุ 182,000 10,000 30,000 0 222,000

    ค่าสาธารณูปโภค 186,460 0 2,000 0 188,460

งบลงทุน 2,500 2,500 23,000 0 28,000
    ค่าครุภัณฑ์ 2,500 2,500 23,000 0 28,000

งบเงินอุดหนุน 80,000 0 0 0 80,000
    เงินอุดหนุน 80,000 0 0 0 80,000

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 1,047,480 0 1,047,480
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,047,480 0 1,047,480

งบดําเนินงาน 1,107,600 10,000 1,117,600
    ค่าตอบแทน 36,000 0 36,000

    ค่าใช้สอย 985,600 0 985,600

    ค่าวัสดุ 86,000 10,000 96,000

งบลงทุน 70,000 0 70,000
    ค่าครุภัณฑ์ 70,000 0 70,000

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,398,000 8,298,856 9,696,856
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,398,000 8,298,856 9,696,856

งบดําเนินงาน 304,400 6,130,025 6,434,425
    ค่าตอบแทน 118,000 0 118,000

    ค่าใช้สอย 166,400 5,156,872 5,323,272

    ค่าวัสดุ 20,000 777,153 797,153

    ค่าสาธารณูปโภค 0 196,000 196,000

งบลงทุน 0 596,250 596,250
    ค่าครุภัณฑ์ 0 296,250 296,250

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 300,000 300,000

งบเงินอุดหนุน 0 413,700 413,700
    เงินอุดหนุน 0 413,700 413,700

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 471,180 648,000 1,119,180
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 471,180 648,000 1,119,180

งบดําเนินงาน 93,000 163,400 256,400
    ค่าตอบแทน 65,000 64,000 129,000

    ค่าใช้สอย 13,000 99,400 112,400

    ค่าวัสดุ 15,000 0 15,000

งบลงทุน 24,000 0 24,000
    ค่าครุภัณฑ์ 24,000 0 24,000

งบเงินอุดหนุน 0 160,000 160,000
    เงินอุดหนุน 0 160,000 160,000

หน้า : 5/8



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 289,080 289,080
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 289,080 289,080

งบดําเนินงาน 27,200 27,200
    ค่าตอบแทน 4,200 4,200

    ค่าใช้สอย 15,000 15,000

    ค่าวัสดุ 8,000 8,000

งบลงทุน 2,500 2,500
    ค่าครุภัณฑ์ 2,500 2,500

หน้า : 6/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 0 435,780 435,780
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 435,780 435,780

งบดําเนินงาน 423,600 2,268,000 2,691,600
    ค่าใช้สอย 398,600 2,095,000 2,493,600

    ค่าวัสดุ 25,000 113,000 138,000

    ค่าตอบแทน 0 60,000 60,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000
    ค่าใช้สอย 100,000 100,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 53,000 165,000 218,000
    ค่าใช้สอย 53,000 165,000 218,000

หน้า : 7/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,541,160 1,541,160
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,541,160 1,541,160

งบดําเนินงาน 428,300 428,300
    ค่าตอบแทน 93,000 93,000

    ค่าใช้สอย 251,800 251,800

    ค่าวัสดุ 55,000 55,000

    ค่าสาธารณูปโภค 28,500 28,500

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,124,905

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,235,080

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 17,141,231

แผนงานสาธารณสุข 1,559,580

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 318,780

แผนงานเคหะและชุมชน 3,127,380

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 218,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,969,460

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,195,584

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 44,990,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ตําบลหนองบัวลาย และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 48,579,600 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 44,990,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 3,589,600 บาท ดังนี้ 

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองบัวลาย
อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา



งบ ยอดรวม
งบกลาง 1,807,788

งบบุคลากร 1,145,100

งบดําเนินงาน 526,712

งบลงทุน 110,000

รวมรายจ่าย 3,589,600

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวลายปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวลายมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

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

(นายถนอมพงษ์  ทินราช)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวลาย

เห็นชอบ

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

(นายจิรเดช  พงษ์ประสิทธิ์)

ตําแหนง นายอําเภอบัวลาย  ปฎิบัติราชการแทน       
ผู้วาราชการจังหวัดนครราชสีมา



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองบัวลาย
อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 234,521.85 1,366.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 5,235.45 546.30 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 29,727.42 300,000.00 -83.33 % 50,000.00
     ภาษีป้าย 57,635.00 81,544.00 80,000.00 25.00 % 100,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 2,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีอากร 297,392.30 113,183.72 382,000.00 150,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 1,200.00 -100.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 103,038.00 109,235.00 125,000.00 -12.00 % 110,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 19,000.00 19,000.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

5,500.00 3,650.00 6,000.00 -50.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 1,646.00 930.00 1,800.00 -44.44 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 806.00 795.00 2,500.00 -60.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 390.00 630.00 600.00 16.67 % 700.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 35,126.00 1,650.00 40,000.00 -95.00 % 2,000.00

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  15:14:20 หน้า : 1/3



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

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

8,700.00 10,250.00 15,000.00 -33.33 % 10,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 5,360.00 4,380.00 6,000.00 -16.67 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 190.00 450.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 60.00 500.00 -80.00 % 100.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 184,756.00 156,030.00 224,200.00 158,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00
     ดอกเบี้ย 142,128.66 133,507.65 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 0.00 0.00 40,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 148,128.66 139,507.65 196,000.00 156,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 0.00 20,000.00 20,000.00 -100.00 % 0.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 26,488.00 83,807.00 50,000.00 80.00 % 90,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 26,488.00 103,807.00 70,000.00 90,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 434,341.20 452,358.54 400,000.00 25.00 % 500,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 13,610,811.63 12,645,081.12 13,000,000.00 0.00 % 13,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,082,335.28 1,083,287.60 1,200,000.00 0.00 % 1,200,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 59,007.14 62,722.70 70,000.00 0.00 % 70,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,177,291.60 1,891,545.36 1,500,000.00 10.13 % 1,652,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 30,689.28 29,918.99 30,000.00 0.00 % 30,000.00

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  15:14:20 หน้า : 2/3



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

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 19,209.52 16,804.47 19,000.00 -10.53 % 17,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

249,987.00 373,465.00 231,500.00 29.59 % 300,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 940.90 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,663,672.65 16,556,124.68 16,450,500.00 16,769,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 20,732,727.00 20,074,064.00 27,666,700.00 0.00 % 27,666,700.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,732,727.00 20,074,064.00 27,666,700.00 27,666,700.00
รวมทุกหมวด 39,053,164.61 37,142,717.05 44,989,400.00 44,990,000.00

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  15:14:20 หน้า : 3/3



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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 93,936 84,541.4 98,983 0.9 % 99,870

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,760 3,896 3,997 -0.05 % 3,995

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา 2,360,000 2,360,000 2,360,000 0 % 2,360,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,617,300 2,679,400 3,056,400 1.65 % 3,106,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 875,200 854,400 962,400 -10.22 % 864,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000 36,000 48,000 0 % 48,000

เงินสํารองจ่าย 65,779 38,110 70,000 0 % 70,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 519,699

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 0 100 % 20,364

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 99,478.05 0 0 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองบัวลาย
อําเภอบัวลาย    จังหวัดนครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  15:16 หน้า : 1/45



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

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 0 30,334.52 30,701 39.59 % 42,856

เงินสมทบกองทุนทดแทน 242 0 0 0 % 0

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

0 60,000 60,000 0 % 60,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

328,366 343,916 519,681 -100 % 0

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 20,364 20,364 20,364 -100 % 0

รวมงบกลาง 6,500,425.05 6,510,961.92 7,240,526 7,195,584
รวมงบกลาง 6,500,425.05 6,510,961.92 7,240,526 7,195,584
รวมงบกลาง 6,500,425.05 6,510,961.92 7,240,526 7,195,584

รวมแผนงานงบกลาง 6,500,425.05 6,510,961.92 7,240,526 7,195,584
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

146,279 0 405,720 71.43 % 695,520

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 23,935 0 70,000 71.43 % 120,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 23,935 0 70,000 71.43 % 120,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  15:16 หน้า : 2/45



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

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

56,623 0 115,920 71.43 % 198,720

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400 1,266,200 17.71 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,741,172 1,490,400 1,927,840 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,438,190 2,365,320 2,501,813 26.29 % 3,159,600

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 78,000 78,000 162,000 0 % 162,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,516,190 2,443,320 2,747,813 3,405,600
รวมงบบุคลากร 4,257,362 3,933,720 4,675,653 6,030,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม 3,312.5 36,750 15,000 -66.67 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 78,000 78,000 78,000 0 % 78,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 54,000 37,000 50,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 135,312.5 151,750 143,000 83,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  15:16 หน้า : 3/45



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

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 474,167 475,715 632,000 -15.82 % 532,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 261,948 48,045 45,000 0 % 45,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 450,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 800 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการวันเทศบาล 14,960 0 0 0 % 0

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างของเทศบาลตําบลหนองบัว
ลาย  

124,745 0 0 0 % 0

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

102,122 104,160 200,000 -75 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 285,284.05 107,100 250,000 -60 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,264,026.05 735,020 1,612,000 762,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 62,538 40,906 160,326 -56.34 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,090 17,800 10,000 -80 % 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 9,940 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 5,030 32,325 110,000 -90.91 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 19,400 0 40,000 -75 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 125,052.8 88,770 170,000 -70.59 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,930 22,510 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 255,040.8 212,251 550,326 182,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 238,546.84 202,437.71 250,000 -80 % 50,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,617.19 31,800.56 64,668 0 % 64,668

ค่าบริการไปรษณีย์ 6,514 14,983.8 15,000 0 % 15,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 122,560 99,806 60,392 -19.21 % 48,792

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 373,238.03 349,028.07 390,060 186,460
รวมงบดําเนินงาน 2,027,617.38 1,448,049.07 2,695,386 1,213,460
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก 0 14,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งจุดเครื่องกระจายเสียงไร้สาย
ภายในเขตเทศบาล เพิ่มเติม

116,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 14,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 43,300 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 130,000 14,000 43,300 2,500
รวมงบลงทุน 130,000 14,000 43,300 2,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1 เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธีเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันปิยมหาราช และรัฐพิธีอื่นๆ 

0 30,000 0 0 % 0

2 เงินอุดหนุนโครงการของดีบัวลาย  0 50,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 30,000 0 % 30,000

ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ  หรือ
องค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณ
ประโยชน์

70,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการของดีบัวลาย 0 0 0 100 % 50,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 50,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 70,000 80,000 80,000 80,000
รวมงบเงินอุดหนุน 70,000 80,000 80,000 80,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,484,979.38 5,475,769.07 7,494,339 7,326,200
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 432,480 452,220 475,560 4.84 % 498,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 432,480 452,220 475,560 498,600
รวมงบบุคลากร 432,480 452,220 475,560 498,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 57,483 72,000 72,000 0 % 72,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 2,025

รวมค่าตอบแทน 57,483 72,000 72,203 74,025
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 17,697 16,525 10,000 0 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

26,884 20,442 20,000 0 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 8,000 -37.5 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 44,581 36,967 38,000 35,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,300 3,248 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,780 1,800 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 6,080 5,048 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 108,144 114,015 120,203 119,025
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 2,500
รวมงบลงทุน 0 0 0 2,500

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 540,624 566,235 595,763 620,125
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 291,126 322,270 765,080 166.08 % 2,035,740

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 78,000 0 % 78,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 203,640 213,840 220,320 3 % 226,920

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 494,766 536,110 1,063,400 2,340,660
รวมงบบุคลากร 494,766 536,110 1,063,400 2,340,660

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 2,250 18,000 84,000 0 % 84,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 8,400

รวมค่าตอบแทน 2,250 22,200 102,400 102,400
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 258,276 240,277 300,200 0 % 300,200

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการจัดทํา
แผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

0 200,000 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

25,740 58,520 50,000 -60 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 450 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 284,466 498,797 355,200 325,200
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 44,899.75 41,824 50,000 -60 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,440 19,930 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 57,339.75 61,754 70,000 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์ 1,579.32 1,532 2,000 0 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,579.32 1,532 2,000 2,000
รวมงบดําเนินงาน 345,635.07 584,283 529,600 459,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 61,500 -62.6 % 23,000

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประเมินผลแบบที่2*

0 30,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED 
ขาว-ดํา ชนิด Network แบบที่ 1*

0 8,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 38,900 61,500 23,000
รวมงบลงทุน 0 38,900 61,500 23,000

รวมงานบริหารงานคลัง 840,401.07 1,159,293 1,654,500 2,823,260
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,866,004.45 7,201,297.07 9,744,602 11,124,905

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 680,700 807,722 617,640 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 18,000 13,500 18,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 698,700 821,222 635,640 0
รวมงบบุคลากร 698,700 821,222 635,640 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 49,500 69,000 36,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 12,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 49,500 69,000 48,000 0
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 803,373 797,048 885,600 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  

40,384 0 10,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 25,370 14,630 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 869,127 811,678 925,600 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 2,410 3,000 3,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,660 0 3,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 5,070 3,000 6,000 0
รวมงบดําเนินงาน 923,697 883,678 979,600 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,622,397 1,704,900 1,615,240 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,029,480

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 100 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,047,480
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,047,480

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 36,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 8,856 % 895,600

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 10,000

โครงการจุดตรวจบริการประชาชน 49,970 20,535 43,000 -30.23 % 30,000

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนของเทศบาลตําบลหนองบัวลาย

24,850 0 10,000 0 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  15:16 หน้า : 14/45



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

โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลหนองบัวลาย

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรม อปพร หรือ ฝึกทบทวน 
อปพร.

27,800 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 102,620 20,535 73,000 985,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 3,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 10,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0 13,450 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 23,380 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 29,500 34,715 40,000 0 % 40,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 64,000 2,000 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 3,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 91,450 15,000 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 184,950 98,545 80,000 86,000
รวมงบดําเนินงาน 287,570 119,080 153,000 1,107,600
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อม
อุปกรณ์ประจําเรือ

0 16,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 0 0 0 100 % 70,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 16,500 0 70,000
รวมงบลงทุน 0 16,500 0 70,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 287,570 135,580 153,000 2,225,080
งานจราจร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000

รวมงานจราจร 0 0 0 10,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,909,967 1,840,480 1,768,240 2,235,080

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  15:16 หน้า : 16/45



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

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 610,461 689,580 871,915 53.46 % 1,338,000

เงินประจําตําแหน่ง 20,533 42,000 50,000 20 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 630,994 731,580 921,915 1,398,000
รวมงบบุคลากร 630,994 731,580 921,915 1,398,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 34,333 84,000 108,000 0 % 108,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 39,673 87,060 118,000 118,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 24,600 300 % 98,400
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 22,036 0 30,000 -66.67 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

0 0 3,000 0 % 3,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 440 55,000 -90.91 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 22,036 440 112,600 166,400
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 5,158 10,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,380 15,000 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 12,538 25,000 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 74,247 112,500 250,600 304,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 3,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน 

0 17,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 20,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 20,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 705,241 864,080 1,172,515 1,702,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 4,101,644.74 4,211,470 5,725,218 3.94 % 5,950,876

เงินประจําตําแหน่ง 103,138.35 168,722.5 186,000 -27.74 % 134,400

เงินวิทยฐานะ 311,504.35 429,472.5 438,000 -11.78 % 386,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,645,110 1,693,560 1,731,720 2.7 % 1,778,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 80,730 64,080 55,020 -11.34 % 48,780

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,242,127.44 6,567,305 8,135,958 8,298,856
รวมงบบุคลากร 6,242,127.44 6,567,305 8,135,958 8,298,856
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 865,421 946,800 1,291,600 -16.26 % 1,081,600

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

58,902 35,830 80,000 -37.5 % 50,000

2. ประเภทสําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

4,144,068 3,066,585 4,342,521 -7.42 % 4,020,272

รวมค่าใช้สอย 5,068,391 4,049,215 5,719,121 5,156,872
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 751,153

ค่าอาหารเสริม (นม) 733,265.76 734,110.32 817,398 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 % 8,000
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 3,000 0 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 733,265.76 734,110.32 830,398 777,153
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 100 % 185,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 100 % 11,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 196,000
รวมงบดําเนินงาน 5,801,656.76 4,783,325.32 6,549,519 6,130,025

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 3,270 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 94,000 -9.57 % 85,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล 0 0 130,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก 0 7,200 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน ของโรงเรียน
เทศบาล 

4,500 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารของโรงเรียน
เทศบาล 

3,800 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะ และเก้าอี้โรงอาหาร สําหรับ
นั่งรับประทานอาหารของโรงเรียนเทศบาล

140,000 0 0 0 % 0
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ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน และเก้าอี้  จํานวน  12 
 ชุด

0 0 0 100 % 90,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 0 12,150 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะพลาสติกสี่เหลี่ยม 0 0 0 100 % 22,750

ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16  นิ้ว 0 30,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

ค่าจัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่น 0 5,100 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงของโรงเรียน
เทศบาล จํานวน 1 ชุด

37,600 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0 36,300 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV จํานวน  1 เครื่อง

0 0 0 100 % 15,400

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 9,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน  1 ชุด

0 0 0 100 % 17,000

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่อง
สํารองไฟฟ้า จํานวน  1 ชุด

0 0 0 100 % 19,500
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ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน 

46,500 17,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน  จํานวน  2 เครื่อง   

0 0 34,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 44,000 0 % 44,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ 

0 0 8,600 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา

0 0 0 100 % 2,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 232,400 120,520 310,600 296,250
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างเสาธงของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลหนองบัวลาย

0 99,500 0 0 % 0

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ

0 0 150,000 0 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ

0 0 150,000 0 % 150,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 99,500 300,000 300,000
รวมงบลงทุน 232,400 220,020 610,600 596,250
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย

416,000 367,680 372,000 11.21 % 413,700

รวมเงินอุดหนุน 416,000 367,680 372,000 413,700
รวมงบเงินอุดหนุน 416,000 367,680 372,000 413,700

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 12,692,184.2 11,938,330.32 15,668,077 15,438,831
รวมแผนงานการศึกษา 13,397,425.2 12,802,410.32 16,840,592 17,141,231

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 804,840 443,344 1,030,960 -58.37 % 429,180

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

12,000 3,032 3,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 10,500 60,000 -30 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 858,840 456,876 1,093,960 471,180
รวมงบบุคลากร 858,840 456,876 1,093,960 471,180
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 55,000 120,000 -50 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 25,000 55,000 125,000 65,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 99,007 97,707 103,400 -95.16 % 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

15,610 8,394 55,000 -94.55 % 3,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร
นา(Covid-19)

0 20,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,200 1,800 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 116,817 127,901 163,400 13,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,986 7,480 10,000 -50 % 5,000
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 1,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 38,360 5,000 -20 % 4,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 8,990 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 9,986 54,830 25,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 151,803 237,731 313,400 93,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 3,000 -100 % 0

2. ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 4,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ จํานวน 1 
เครื่อง

0 59,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 0 0 0 100 % 19,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 17,000 -100 % 0
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2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์

0 0 4,300 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 59,000 28,700 24,000
รวมงบลงทุน 0 59,000 28,700 24,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

140,000 160,000 160,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 140,000 160,000 160,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 140,000 160,000 160,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,150,643 913,607 1,596,060 588,180
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 630,000
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เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 100 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 648,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 648,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 64,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 98,400

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 99,400
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 163,400
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 0 0 0 100 % 160,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 160,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 160,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 0 971,400
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,150,643 913,607 1,596,060 1,559,580

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 594 264,660 275,760 4.83 % 289,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 594 264,660 275,760 289,080
รวมงบบุคลากร 594 264,660 275,760 289,080
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,200

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 4,200
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 15,000 15,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 1,000 0 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 8,000 8,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 23,000 27,200
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 17,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 17,000 2,500
รวมงบลงทุน 0 0 17,000 2,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 594 264,660 315,760 318,780
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 594 264,660 315,760 318,780

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 935,580 988,620 1,053,920 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

165 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 60,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 977,745 1,030,620 1,113,920 0
รวมงบบุคลากร 977,745 1,030,620 1,113,920 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 64,800 64,800 78,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,050 12,530 15,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 70,850 77,330 93,000 0
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 69,051 0 15,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 40,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

13,492 37,777 30,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 790 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 83,333 37,777 95,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,998 4,590 5,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,800 9,800 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 14,798 14,390 15,000 0
รวมงบดําเนินงาน 168,981 129,497 203,000 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ Inkjet 7,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 7,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,153,726 1,160,117 1,316,920 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 96,000 90,200 98,400 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 44,300 44,360 620,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 140,300 134,560 718,400 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 356,750 119,320 410,000 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 661,465 113,613 210,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 19,000 13,095 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,037,215 246,028 640,000 0
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 36,847.15 0 28,500 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 36,847.15 0 28,500 0
รวมงบดําเนินงาน 1,214,362.15 380,588 1,386,900 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

โครงการจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต 0 42,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 42,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 42,000 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,214,362.15 422,588 1,386,900 0
งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 192,000 180,400 246,800 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 393,600
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 192,000 180,400 251,800 398,600
ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0 0 25,000 -80 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 9,500 9,930 12,000 0 % 12,000

วัสดุการเกษตร 125,500 4,810 505,000 -99.01 % 5,000

วัสดุอื่น 0 0 353,000 -99.15 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 135,000 14,740 895,000 25,000
รวมงบดําเนินงาน 327,000 195,140 1,146,800 423,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 19,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 19,000 0 0 0

รวมงานสวนสาธารณะ 346,000 195,140 1,146,800 423,600
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 435,780

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 435,780
รวมงบบุคลากร 0 0 0 435,780

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 60,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,892,121 1,833,787 2,119,000 -2.36 % 2,069,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการล้างทําความสะอาดตลาด 0 3,000 3,000 0 % 3,000

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

0 0 0 100 % 3,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 70,760 37,417 150,000 -86.67 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,962,881 1,874,204 2,272,000 2,095,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 197,305 15,665 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 7,740 6,520 5,000 -60 % 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 38,100 40,800 20,000 -50 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 126,830 104,445 140,000 -42.86 % 80,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 3,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 4,875 8,550 8,000 0 % 8,000

รวมค่าวัสดุ 374,850 175,980 188,000 113,000
รวมงบดําเนินงาน 2,337,731 2,050,184 2,460,000 2,268,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 57,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 57,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 57,000 0 0 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,394,731 2,050,184 2,460,000 2,703,780
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,108,819.15 3,828,029 6,310,620 3,127,380

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนการน้อมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 0 0 0 100 % 5,000

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบุคมโรคไข้เลือด
ออก

15,000 9,000 15,000 0 % 15,000

โครงการฝึกอบรมและรณรงค์คัดแยกขยะ
มูลฝอย

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

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

0 0 5,000 0 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  15:16 หน้า : 38/45



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

โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มอาชีพ ใน
เขตเทศบาลตําบลหนองบัวลาย

0 0 0 100 % 5,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนากุล่มอาชีพใน
เขตเทศบาลตําบลหนองบัวลาย

0 0 45,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ

13,220 15,000 30,000 -50 % 15,000

โครงการสุขภิบาลอาหาร 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 28,220 29,000 155,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 28,220 29,000 155,000 100,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 28,220 29,000 155,000 100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 28,220 29,000 155,000 100,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  15:16 หน้า : 39/45



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

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพติด

195,181.67 191,660.67 200,000 -75 % 50,000

2. โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างเทศบาลกับ
หน่วยงานอื่น

0 0 3,000 0 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 195,181.67 191,660.67 203,000 53,000
รวมงบดําเนินงาน 195,181.67 191,660.67 203,000 53,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 195,181.67 191,660.67 203,000 53,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1. โครงการประเพณีลอยกระทง 164,028 61,740 10,000 400 % 50,000

2. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 14,400 9,580 10,000 0 % 10,000

3. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 42,340 0 60,000 0 % 60,000

4. โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา 28,994 17,140 30,000 0 % 30,000

5. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 0 0 0 100 % 5,000

5. โครงการจัดงานวันเด็ก 0 0 100,000 -100 % 0

6. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 249,762 88,460 225,000 165,000
รวมงบดําเนินงาน 249,762 88,460 225,000 165,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 249,762 88,460 225,000 165,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 444,943.67 280,120.67 428,000 218,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,481,160

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 100 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,541,160
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,541,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 78,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 93,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 211,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 251,800
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 55,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 100 % 28,500

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 28,500
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 428,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าถมดิน

โครงการถมดินสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน
เทศบาลหลังใหม่

493,700 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. จากสุดถนน 
ค.ส.ล. หมู่บ้านจรดถนนโครงการตําบลละ 
5 ล้าน(ชุมชนนาเจริญ)

370,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ช่วงหน้าบ้าน ด.ต.ถนอม เลื่อมใส(ต่อจาก
ของเดิมส่วนที่เหลือ)

190,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รอบหมู่
บ้าน(จากบ้านนางสายทอง - บ้านนาง
หมุน)ชุมชนนา

200,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินสายบ้านหนองห่าง 
- วัดป่า(ทางดั้งเดิม)

0 0 40,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต
ซอยร้านโลบิลฮูดเดิม หมู่ 1( ต่อจากของ
เดิมถึงสามแยก)

298,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณ
ทํานบต้นมะเกลือ

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งราวกันอันตราย(การ์ดเลนส์) 372,000 0 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายน้ําจากซอยข้าง รพ
.สต.บัวลาย - เขตรถไฟ 

0 0 250,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,923,700 0 590,000 0
รวมงบลงทุน 1,923,700 0 590,000 0

รวมงานก่อสร้าง 1,923,700 0 590,000 1,969,460
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,923,700 0 590,000 1,969,460

รวมทุกแผนงาน 38,330,741.52 33,670,565.98 44,989,400 44,990,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองบัวลาย

อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 44,990,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 150,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับสถิติจัดเก็บได้ในป 2563

ภาษีป้าย จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับสถิติจัดเก็บได้ในป 2563

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 158,300 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 110,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับสถิติจัดเก็บได้ในป 2563

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับสถิติจัดเก็บได้ในป 2563

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับสถิติจัดเก็บได้ในป 2563

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับสถิติจัดเก็บได้ในป 2563

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับสถิติจัดเก็บได้ในป 2563

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 700 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับสถิติจัดเก็บได้ในป 2563

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับสถิติจัดเก็บได้ในป 2563

ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับสถิติจัดเก็บได้ในป 2563
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ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับสถิติจัดเก็บได้ในป 2563

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับสถิติจัดเก็บได้ในป 2563

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับสถิติจัดเก็บได้ในป 2563

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับสถิติจัดเก็บได้ในป 2563

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 156,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับสถิติจัดเก็บได้ในป 2563

ดอกเบี้ย จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับสถิติจัดเก็บได้ในป 2563

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 90,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 90,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับสถิติจัดเก็บได้ในป 2563

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,769,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับสถิติจัดเก็บได้ในป 2563

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 13,000,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับสถิติจัดเก็บได้ในป 2563

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,200,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับสถิติจัดเก็บได้ในป 2563

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับสถิติจัดเก็บได้ในป 2563

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,652,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับสถิติจัดเก็บได้ในป 2563
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ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับสถิติจัดเก็บได้ในป 2563

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 17,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับสถิติจัดเก็บได้ในป 2563

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับสถิติจัดเก็บได้ในป 2563

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 27,666,700 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 27,666,700 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับสถิติจัดเก็บได้ในป 2563
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองบัวลาย

อําเภอบัวลาย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,990,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 7,195,584 บาท
งบกลาง รวม 7,195,584 บาท

งบกลาง รวม 7,195,584 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 99,870 บาท

เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนประกันสังคมใหแกสํานักงานประกัน
สังคม  ในอัตราในอัตรารอยละ  5  ของคาจางพนักงานจาง  ดังนี้
  คาจางพนักงานจางทั่วไป  รวมคาจางทั้งป    1,997,400.-บาท
  จายสมทบกองทุน                 99,870.-บาท
(เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แกไข
เพิ่มเติม)  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,995 บาท

เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนเงินทดแทนเปนรายปในอัตรารอย
ละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งป  ใหแกกองทุนเงินทด
แทน ดังนี้
  คาจางพนักงานจางทั่วไป  รวมคาจางทั้งป    1,997,400.-บาท
  จายสมทบกองทุน                    3,995.-บาท 
(เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561 และที่แกไข
เพิ่มเติม , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด   ที่ มท 0808.2/ว 4172  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1620  ลงวันที่ 22 เมษายน 2562) 
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เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา จํานวน 2,360,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลืองบเฉพาะการประปา   2,360,000
.-บาท  
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 3,106,800 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขต
เทศบาล  จํานวน 3,106,800.-บาท  
(เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (แผนพัฒนาทองถิ่น  2561
-2565 แบบ ผ.02 หนา 5-1 ลําดับที่ 1)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 864,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูพิการในเขต
เทศบาล   จํานวน  864,000.-บาท  
(เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (แผนพัฒนาทองถิ่น  2561
-2565 แบบ ผ.02 หนา 5-1 ลําดับที่ 2)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูป่วยโรคเอดส์ ในอัตราคนละ 500
.-บาท ตอคนตอเดือน จํานวน 48,000.-บาท  
(เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (แผนพัฒนาทองถิ่น  2561
-2565 แบบ ผ.02 หนา 5-1 ลําดับที่ 3)
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เงินสํารองจาย จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉิน ที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม(เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ
. 2563 (ขอ 19) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 )   

รายจายตามขอผูกพัน

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 42,856 บาท

เพื่อจายใหแกสันนิบาติเทศบาลแหงประเทศไทย  ตั้งจายในอัตรา
ไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนหก (1/6) ของงบประมาณรายรับ
จริงประจําปที่ผานมาของงบประมาณทั่วไป  แตไมเกิน  500,000
.- บาท  (ไมรวมเงินกูเงินจายขาดเงินสะสม  เงินอุดหนุน  เงินที่มีผู
อุทิศใหและพันธบัตร) (เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538
)  คํานวณดังนี้
              -งบประมาณรายรับจริง  ประจําป  2563   จํานวน 
   46,340,989.76  บาท  
             หักดวยเงินอุดหนุนทุกระเภท   
จํานวน      20,677,248.00  บาท  
              -รายไดสําหรับคํานวณ   จํานวน    25,663,741.76
  บาท
               เมื่อคํานวณแลวจํานวน   จํานวน          42,858.45
  บาท
จึงตั้งไว  42,856.- บาท   

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 20,364 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น 
{ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญของขาราชการทองถิ่น (ฉบับที่ 16)      
พ.ศ. 2558 ขอ 10.3 (1)}*********************************
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 519,699 บาท

เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  โดยตั้ง
จายในอัตรารอยละ 3 ของรายได    ในปงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2565 (ไมรวมเงินอุดหนุน  เงินที่มีผูอุทิศให
เงินจายขาดเงินสะสมและพันธบัตร)    คํานวณดังนี้     
                                - ประมาณการรายไดงบประมาณราย
จายทั่วไปปงบประมาณ 2565  จํานวน  44,990,000.- บาท    
                                  หักดวยเงินอุดหนุนทุก
ประเภท                                            จํานวน  
27,666,700.- บาท    
                                - รายไดสําหรับคํานวณ 3%
                                                 จํานวน  17,323,300
.- บาท
                                  เมื่อคํานวณ 3%  แลวเปน 
                                           จํานวน      519,699.- บาท
จํานวน 519,699.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได     
(เปนไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แกไขเพิ่มเติม (มาตรา 6) ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม (ขอ 8 ) , กฎกระทรวงการหักเงินจาก
ประมาณการรายรับในงบประมาณรายจายประจําป สมทบเขา
เปนกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถิ่น พ.ศ. 2563
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038
 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 และหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563)
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สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น จํานวน 60,000 บาท

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
          เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่ โดยองค์กรปกครองสวนทองถิ่นตั้งงบ
ประมาณสมทบ ไมนอยกวารอยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุข
ที่ไดรับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ลําดับที่ 2
 หนา 5 - 1 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,326,200 บาท

งบบุคลากร รวม 6,030,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 695,520 บาท

1.1 เงินเดือนนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี  
เพื่อจายเปนคาเงินเดือน  ของนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี   ซึ่งรายไดจริงของปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ที่ไมรวม
เงินกูเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท  จํานวน 25,663,741.76 บาท จึงตั้งจายดังนี้
(1) นายกเทศมนตรี ไดรับเงินเดือน  27,600.-บาทตอ
เดือน   จํานวน 331,200.-บาท
(2) รองนายกเทศมนตรี ไดรับเงินเดือน 15,180.-บาทตอเดือนตอ
คน  จํานวน 2 คน 
เปนเงินจํานวน 364,320.-บาท
(เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ นายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม)
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

(1) นายกเทศมนตรี ไดรับคาตอบแทนประจําตําแหนง  4,000
.-บาทตอเดือน จําวน 48,000.-บาท
 (2) รองนายกเทศมนตรี ไดรับคาตอบแทนประจํา
ตําแหนง  3,000.-บาทตอเดือนตอคน  จํานวน 2 คน          รวม
เปนเงิน  จํานวน 72,000.-บาท
(เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ นายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

(1) นายกเทศมนตรี ไดรับคาตอบแทนพิเศษ  4,000.-บาทตอ
เดือน จําวน 48,000.-บาท
 (2) รองนายกเทศมนตรี ไดรับคาตอบแทนพิเศษ  3,000.-บาทตอ
เดือนตอคน  จํานวน 2 คน         
      รวมเปนเงิน  จํานวน 72,000.-บาท
(เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ นายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม)
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

(1) เลขานุการนายกเทศมนตรี   ไดรับคาตอบแทนราย
เดือน    9,660.- บาทตอเดือน
      (2) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี     ไดรับคาตอบแทนราย
เดือน    6,900.- บาทตอเดือน
รวมจํานวนทั้งสิ้น  198,720.-บาท  
(เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ นายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม)

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล   รอง
ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ซึ่งรายไดจริง
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ไมรวมเงินกูเงินสะสม และเงินอุด
หนุนทุกประเภท จํานวน  18,164,383.42 บาท จึงตั้งจายดังนี้
   (1)  ประธานสภาเทศบาล          ไดรับคาตอบแทนราย
เดือน   15,180.-บาทตอเดือน
   (2)  รองประธานสภาเทศบาล     ไดรับคาตอบแทนราย
เดือน   12,420.-บาทตอเดือน
   (3)  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัวลาย   ไดรับคาตอบ
แทนรายเดือน 9,660.-บาทตอเดือนตอคน
รวมจํานวนทั้งสิ้น 1,490,400.- บาท 
(เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ นายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,405,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,159,600 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาล สามัญไวตลอดทั้ง
ป    จํานวน  3,159,600.- บาท   
(เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และ หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0808.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษเปนรายเดือนของขาราชการและ
พนักงานสวนทองถิ่น มีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับ
อัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู  จํานวน 84,000.-บาท   
(เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และ หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0808.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 162,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงเปนรายเดือนของขาราชการและ
พนักงานสวนทองถิ่น ที่ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวา
ดวยเงินเดือน  จํานวน 162,000.-บาท
(เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และ หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0808.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

งบดําเนินงาน รวม 1,213,460 บาท
ค่าตอบแทน รวม 83,000 บาท
คาเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุม ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติ 
จํานวน 5,000.- บาท 
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คาเชาบาน จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงาน
เทศบาล    จํานวน  78,000.- บาท 

ค่าใช้สอย รวม 762,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 532,000 บาท

(1.1)  เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ดัง
นี้ คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซัก
ฟอก คาจํากัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพย์สิน (ยก
เวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตาง ๆ ) คาธรรมเนียม
ตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่น ๆ ที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า  คาติดตั้งประปา ) คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่น ๆ ที่
เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า  คาติดตั้ง
ประปาฯ  คาติดตั้งโทรศัพท์   คาจัดทําหรือติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาตาง ๆ   และอื่นๆ ฯลฯ 
     (1.2) เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ตําแหนง พนักงานขับ
รถยนต์ จํานวน 2 อัตรา     
                  (1.3)  เพื่อจายเปนคาจาง
เหมาบริการ  ตําแหนง ภารโรง จํานวน 1 อัตรา    
   (1.4)  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ  ตําแหนง ผูชวยธุรการ
สํานักปลัด จํานวน 2 อัตรา 
  (1.5)  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ  ตําแหนง ผูชวยนัก
ทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา 
  -เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  ระเบียบ  และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมฯ
 2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
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 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค          

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 45,000 บาท
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(2.1) คารับรองผูมาเยี่ยมหรือมาดูงาน ของเทศบาลและคาใชจาย
อื่นๆ จํานวน  10,000.- บาท
      สําหรับจายเปนคาอาหาร  คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ  คา
พิมพ์เอกสาร  คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรอง  เพื่อเปนคา
รับรองในการตอนรับบุคคล  หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจ
งาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยว
ของ  ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  (เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381  ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548  ในอัตราไมเกินปละ 1% ของรายไดจริงในปงบ
ประมาณที่ลวงมา  โดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงิน
กูเงินจายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผูอุทิศให 
(2.2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ               จํานวน 15,000
.-บาท
       สําหรับจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทอง
ถิ่น  คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย  หรือการประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
กับองค์ปกครองสวนทองถิ่นหรือองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชนใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถิ่น
โดยยอดเงินที่ตั้งจายไมรวมอยูในขอ 1.1 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 2381  ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

        (2.3)  การจัดงานรัฐพิธี งานราชพิธี และตางๆ   
จํานวน  20,000.-บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดงาน วันปยมหาราช ,วันเฉลิม
พระชนมพรรษา  3 มิถุนายน ,     28 กรกฎาคม , 12
 สิงหาคม, 13 ตุลาคม, 5 ธันวาคม เชน คาพานพุมเงิน-พุม
ทอง คากรวยดอกไมธูปเทียนแพร คาดอกไม  ธูปเทียน  โคม
ไฟ  เครื่องไทยธรรม  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ไฟประดับตัว
หนังสือ  คาซื้อธงตราสัญลักษณ์  คาพวงมาลา และคาตกแตง
สถานที่  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 15,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานวันเทศบาล  เชน  คา
อาหาร  คาปัจจัยถวายพระสงฆ์         คาดอกไม ธูปเทียน เครื่อง
ไทยธรรม คารับรอง น้ําดื่ม น้ําแข็ง คาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร  คาวัสดุอื่น ๆ ที่จําเปนที่เกี่ยวของ
  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (แบบ ผ.02) หนา 1-4
) ลําดับที่ 7 (เปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องวัน
เทศบาล ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2532)

โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซอน จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการป้องกันผล
ประโยชน์ทับซอนของเทศบาลตําบลหนองบัวลาย เชน  คาตกแตง
สถานที่  คาใชจายในพิธีเปด – ปด  คาวัสดุอุปกรณ์  คาเครื่อง
เขียน  คาเชาอุปกรณ์ตาง ๆ ที่ใชประกอบการฝึกอบรม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาเครื่องดื่มผูเขารับการฝึกอบรม
และผูเขารวมการฝึกอบรม คารับรอง คาน้ําดื่ม คา
ดอกไม ธูป เทียน  คาวัสดุบริโภค  คาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร คาใชจายในการเดินทาง  คาที่พัก คาวัสดุและคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนและที่เกี่ยวของในการฝึกอบรม  (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  (แบบ ผ.02) หนา 1-7) ลําดับ
ที่ 18 (เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ป.ป.ช.ที่ ปช 004/ ว
 0019 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันทุจริต)

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  15:17:32 หนา : 13/90



เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน       เบี้ยเลี้ยง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตาง ๆ  คาบริการจอดรถ ณ
 ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน และอื่น ๆ  ของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการนายก
เทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงาน
จาง   จํานวน  50,000.- บาท  
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ ซึ่งอาจชํารุด
ระหวางป เชน รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง
ปริ้นท์เตอร์  เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรั[อากาศ และอื่นๆ ที่เปน
ทรัพย์สินขอ'เทศบาล และเพื่อจายเปนคาบํารุงและซอมแซมแกไข
ระบบคอมพิวเตอร์สําหรับงานทะเบียน
ราษฎร จํานวน 100,000 บาท  

ค่าวัสดุ รวม 182,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระดาษ  ปากกา ดินสอ  ยางลบ  แฟ้ม   เกาอี้
พลาสติก   หมึกถายเอกสาร  ตรายางวัสดุงานทะเบียน ธงชาติ
ไทย ธงตราสัญลักษณ์ น้ําดื่ม คารับวารสาร นิตยสารทอง
ถิ่น หนังสือพิมพ์ และแบบพิมพ์อื่นๆ และอื่น ๆ ฯลฯ
  จํานวน  70,000.- บาท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหลอดไฟเพื่อประดับสํานักงาน
เทศบาล  ฯลฯ  จํานวน  2,000.- บาท  
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

                  เพื่อจายเปนคาถวยชาม  ชอน  แกวน้ํา  น้ํายาลาง
หองน้ํา  กระดาษชําระน้ํายาขัดพื้น น้ํายาลางจาน ชั้นวาง
แกว  และอื่น ๆ  ฯลฯ   จํานวน  10,000.- บาท       

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไมตาง ๆ  ทินเนอร์  สี แปรงทาสี  ปูนซิเมนต์ ปูน
ขาว ทราย อิฐซิเมนต์บล๊
อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว สวาน
ขวาน เหล็กเสน เลื่อย ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา ทอตาง ๆ โถ
สวม อางลางมือ   และอื่น ๆ  ฯลฯ   จํานวน  10,000.-บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอะไหลรถยนต์   เชน   คาแบตเตอรี่   ยาง
ใน   ยางนอก  สายไมล์   ฯลฯ  จํานวน  10,000.- บาท  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล   น้ํามันเบนซิน   น้ํามันเครื่อง  จาร
บี   ถาน   แก๊สหุงตม  ฯลฯ  สําหรับรถยนต์   เครื่องตัด
หญา  ฯลฯ  จํานวน  50,000.- บาท   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแผนหรือจานบันทึกขอมูล  เครื่องปริ้นเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องปริ้นท์เตอร์ ฯลฯ  
จํานวน   30,000.- บาท  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 186,460 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าสํานักงานเทศบาล และหอกระจา
ยขาวเทศบาล ฯลฯ  จํานวน   50,000.- บาท 

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 64,668 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ และสัญญาณอินเตอร์เน็ตของสํานัก
งาน ฯลฯ     
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คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาฝากสงสิ่งของไปรษณียภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์
ตางๆ   คาโทรเลข  คาธนาณัติ  ฯลฯ
จํานวน 15,000.-บาท 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 48,792 บาท

(1) เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับคาบริการระบบสื่อสารเพื่อเชื่อม
โยงขอมูลระหวางสํานักทะเบียนทองถิ่นกับศูนย์
ภาคฯ  จํานวน   33,384.- บาท             
 (2) เพื่อจายเปนคาบริการอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง จํานวน 15,408.-บาท
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30
 กันยายน 2563)

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่เว็บไซต์   จํานวน  8,000.- บาท
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30
 กันยายน 2563)
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งบลงทุน รวม 2,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี
    - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
    - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
- เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 30,000 บาท

ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
-เพื่อจายเปนคาเงินอุดหนุนอําเภอบัวลายตามโครงการจัดงานรัฐ
พิธีเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันปยมหาราช และรัฐ
พิธีอื่นๆ  จํานวน  30,000.-บาท  

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการของดีบัวลาย จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอบัว
ลาย  โครงการของดีบัวลาย  จํานวน  50,000.- บาท 
(แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02 ลําดับที่  20
 ขอ 1.3  หนา  1-8
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 620,125 บาท
งบบุคลากร รวม 498,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 498,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 498,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําป  จํานวน  1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 119,025 บาท
ค่าตอบแทน รวม 74,025 บาท
คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานเทศบาลตามสิทธิ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 2,025 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเย็บเขาปกหนังสือ เชน แผนพัฒนา
เทศบาล  เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป แผนการ
ดําเนินงาน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล รวมถึงเอกสารฉบับรางของเอกสารดังกลาว ฯลฯ      

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล และลูกจางที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไป
ราชการ  เชน  คาพาหนะเดินทาง  คาเชาที่พัก  คาเบี้ยเลี้ยง คา
ลงทะเบียน ฯลฯ         
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ หรืออุปกรณ์ประกอบ
คอมพิวเตอร์ตางๆ  เครื่องพิมพ์อัดสําเนาระบบดิจิตอลและอื่น ๆ
   

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ใชใน
สํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก  ดินสอ  ปากกา กรรไกร ยางลบ ไม
บรรทัด แบบพิมพ์ ตรายาง แฟ้ม  หมึกเครื่องอัดสําเนาระบบ
ดิจิตอล  กระดาษไขอัดสําเนา และอื่น ๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล หัวพิมพ์ หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก แผนกรอง
แสง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 2,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
               - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอย
กวา 800 VA (480 Watts) 
               - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
- เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,823,260 บาท
งบบุคลากร รวม 2,340,660 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,340,660 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,035,740 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนพนักงานเทศบาลพรอมเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการและ
พนักงาน
สวนทองถิ่น ที่ไดรับประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน 
เงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษมีสิทธิไดรับคาตอบ
แทน
เปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยูเงินประจํา
ตําแหนง 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 226,920 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวย
นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 459,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 102,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น       
เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง (ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง (ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560)

คาเชาบาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย รวม 325,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,200 บาท

(1) เพื่อจายเปนคาวารสาร นิตยสารทองถิ่น หนังสือพิมพ์ 
คาถายเอกสารและแบบพิมพ์อื่น ๆ คาจางเหมาจัดทําแผนที่ภาษี
และ
ทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ จํานวน 5,000 บาท 
(2) เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 98,400 บาท
(3) เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่
บันทึกขอมูล จํานวน 1 อัตรา จํานวน 98,400 บาท 
(4) เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ตําแหนง ผูชวยเจา
หนาที่  พัสดุ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 98,400 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  
เพื่อใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราช
อาณาจักร เชน เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ
 สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจาง 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคําบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินของ
เทศบาลที่อาจชํารุดระหวางป เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอื่น 
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระดาษ ดินสอ ยางลบ หมึก แบบพิมพ์ ใบเสร็จ
รับเงิน ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก สําหรับ
เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์กองคลัง หมายเลขเครื่อง 0-4449-5268
 จํานวน 1 เลขหมาย 
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งบลงทุน รวม 23,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 23,000 บาท

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร
ยาว สําหรับพิมพ์เช็ค
 เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer สําหรับ
พิมพ์เช็ค
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - มีจํานวนหัวพิมพ์ไมนอยกวา 24 เข็มพิมพ์
 - มีความกวางในการพิมพ์ไมนอยกวา 136 คอลัมน์ (Column)
 - มีความเร็วขณะพิมพ์รางความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว 
    ไดไมนอยกวา 400 ตัวอักษรตอวินาที 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 360x360 dpi 
 - มีหนวยความจํา แบบ Input Buffer ไมนอยกวา 128 KB
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือ
ดีกวา 
   จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
(เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําป  จํานวน  1  อัตรา
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,225,080 บาท

งบบุคลากร รวม 1,047,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,047,480 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,029,480 บาท

สําหรับจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล  พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน จํานวน  3  อัตรา  (ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการ และ
พนักงานสวนทองถิ่นที่ไดรับประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวย
เงินเดือน เงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษมีสิทธิไดรับคา
ตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับ
อยู (ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

งบดําเนินงาน รวม 1,107,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานเทศบาล
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ค่าใช้สอย รวม 985,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 895,600 บาท

           (1) เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ตําแหนงพนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 3 อัตรา 
           (2) เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ตําแหนงพนักงานดับ
เพลิง จํานวน 5 อัตรา
           (3)เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ตําแหนงพนักงาน
วิทยุ จํานวน 1 อัตรา 
           (4) เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เชน จางเหมาจัดทําแนวกันไฟภายในเขต
เทศบาล การจางเหมากําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํา คาใชจายในการทํา
ธนาคารน้ําใตดินเพื่อป้องกันและแกไขปัญหาน้ําทวมและภัย
แลง และอื่นๆ  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 5-
17 ลําดับที่ 2)(เปนไปตามหนังสือกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ มท 0624 บกปภ.ช./ว7
 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 ,หนังสือกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ มท 0624บกปภ.ช./ว29
 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ,หนังสือกองบัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ มท 0624บกปภ.ช
./ว21 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

  (1) สําหรับจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ         ในราชอาณาจักร  และนอกราช
อาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใชสนามบิน  จํานวน 10,000 บาท
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โครงการจุดตรวจบริการประชาชน จํานวน 30,000 บาท

 (3) เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจุดตรวจบริการประชาชน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต์
และเทศกาลอื่น ๆ เชน คาป้ายโครงการ คาป่วยการของ อป
พร.ในการปฏิบัติหนาที่ คาน้ําแข็ง น้ําดื่ม ฯลฯ
 จํานวน 30,000.-บาท เปนไปตาม (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561 – 2565 หนาที่ 5-18 ลําดับที่ 5)(เปนไปตาม พรบ.ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550,หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346 ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562  ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2//ว 7271 ลงวันที่ 26 ธ.ค.2560 ,ระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของ
อาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560)

โครงการฝึกซอมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลตําบลหนอง
บัวลาย

จํานวน 10,000 บาท

(2) เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกซอมแผนป้องกันภัย  ฝ่าย
พลเรือนของเทศบาลตําบลหนองบัวลาย เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาเชาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก คาวัสดุในการฝึกอบรม คา
ป้ายโครงการ ฯลฯ จํานวน 10,000.- บาท (แผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 5-19 ลําดับที่ 8)(เปนไปตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557)
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โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล
ตําบลหนองบัวลาย

จํานวน 10,000 บาท

  (4) เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลหนองบัวลาย เชน คาป้าย
โครงการ คาอาหาร คาพาหนะเดินทาง  คาน้ําแข็ง น้ําดื่ม ฯลฯ
 จํานวน 10,000.- บาท (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด  ที่ มท 0229/ ว 7367 ลงวันที่ 4 ธ.ค.2562, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ ว 5329 ลงวันที่ 26 ธ.ค
.2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ซึ่งอาจชํารุด
ระหวางป เชนเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นท์เตอร์ เลื่อย
ยนต์ รถดับเพลิงรถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิงเครื่องดับเพลิงชนิด
หาบหาม เครื่องรับ-สงวิทยุ ปรับปรุงอาคารโรงรถดับเพลิงและ
อื่น ๆ ฯลฯ จํานวน 30,000.-บาท

ค่าวัสดุ รวม 86,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระดาษปากกาดินสอยางลบแฟ้มตรายางและ
อื่น ๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแบตเตอรี่ที่ชาร์จแบตเตอรี่กระบองเรือง
แสง และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานป้องกันฯ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่  ยาง
นอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน ฯลฯ  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ดานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร.ในสังกัด
เทศบาล เชน ชุดดับเพลิง หมวก รองเทา ชุดกันไฟ  ชุด อป
พร. ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องปริ๊นท์เตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ตางๆ ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถังเคมีดับเพลิง สายสงน้ําดับ
เพลิง ถังเคมีดับเพลิงน้ํายาเคมีดับเพลิง ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 70,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์ จํานวน 2 เครื่อง ราย
ละเอียด ดังนี้
1. เครื่องเลื่อยโซยนต์ เบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบเดี่ยว ประสิทธิภาพ
ของเครื่องยนต์ ไมนอยกวา 5 แรงมา แผนบังคับโซ 18 นิ้ว ขนาด
โซสําหรับบาร์ 18 นิ้ว ชุดเครื่องมือ 1 ชุด ใบอนุญาตใหมีเลื่อยโซ
ยนต์/ใบอนุญาตใหใชเลื่อยโซยนต์ ตั้งไว 50,000 บาท
2. เครื่องเลื่อยโซยนต์ เบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบเดี่ยว ประสิทธิภาพ
ของเครื่องยนต์ ไมนอยกวา 2 แรงมา แผนบังคับโซ 12 นิ้ว ขนาด
โซสําหรับบาร์ 12 นิ้ว ชุดเครื่องมือ 1 ชุด ใบอนุญาตใหมีเลื่อยโซ
ยนต์/ใบอนุญาตใหใชเลื่อยโซยนต์ ตั้งไว 20,000 บาท
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561)
ครุภัณฑ์ดังกลาวไมเปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้ง
ตามราคาทองถิ่นทั่วไป

งานจราจร รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุจราจร เชน สัญญาณไฟจราจร ป้ายประชา
สัมพันธ์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้าย
เตือน ป้ายไฟหยุดตรวจ แผนป้ายจราจร กระจกโคงมน ไฟ
แวบ กระบองไฟ แทนแบริเออร์(แบบพลาสติกและแบบ
คอนกรีต) ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ สติ๊กเกอร์ติดรถ
หรือยานพาหนะ ฯลฯ 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,702,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,398,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,398,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,338,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานเทศบาลไวตลอดทั้งป ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 1,338,000 บาท) (ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงเปนรายเดือนของขาราชการและ
พนักงานทองถิ่น มีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับ
อัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับ (ปรากฏในแผนพัฒนางานการ
ศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 60,000 บาท) (ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบ
ต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

งบดําเนินงาน รวม 304,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 118,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 108,000 บาท)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล (ตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2563) ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าใช้สอย รวม 166,400 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 98,400 บาท

   (1) เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม  คาเขาปกหนังสือ ฯลฯ 
   (2) เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่
ธุรการ จํานวน  1  อัตรา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียนอบรม คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ สําหรับพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2559 และ
แกไขเพิ่มเติม)

คาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษาเพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนาเจาหนาที่ อปท.ๆ
 ละ 3,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ตั้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวัน
ที่ 8 กรกฎาคม 2564)(ปรากฏในแผนพัฒนางานการ
ศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 3,000 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565 ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการ
ที่ 76 หนา 5-47))    
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการดําเนินโครงการ เชน คาตกแตง
สถานที่   คาเชาเครื่องเสียง คารับรอง น้ําดื่ม น้ําแข็ง คาอัด
รูป และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ทุกรายการสามารถถัวจายกัน
ได จํานวน 50,000.- บาท    (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.6 แผนงานการศึกษา โครง
การทึ่ 74 หนา 5-45)(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2559)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินของ
เทศบาล ซึ่งอาจชํารุดระหวางป เชน เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
อื่น ๆ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนพัฒนางานการ
ศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  5,000 บาท)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ กระดาษ
ไข ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนพัฒนางานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  10,000   บาท)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนางานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 10,000 บาท)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 15,438,831 บาท
งบบุคลากร รวม 8,298,856 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,298,856 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,950,876 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานครู พรอมปรับปรุงเงินเดือนไว
ตลอดทั้งป ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนา
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 5,950,876 บาท) (ตั้งตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 134,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนแกพนักงานครู ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา 134,400 บาท) (ตั้งตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 386,400 บาท

เพื่อจายเปนคาวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญแกพนักงานครู ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 386,400 บาท) (ตั้งตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,778,400 บาท

  (1) เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวย
เจาหนาที่การเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา ประจําอยูโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล และโรงเรียนเทศบาล ตั้งไว 324,600 บาท ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 324,600
 บาท) (ตั้งตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
  (2) เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวย
ครู โรงเรียนเทศบาล จํานวน 5 อัตรา ตั้งไว 1,021,800 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  1,021,800 บาท)(ตั้งตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
  (3) เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางทั่ว
ไป  ตําแหนง ภารโรง จํานวน 2 อัตรา ประจําอยูโรงเรียนอนุบาล
เทศบาล และโรงเรียนเทศบาล ตั้งไว 216,000 บาท ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา  216,000 บาท)(ตั้งตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558)
  (4) เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง ผูดูแล
เด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 อัตรา ตั้งไว 216,000
 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  216,000
 บาท) (ตั้งตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,780 บาท

  (1) เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและ
บัญชี จํานวน 1 อัตรา ประจําอยูโรงเรียนเทศบาล ตั้งไว 780
 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 780 บาท) (ตั้ง
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
  (2) เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จางทั่วไป  ตําแหนง ภารโรง จํานวน 2 อัตรา ประจําอยูโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล และโรงเรียนเทศบาล ตั้งไว 24,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  24,000 บาท) (ตั้งตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
  (3) เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จางทั่วไป  ตําแหนง ผูดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2
 อัตรา ตั้งไว 24,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  24,000 บาท) (ตั้งตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

งบดําเนินงาน รวม 6,130,025 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,156,872 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,081,600 บาท

   (1) เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม  คาเขาปกหนังสือ คาลางเครื่อง
ปรับอากาศ คายายเครื่องปรับอากาศ คาติดตั้งไฟฟ้า คาจาง
เหมาบริการ คาจางเหมารถรับ - สงนักเรียน ฯลฯ เปน
เงิน 10,000 บาท 
  (2) เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
หรือผูชวยครูผูสอน ฯลฯ เปนเงิน 1,071,600 บาท 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- โครงการคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาโรงเรียน
เทศบาลฯ ตั้งไว 5,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนางานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,000
 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 41 หนา 5-
36)(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ เชน คาลงทะเบียนอบรม คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่
พัก คาพาหนะ สําหรับพนักงานครูเทศบาลและพนักงาน
จาง จํานวน 50,000.- บาท  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 50,000 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการ
ที่ 38,133,172 หนา 5-35, 5-58,5-75)(ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม)

2. ประเภทสําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา

จํานวน 4,020,272 บาท

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 1,248,366 บาท
  (1) เพื่อจายเปนคาเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัว
ลาย จํานวน 84,966.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)(ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับ
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กอนวัยเรียนและประถมศึกษา 84,966.- บาท)(ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงาน
การศึกษา โครงการที่ 170 หนา 5-75) (ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได
รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)  
  (2) เพื่อจายเปนคาเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองบัว
ลาย จํานวน 359,100.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)(ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา  359,100.- บาท)(ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงาน
การศึกษา โครงการที่ 112 หนา 5-58) (ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได
รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)  
  (3) เพื่อจายเปนคาเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย จํานวน 804,300
.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)(ปรากฏในแผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 804,300.-บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการ
ที่ 42 หนา 5-37) (ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)
 
คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 40,000
 บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัด อปท. โรงเรียนละ 20,000.- บาท/ป จํานวน 2
 โรงเรียน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)(ปรากฏในแผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 40,000.- บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการ
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ที่ 133,76 หนา 5-66, 5-46) (ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)

คาใชจายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  จํานวน 16,800 บาท
  (1) เพื่อจายเปนคาอินเตอร์เน็ตโรงเรียน (โรงเรียนอนุบาลฯ)
สําหรับจายเปนคาใชจายในการเชื่อมตออินเตอร์เน็ต
ระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรียนในสังกัด อปท.โรงเรียน
ละ 7,200.- บาท/ป จํานวน 1 โรงเรียน จํานวน 7,200.-บาทตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการ
ศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)(ปรากฏในแผนพัฒนางานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 7,200
 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 133 หนา 5-
66) (ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น) 
   (2) เพื่อจายเปนคาอินเตอร์เน็ตโรงเรียน (โรงเรียนเทศบาลฯ)
สําหรับเปนคาใชจายในการเชื่อมตออินเตอร์เน็ต
ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL โรงเรียน
ในสังกัด อปท.โรงเรียนละ 9,600.- บาท/ป จํานวน 1
 โรงเรียน จํานวน 9,600.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้ง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)(ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา 9,600.-  บาท)(ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงาน
การศึกษา โครงการที่ 76 หนา 5-46) (ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได
รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น)

คาใชจายในการพัฒนาปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาพัฒนาหองสมุดโรงเรียนในสังกัด อปท.โรงเรียน
ละ 100,000.- บาท จํานวน 2 โรงเรียน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป
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(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)(ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา 200,000 บาท)(ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงาน
การศึกษา โครงการที่ 133,76 หนา 5-66, 5-46) (ทั้งนี้จะเบิกจาย
ตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น)

คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน จํานวน 100,000
 บาท
  (1) เพื่อจายเปนคาพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน (โรงเรียน
อนุบาลฯ) ตั้งไว 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564) (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา 50,000 บาท)(ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงาน
การศึกษา โครงการที่ 133 หนา   5-66) (ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)
  (2) เพื่อจายเปนคาพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน (โรงเรียน
เทศบาลฯ) ตั้งไว 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้ง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564) (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา 50,000 บาท)(ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงาน
การศึกษา โครงการที่ 76 หนา 5-46) (ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได
รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)

คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)  จํานวน 1,250,000 บาท
  (1) เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนอนุ
เทศบาลฯ  ตั้งไว 500,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
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ไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 500,000 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 53 หนา 5-35)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการ
ศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)
  (2) เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียน
เทศบาลฯ   ตั้งไว 500,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 500,000 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 53 หนา 5-40)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการ
ศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)
  (3)  เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) ดีเดน ของ
โรงเรียนเทศบาลฯ ตั้งไว 250,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 250,000 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 53 หนา 5-40)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการ
ศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)

คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท
.จํานวน 42,000 บาท
  (1) เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท. ของโรงเรียนอนุบาลฯ เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ และอื่น ๆ ฯลฯ สําหรับการอบรม
พัฒนาศักยภาพพนักงานครูเทศบาล พนักงานจาง และบุคลากร
ทางการศึกษา ตั้งไว  21,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
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ไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 21,000 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 133 หนา 5-66)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะเบิกจาย
ตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น)
  (2) เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท. ของโรงเรียนเทศบาลฯ เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ และอื่น ๆ ฯลฯ สําหรับการอบรม
พัฒนาศักยภาพพนักงานครูเทศบาล พนักงานจาง และบุคลากร
ทางการศึกษา ตั้งไว  21,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 21,000 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 76 หนา 5-46)    (ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะเบิกจาย
ตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น)

คาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา จํานวน 36,000 บาท
  (1) เพื่อจายเปนคาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาลฯ) ตั้งไว 18,000 บาท ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 
  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา จํานวน 15,000 บาท
  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาครูแกนนําโรงเรียนละ 1
 คนละ ๆ  3,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 18,000 บาท)(ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผน
งานการศึกษา โครงการที่ 133 หนา 5-67)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปดานการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
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สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะ
เบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น)
  (2) เพื่อจายเปนคาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา (โรงเรียนเทศบาลฯ) ตั้งไว 18,000 บาท ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 
  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา จํานวน 15,000 บาท
  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาครูแกนนําโรงเรียนละ 1
 คนละ ๆ  3,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 18,000 บาท)(ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผน
งานการศึกษา โครงการที่ 76 หนา 5-47)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะเบิกจาย
ตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น)

คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา อปท
.จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถาน
ศึกษา อปท. (โรงเรียนเทศบาลฯ) ตั้งไว 50,000 บาท ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา 50,000 บาท)(ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงาน
การศึกษา โครงการที่ 28 หนา 5-31)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะเบิกจาย
ตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น)

คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 21,000 บาท
เพื่อจายเปนคาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนจัดสรรสําหรับ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. (โรงเรียนเทศบาลฯ)ที่
บิดา/มารดา/ผูปกครองมีรายไดตอครัวเรือนไมเกิน 36,000
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 บาท/ป  ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 500 บาท/ภาค
เรียน จํานวน 21 คน   จัดสรรเปนรายบุคคล โดยใชขอมูลจาก
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) ตั้งไว 21,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 21,000 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 19 หนา 5-29)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการ
ศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)

คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ จํานวน 28,050 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานทั่วไปของ
โรงเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) ไดแก คาสื่อการเรียนการ
สอน  คาวัสดุการศึกษา และเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก ตั้ง
ไว 28,050 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 28,050 บาท)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)
- โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเพื่อใชในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ ตั้งไว 17,500 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา17,500 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 173
 หนา 5-76) (ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท มท 0816.2/ว 3924 ลงวัน
ที่ 8 กรกฎาคม 2564)
- คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
ตั้งไว 5,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน
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พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 5,000 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 186
 หนา 5-80) (ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)
- คาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
ตั้งไว 5,550 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 5,550 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 186
 หนา 5-80) (ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท มท 0816.2/ว 3924 ลงวัน
ที่ 8 กรกฎาคม 2564)

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียน
อนุบาลฯ จํานวน 145,350 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานทั่วไปของ
โรงเรียน (โรงเรียนอนุบาลฯ) ไดแก คาสื่อและอุปกรณ์การเรียน
การสอน คาจางเหมาบริการ คาตอบแทนใชสอยและคาวัสดุ รวม
ถึงคาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  ตั้งไว 145,350 บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 145,350 บาท)(ตั้งรับเงินอุด
หนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะ
เบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น)
- โครงการแขงขันกีฬาสีภายในและภายนอก โรงเรียน
อนุบาลฯ  ตั้งไว 4,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 4,000 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการ
ที่ 124 หนา  5-63)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564)
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- โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศตามอัจฉริยะ
ภาพ(แขงขันทักษะวิชาการ) โรงเรียนอนุบาลฯ ตั้งไว 5,000
 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,000
 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 139 หนา 5-
68)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)
- โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูทักษะกีฬาและ
นันทนาการ (จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา) โรงเรียนอนุบาลฯ ตั้งไว 3,000
 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,000
 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 142 หนา 5-
69)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)
- โครงการสงเสริมการผลิต และจัดหาสื่อการเรียนการ
สอน โรงเรียนอนุบาลฯ ตั้งไว 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 114 หนา 5-58)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)
- โครงการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนชั้นอนุบาล 3
  โรงเรียนอนุบาลฯ ตั้งไว 5,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 5,000 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการ
ที่ 106 หนา 5-56)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564)
- โครงการการเผยแพรป้ายประชาสัมพันธ์ ตั้งไว 1,500
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 บาท       ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนา
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,500
 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 129 หนา 5-
65)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)
- คาจัดซื้อวัสดุกอสราง โรงเรียนอนุบาลฯ ตั้งไว 3,000 บาท  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,000
 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 156 หนา 5-
72)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)
- คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน โรงเรียนอนุบาลฯ ตั้งไว 46,250
 บาท      ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 46,250
 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 150 หนา 5-
70)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)
- คาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว โรงเรียนอนุบาลฯ 
ตั้งไว 34,600 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 34,600 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) ยุทธศาสตร์ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 โครงการที่ 151
 หนา 5-71)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)
- คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลฯ ตั้งไว  8,000
 บาท     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 8,000
 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
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) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 121 หนา 5-
62)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)
- คาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โรงเรียนอนุบาลฯ ตั้งไว 3,000
 บาท     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,000
 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 157 หนา 5-
72)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)
- คาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โรงเรียนอนุบาลฯ ตั้งไว 2,000
 บาท     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,000
 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 121 หนา 5-
62)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียน
เทศบาลฯ  จํานวน  363,850 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานทั่วไปของ
โรงเรียน (โรงเรียนเทศบาลฯ) ไดแก คาสื่อและอุปกรณ์การเรียน
การสอน คาจางเหมาบริการ คาตอบแทนใชสอยและคาวัสดุ รวม
ถึงคาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  ตั้งไว 363,850 บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 363,850 บาท)(ตั้งรับเงินอุด
หนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะ
เบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น)
- โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลฯ 
ตั้งไว 15,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน
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พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 15,000 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 22
 หนา 5-30)  (ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)
- โครงการสงเสริมใหนักเรียนและคณะครูเขารวมการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการฯ และการแขงขันกีฬากรีฑาฯ โรงเรียน
เทศบาลฯ  ตั้งไว 20,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 20,000 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 21 หนา 5-30)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการ
ศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)
- โครงการวันสุนทรภู ของโรงเรียนเทศบาลฯ   ตั้งไว 3,000
 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,000
 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 30 หนา 5-
32)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)
- โครงการวันสําคัญตาง ๆ ของโรงเรียนเทศบาลฯ   ตั้งไว 3,000
 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,000
 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 74 หนา 5-
45)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)
- โครงการสงเสริมและพัฒนาศิลปะดนตรี นาฏศิลป์
โรงเรียนเทศบาลฯ ตั้งไว 15,000 บาท   ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 15,000 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  15:17:32 หนา : 48/90



.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 44 หนา  5-37)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)
- โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผูเรียน โรงเรียนเทศบาลฯ ตั้งไว 15,000 บาท            
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 15,000
 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 45 หนา 5-
37)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)
- โครงการแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลฯ 
ตั้งไว 10,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 10,000 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 46
 หนา 5-38)   (ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)
- โครงการ 5 ส ในโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลฯ ตั้งไว 10,000
 บาท            
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 10,000
 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 47 หนา 5-
38)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนเทศบาลฯ 
ตั้งไว 25,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 25,000 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 49
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 หนา 5-38) (ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)
- คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน โรงเรียนเทศบาลฯ 
ตั้งไว 95,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 95,000 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 60
 หนา 5-42)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)
- คาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โรงเรียนเทศบาลฯ 
ตั้งไว 10,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 10,000 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 69
 หนา 5-44)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)
- คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลฯ 
ตั้งไว 15,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 15,000 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 60
 หนา 5-42)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)
- คาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว โรงเรียนเทศบาลฯ 
ตั้งไว 20,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 20,000 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 63
 หนา 5-43)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)
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- คาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย โรงเรียนเทศบาลฯ ตั้งไว 15,000
 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 15,000
 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 60 หนา 5-
42)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)
- คาจัดซื้อวัสดุการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ ตั้งไว 5,000
 บาท            
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,000
 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 60 หนา 5-
42)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)
- คาจัดซื้อวัสดุกอสราง โรงเรียนเทศบาลฯ ตั้งไว  25,000
 บาท       ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนา
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 25,000
 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศาสตร์ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 โครงการที่ 68 หนา 5-
44)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 
กรกฎาคม 2564)
- คาจางเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลฯ ตั้ง
ไว 3,000 บาท   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 3,000 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 60
 หนา 5-42)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)
- คาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โรงเรียนเทศบาลฯ ตั้งไว 9,850
 บาท            
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ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 9,850
 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 70 หนา 5-
44)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)
- คาน้ําดื่ม น้ําแข็ง สําหรับนักเรียนและผูมาติดตอ
ราชการ โรงเรียนเทศบาลฯ ตั้งไว 25,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา 25,000 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 62 หนา 5-43)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการ
ศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)
- คาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โรงเรียนเทศบาลฯ 
ตั้งไว 5,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 5,000 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 73
 หนา 5-45)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)
- คาซอมแซมครุภัณฑ์ โรงเรียนเทศบาลฯ ตั้งไว 20,000
 บาท            
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 20,000
 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 71 หนา 5-
44)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)

คาหนังสือเรียน   จํานวน 160,106 บาท
  (1) เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียน (โรงเรียนอนุบาลฯ) 
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ตั้งไว 18,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 18,000 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 121
 หนา 5-62)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)
  (2) เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียน (โรงเรียนเทศบาลฯ) ตั้ง
ไว 142,106 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 142,106 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 20
 หนา 5-29)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)

คาเครื่องอุปกรณ์การเรียน  จํานวน  91,785  บาท
  (1) เพื่อจายเปนคาเครื่องอุปกรณ์การเรียน (โรงเรียนอนุบาลฯ) 
ตั้งไว 17,100 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 17,100 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 121
 หนา 5-62)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)
  (2) เพื่อจายเปนคาเครื่องอุปกรณ์การเรียน (โรงเรียน
เทศบาลฯ)   ตั้งไว 74,685 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 74,685 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 20 หนา 5-29) (ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
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 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะเบิกจาย
ตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น)

คาเครื่องแบบนักเรียน  จํานวน 98,280  บาท

  (1) เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน (โรงเรียนอนุบาลฯ) 
ตั้งไว 27,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 27,000 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 121
 หนา 5-62)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)
  (2) เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน (โรงเรียน
เทศบาลฯ)          ตั้งไว 71,280 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 71,280 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 20 หนา 5-29) (ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะเบิกจาย
ตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น)

คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน (โรงเรียน
อนุบาลฯ)  จํานวน   36,765  บาท
เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน (โรงเรียน
อนุบาลฯ) ประกอบดวย กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม/ลูก
เสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด กิจกรรมการทัศนศึกษา กิจกรรมบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ICT และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในชวงสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ตั้งไว 36,765 บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย
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เรียนและประถมศึกษา 36,765 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 46 หนา 5-14) (ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะเบิกจาย
ตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น)
- โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ โรงเรียนอนุบาลฯ 
ตั้งไว 25,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 25,000 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 101
 หนา 5-50)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)
- โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลในชวง
สถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) โรงเรียนอนุบาลฯ ตั้งไว 8,500 บาท ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 1111  ลงวันที่ 31
 พฤษภาคม 2564 (ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564)
- โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) โรงเรียนอนุบาลฯ ตั้งไว 3,265 บาท ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 1111  ลงวันที่ 31
 พฤษภาคม 2564 (ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564)

คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน (โรงเรียน
เทศบาลฯ) จํานวน  91,920  บาท
เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน (โรงเรียน
เทศบาลฯ) ประกอบดวย กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม/ลูก
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เสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด กิจกรรมการทัศนศึกษา กิจกรรมบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ICT และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในชวงสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ตั้งไว 91,920 บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา 91,920 บาท)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะเบิกจาย
ตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น)
- โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูและเดินทางไกลลูกเสือ
สํารอง โรงเรียนเทศบาลฯ ตั้งไว 3,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา 3,000 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 24 หนา 5-25)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการ
ศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)
- โครงการเดินทางไกลเขาคายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
สามัญ โรงเรียนเทศบาลฯ ตั้งไว 20,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา 20,000 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 25 หนา 5-26)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการ
ศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)
- โครงการทัศนศึกษาภูมิศาสตร์และแหลงเรียนรูนอกสถานที่ของ
นักเรียน โรงเรียนเทศบาลฯ ตั้งไว 50,000 บาท  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา 50,000 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 57 หนา 5-36)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการ
ศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)
- โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนเทศบาลฯ 
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ตั้งไว 3,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 3,000 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 4
 หนา 5-20)(ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)
- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในชวงสถานการณ์การ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
) โรงเรียนเทศบาลฯ ตั้งไว 15,920 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 1111  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (ตั้งรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)

ค่าวัสดุ รวม 777,153 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เชน กระดาษ กระดาษไข ปากกา ดินสอ น้ําดื่ม หมึกถาย
เอกสาร ฯลฯ จํานวน 10,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใชในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล เชน หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ
ฟ้า สตาร์สเตอร์ บาลาส และอื่น ๆ จํานวน 5,000.- บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 751,153 บาท
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เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สําหรับ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 2 โรงเรียน 1 ศูนย์ และ
โรงเรียนชุมชนบานหนองบัวลาย ตั้งไว  751,153 บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป โดยแยกเปน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จํานวน   31,618 บาท 
- โรงเรียนอนุบาลฯ      จํานวน 163,836 บาท 
- โรงเรียนเทศบาล       จํานวน 366,953 บาท 
- โรงเรียนชุมชนบานหนองบัวลาย จํานวน 188,746 บาท (ตั้งรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564)(ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา 751,153 บาท)(ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงาน
การศึกษา โครงการที่ 170,111,43,102 หนา 5-75,5-57,5-37,5-
55)    

วัสดุกอสราง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ลูกบิดประตู ก๊อกน้ํา ไม
อัด เหล็ก ฯลฯ สําหรับใชในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 8,000
.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการ
แพทย์ เวชภัณฑ์ สําหรับใชประจําศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าสาธารณูปโภค รวม 196,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 185,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
หนองบัวลาย และโรงเรียนสังกัด
เทศบาล ทั้ง 2 โรง จํานวน 185,000.- บาท  ตั้งจายจากเงินราย
ได 

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัว
ลาย และโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย จํานวน 11,000.- บาท
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งบลงทุน รวม 596,250 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 296,250 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเปนจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน(ราคารวมติด
ตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ของโรงเรียน
อนุบาล  ขนาด  24,000 บีทียู  จํานวน  2  เครื่อง  ตั้ง
ไว 85,000 บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563)(ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 (แบบ ผ.03) โครงการ
ที่ 16 หนา 6) ครุภัณฑ์ดังกลาวเปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุ
ภัณฑ์ พ.ศ. 2563

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน และเกาอี้  จํานวน  12  ชุด จํานวน 90,000 บาท

   1) เพื่อจายเปนจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด  4 ฟุต พรอม
กระจก และเกาอี้สํานักงานมีแขน ของโรงเรียน
อนุบาลฯ ขนาด 0.50 x 0.50 x 1.00 เมตร  จํานวน  2 ชุด  ตั้ง
ไว  15,000 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565 (แบบ ผ.03) โครงการที่ 16 หนา 6) (เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561) (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564) ครุภัณฑ์ดังกลาวไมเปนไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาทองถิ่นทั่วไป
   2) เพื่อจายเปนจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด  4 ฟุต พรอม
กระจก และเกาอี้สํานักงานมีแขน ของโรงเรียน
เทศบาลฯ ขนาด 0.50 x 0.50 x 1.00 เมตร  จํานวน  10 ชุด  ตั้ง
ไว 75,000 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565 (แบบ ผ.03) โครงการที่ 20 หนา 9) (เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561) (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564) ครุภัณฑ์ดังกลาวไมเปนไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาทองถิ่นทั่วไป
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คาจัดซื้อโต๊ะพลาสติกสี่เหลี่ยม จํานวน 22,750 บาท

เพื่อจายเปนจัดซื้อโต๊ะพลาสติกสี่เหลี่ยม ของโรงเรียน
อนุบาล  ขนาด 0.31 x 0.56 x 0.21 เมตร  จํานวน  65  ตัว  ตั้ง
ไว 22,750 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565 (แบบ ผ.03) โครงการที่ 74 หนา 25) (เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561) (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564) ครุภัณฑ์ดังกลาวไมเปนไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาทองถิ่นทั่วไป

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน  1 
เครื่อง

จํานวน 15,400 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50
 นิ้ว จํานวน  1 เครื่อง ตั้งไว 15,400 บาท )(ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 (แบบ ผ.03) โครงการที่ 72 หนา 25
) (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561)
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) ครุภัณฑ์ดังกลาวเปนไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2563

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน  
จํานวน  1 ชุด

จํานวน 17,000 บาท

 เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน ของโรงเรียนอนุบาลฯ  คุณลักษณะพื้นฐานตาม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน  1  ชุด ตั้งไว 17,000 บาท (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564) เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
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คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พรอมเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน  1 ชุด จํานวน 19,500 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนอง
บัวลาย คุณลักษณะพื้นฐานตามครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน  1  ชุด ตั้งไว 19,500 บาท (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564) เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผลของ
โรงเรียนเทศบาลฯ จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานตาม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว 44,000 บาท (เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561)
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) เปนไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที)  ของโรงเรียนเทศบาลฯ คุณลักษณะพื้นฐานตาม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง  ตั้งไว 2,600 บาท (เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561)
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) เปนไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายในการปรับ
ปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน
เทศบาลฯ ตั้งไว 150,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 150,000 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 76 หนา 5-47) (ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)

คาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายในการปรับ
ปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน
อนุบาลฯ ตั้งไว 150,000 บาท   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 150,000 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 133 หนา 5-67)   (ตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)
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งบเงินอุดหนุน รวม 413,700 บาท
เงินอุดหนุน รวม 413,700 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนชุมชนบาน
หนองบัวลาย

จํานวน 413,700 บาท

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนชุมชนบานหนองบัวลาย ตามโครงการอาหาร
กลางวัน จํานวน 413,700.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 413,700 บาท)(ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.7 แผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 103 หนา 5-55)
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม ประกอบ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 588,180 บาท

งบบุคลากร รวม 471,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 471,180 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 429,180 บาท

      เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ
พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตําแหนง ผูอํานวย
การ    กองสาธารณสุขฯ จํานวน 1 อัตรา  
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคล     สวนทองถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคล    สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 9)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

      เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงอํานวยการทองถิ่น
 ระดับตน ของผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ จํานวน 1 ตําแหนง
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 10)

งบดําเนินงาน รวม 93,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

              เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่น 
 - เปนไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใช
จาย พ.ศ.2562

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

               เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  15:17:32 หนา : 64/90



ค่าใช้สอย รวม 13,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

               เพื่อจายเปนคาใชจายจางเหมาบริการในกิจการ
ของ  กองสาธารณสุข ไดแก คาโฆษณา, คาจางทําป้ายประชา
สัมพันธ์, 
คาจางเหมาสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์             ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบาฯ 
จํานวน 2 ครั้ง  (ตัวละ 3 บาทตอครั้ง ปละ 6 บาทตอตัว) และ  
  ในภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0810.52/ว 2072 
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 3,000 บาท

                เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก , คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
สัมมนา ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลและลูกจาง 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557   
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

                เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน
ตาง ๆ ที่อยูในความควบคุมดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณ
สุขฯ เชน เครื่องพนสารเคมี, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องปริ้นเตอร์,
 เครื่องสํารองไฟ, ครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหายตางๆ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562   

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

                 เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ   สมุด ที่เย็บกระดาษ ลวด
เสียบกระดาษ เครื่องคิดเลข และเอกสารแบบพิมพ์ตางๆ ฯลฯ
 สําหรับกองสาธารณสุขฯ รายละเอียดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท

             เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เชน ไมโครโฟน ฟวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า โคมไฟ ฯลฯ
 รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 4,000 บาท

                 เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์และการ
แพทย์ เชน น้ํายาเคมี โซดาไฟในการลางทําความสะอาด วัคซีน
ฉีดสัตว์ สารเคมีสําหรับควบคุมและป้องกันโรค คาจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใชยา อุปกรณ์การแพทย์ประจําที่สํานักงานในการให
การรักษาพยาบาลเบื้องตน น้ํายาตรวจหาสารเสพติดใน
ปัสสาวะ ฯลฯ  รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ์ ตลับผงหมึกพิมพ์  แผนกรอง
แสง ฯลฯ รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณราย
จายประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 24,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

1.คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา จํานวน 19,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา(แบบขอแข็ง)      
แบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา ปริมาตร
กระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี พรอมใบมีด จํานวน 2 เครื่อง 
        - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 –
 2565              
  (แบบ ผ 03) ลําดับที่ 14 หนา 5 
        - เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณฉบับเดือน ธันวาคม 2563 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 5,000 บาท

               เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟ ขนาด  800 VA  สําหรับใชในงานสํานักงานของกองสาธารณ
สุขฯ    จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
               - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอย
กวา 800 VA (480 Watts) 
              - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
            - เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 971,400 บาท
งบบุคลากร รวม 648,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 648,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 630,000 บาท

         เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ
พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  จํานวน 2
 อัตรา ไดแก    ตําแหนง หัวหนาฝ่ายบริหารงานสาธารณ
สุข จํานวน 1 อัตรา และ ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน จํานวน 1 อัตรา 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคล     สวนทองถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคล    สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 9)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

         เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงอํานวยการทองถิ่นระดับ
ตน ของหัวหนาฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข จํานวน 1 ตําแหนง
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 10)
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งบดําเนินงาน รวม 163,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 64,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลตามสิทธิ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,000 บาท

       พื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาล สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ที่มีสิทธิไดรับการ
ชวยเหลือ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.2563

ค่าใช้สอย รวม 99,400 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 98,400 บาท

               เพื่อจายเปนคาใชจายจางเหมาบริการ 
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน จํานวน 1 คน
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท.0802.2
/ ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ

จํานวน 1,000 บาท

            เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก , คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
สัมมนา ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลและลูกจาง 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น      พ
.ศ.2557    

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน จํานวน 160,000 บาท

               เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 8 ชุมชนๆ
ละ 20,000 บาทอยางนอยชุมชนละ 3 โครงการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0810.52
/         ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ลําดับที่ 6
 หนา 5 - 4    
 - เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข ดังนี้
1. การสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ
เด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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2. การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
3. โครงการการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค์ฯ
4. โครงการสืบสานพระราชปณิธานของเด็จยาตานมะเร็งเตานม
5. การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6. การควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
7. โครงการรณรงค์และแกไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมู
บาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
8. โครงการชวยลดการติดเอดส์จากแมสูลูกสภากาชาดไทย 
พระเจาวรวงศ์เธอพระองค์เจาโสมสวลี กรมหมื่นสุธนารีนาถ 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 318,780 บาท

งบบุคลากร รวม 289,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 289,080 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 289,080 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนพนักงานเทศบาลพรอมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานเทศบาลไวตลอดป 

งบดําเนินงาน รวม 27,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,200 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,200 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน เบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก และอื่นๆ  ของพนักงานเทศบาล
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ ซึ่งอาจชํารุด
ระหวางป เชน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์  และอื่นๆ 
ที่เปนทรัพย์สินของเทศบาล 

ค่าวัสดุ รวม 8,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ตรายาง และอื่นๆ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ตางๆ และคาใชจายอื่นๆ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแผน หรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก สําหรับ
เครื่องปริ้นต์ ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 2,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
               - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอย
กวา 800 VA (480 Watts) 
               - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
- เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 423,600 บาท

งบดําเนินงาน รวม 423,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 398,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ จํานวน 393,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ตําแหนง คน
สวน จํานวน 4 อัตรา 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมเครื่องตัดหญา และอื่นๆฯลฯ 
ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ จอบ เสียบ ฯลฯ 
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาพันธุ์พืช วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์การขยายพันธุ์พืช
กรรไกรตัดหญา ใบมีด เชือก ผาใบ หรือผาพลาสติก ฯลฯ 

วัสดุอื่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสารปรับสภาพน้ํา-ดิน เชน สารซิไอไลน์ สาร
จุลินทรีย์พาซิลลัส      โคโลไม น้ํายาฆาเชื้อ 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,703,780 บาท
งบบุคลากร รวม 435,780 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 435,780 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 435,780 บาท

          เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ
พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  ตําแหนง นัก
วิชาการ    สาธารณสุขชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคล     สวนทองถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคล    สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 9)

งบดําเนินงาน รวม 2,268,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลตามสิทธิ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
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ค่าใช้สอย รวม 2,095,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 2,069,000 บาท

          1. เพื่อจายเปนคาใชจายจางเหมาบริการในกิจการ
ของ  กองสาธารณสุขฯ ในดานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล ไดแก  คาจางทําป้ายประชาสัมพันธ์, คาตรวจหาคา บีโอ
ดี (BOD) ของน้ําเสีย, คาจางเพื่อปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะ คา
จางเหมา     ชั่งน้ําหนักมูลฝอย และคาจางเหมาบริการตางๆ ที่
เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ      - เปนไปตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18
 ตุลาคม 2560  
        2. เพื่อจายเปนคาจางเหมาในการดําเนิน
กิจกรรม      รักษาความสะอาดชุมชน คาจางเหมาเอกชนบุคคล
ภายนอก       มาปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยปัดกวาดทําความ
สะอาด
ที่สาธารณะและถนนสาธารณะ จํานวน 21 คน 
-เปนไปตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560)  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท.0802.2
/ ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการลางทําความสะอาดตลาด จํานวน 3,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ ที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ เชน ไมกวาดแข็ง ไมดอกหญา ผงซักฟอก น้ํายาฆาเชื้อ
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องในการดําเนิน
โครงการ           - เปนไปตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  ลําดับที่ 1
 หนา 5 - 7    
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เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 3,000 บาท

          1. เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก , คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
สัมมนา ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลและลูกจาง 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

            เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน
ตางๆ ที่อยูในความควบคุมดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณ
สุขฯ เชน รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย, เครื่องตัดหญา, รถยนต์
บรรทุก
เพื่อการเกษตรครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหายตางๆ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

ค่าวัสดุ รวม 113,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  เชน  คาไมกวาด
ทางมะพราว มือแมว บุงเตา เอ็นหรือจานตัดหญา น้ํายาดับ
กลิ่น เขง ถังรองรับขยะ ปบ ถุงพลาสติก หรือน้ํายาเครื่อง
สุขภัณฑ์ ฯลฯ          สําหรับใชในการปฏิบัติงานในภารกิจของ
กองสาธารณสุขฯ 
รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภท     รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุกอสราง จํานวน 2,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน หิน ทราย ปูนซิ
เมนต์ เหล็ก ไม ตะปู สี ทินเนอร์ ลูกรัง ดินกลบ
ขยะ จอบ เสียม พลั่ว ฯลฯ สําหรับใชในการปฏิบัติงานในภารกิจ
ของกองสาธารณสุขฯ รายละเอียดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคาวัสดุยานพาหนะและขนสง
เชน แบตเตอรี่ ยางนอก  ยางในรถยนต์  รถยนต์บรรทุก น้ํา
กลั่น น้ํามันเบรก ไสกรองอากาศ น๊อต ฯลฯ  สําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานในภารกิจของกองสาธารณสุขฯ รายละเอียดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
 รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

           เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันแก็สโซฮอล์ น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่องฯลฯ สําหรับใชใน     การปฏิบัติงานในภารกิจของกอง
สาธารณสุขฯ รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
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วัสดุการเกษตร จํานวน 3,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน มีด
อีโต          มีดขอเคียว ฯลฯ สําหรับใชในการปฏิบัติงานใน
ภารกิจของ           กองสาธารณสุขฯ รายละเอียดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย           ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 8,000 บาท

              เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน รองเทา
บู๊ท ถุงมือ เสื้อ หมวก  ฯลฯ  สําหรับใชในการปฏิบัติงานใน
ภารกิจของ    กองสาธารณสุขฯ รายละเอียดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย           ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาป้ายประชาสัมพันธ์ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
โครงการ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศาสตร์ 2 2.1 แผนงานสรางความเขมแข็ง  โครงการที่ 2
 หนา 2-2 
ตั้งตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0891.4/ว 1659 
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553, ที่ มท 0816.3/ว1953 ลงวันที่ 17
 พฤษภาคม 2562
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โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาป้ายประชาสัมพันธ์ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
โครงการ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศาสตร์ 1 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  โครงการที่ 3
 หนา 1-2 
ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2553,ที่ มท 0810.3/ว179 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2562,ที่ มท 0810.3/ว1921 ลงวันที่ 16
 พฤษภาคม 2562

โครงการป้องกันและควบุคมโรคไขเลือดออก จํานวน 15,000 บาท

           เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการฝึกอบรม           
 จัดนิทรรศการ เชน คาใชจายในพิธีเปด-ปด การอบรม คาวัสดุ
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ คาถายเอกสาร คาเชาอุปกรณ์ตาง ๆ 
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาสารเคมี ปลากินลูกน้ํา วัสดุอุปกรณ์ในการกําจัดลูกน้ํายุง
ลาย  คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ คา
ป้ายประชาสัมพันธ์ คาเดินทางไปราชการชั่วคราว คาใชจายอื่น ๆ
 
ที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องในการดําเนินการตามโครงการ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น            พ.ศ. 2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จาย      ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวม      การแขงกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ลําดับที่ 6
     หนา 5 - 9

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  15:17:33 หนา : 80/90



โครงการฝึกอบรมและรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการฝึกอบรมตาม
โครงการ เชน คาใชจายในการตกแตงสถานที่ พิธีเปด-ปดการฝึก
อบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สื่อสิ่งแวดลอม และคาใช
จายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวเนื่อง
ในการดําเนินการตามโครงการ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น   พ.ศ
. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ลําดับที่ 3
     หนา 3 - 1 

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมารถ คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่อง
ดื่ม คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุ  คา
ตอบแทนวิทยากร คาของสมนาคุณและวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
โครงการ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) 
ยุทธศาสตร์ 5 5.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน โครงการที่ 2 หนา 5-8 
ตั้งตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไข
เพิ่มเติม
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โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 5,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการ เชน จัดรณรงค์ทําหมันถาวรใหแกสัตว์ควบ
คุม (สุนัข,แมว ฯ) คาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  คาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร คาป้ายโครงการ คาใชจายเดินทางไป
ราชการชั่วคราวและคาใชจายอื่น
ที่จําเปนในการดําเนินการตามโครงการฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จาย      ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวม      การแขงกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ลําดับที่ 5
    หนา 5 - 9 

โครงการสงเสริมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่อง
ดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศาสตร์ 5 5.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน โครงการที่ 1 หนา 5-8 
ตั้งตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ ว 24 
ลงวันที่ 4 มกราคม 2561,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  15:17:33 หนา : 82/90



โครงการสงเสริมและพัฒนา กลุมอาชีพ ในเขตเทศบาลตําบลหนอง
บัวลาย

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาป้ายประชาสัมพันธ์ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
โครงการ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
)  ยุทธศาสตร์ 2 2.1 แผนงานสรางความเขมแข็ง  โครงการที่ 2
 หนา 2-1 
ตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ. 2561

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ จํานวน 15,000 บาท

             เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการ เชน จัดรณรงค์ฉีดวัคซีนใหกับสัตว์ควบคุม(สุนัข,แมว ฯ
) คาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ วัคซีนโรคพิษสุนัขบา คาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร คาป้ายโครงการ คาใชจายเดินทางไป
ราชการชั่วคราวและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการดําเนินการตาม
โครงการฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0810.52/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ลําดับที่ 25
 หนา 5 - 16
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โครงการสุขภิบาลอาหาร จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการอบรมใหความรูแกผู
ประกอบการจําหนายอาหาร ผูปรุง ผูเสริฟอาหาร ในเขต
เทศบาลฯ เชน
 คาใชจายในการตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธี
เปด-ปด การอบรม คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่มคาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ คา
สมนาคุณวิทยากรคาใชจายอื่น ๆ     ที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องใน
การดําเนินการตามโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น       พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ลําดับที่ 7
    หนา 5 - 10 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 53,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 53,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 53,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตานยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนการแขงขันกีฬาประจําป โดยการจัดการแขงขันกีฬาสากล
ตาง ๆ เปนคาเงินรางวัล คาถวยรางวัล คาตอบแทน ผูตัดสิน คา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาวัสดุอุปกรณ์การแขง
ขันกีฬา คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาเขียนป้าย คาจาง
เหมาเครื่องเสียง คาตกแตงรื้อถอนสถานที่ พิธีเปด–ปด และปรับ
ปรุงสนามแขงขัน คารับรอง น้ําดื่ม น้ําแข็ง คาธรรมเนียม คา
กระแสไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทุกรายการสามารถถัวจายกัน
ได จํานวน 50,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.6 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม โครงการที่ 4 หนา 5-22)(ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559)

2. โครงการแขงขันกีฬาระหวางเทศบาลกับหนวยงานอื่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬาระหวางเทศบาลกับหนวย
งานอื่น คาน้ําดื่ม น้ําแข็ง คาจางเหมารถโดยสาร คาชุดกีฬา คา
วัสดุ อุปกรณ์ในการแขงขันกีฬา คาทําป้ายและธงประจําเทศบาล
ตําหนองบัวลาย คาอัดรูป และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทุกรายการ
สามารถถัวจายกันได จํานวน 3,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)ยุทธศาสตร์ 5  5.6 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม โครงการที่ 1 หนา 5-21)(ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 165,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาเขาปกหนังสือ คาเชาทรัพย์สิน คา
จางเหมาโฆษณาและ เผยแพร คาจางเหมาเขียนป้าย คาจาง
เหมาบริการตางๆ ของกองการศึกษา ฯลฯ
 จํานวน 10,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปัจจัยถวายพระ คาจางเหมาทํากระทงยักษ์ และ
ตกแตงรถขบวนแห คาจางเหมาทํากระทงเล็ก เพื่อใชในพิธีลอย
กระทง คาตกแตงสถานที่ คาแตงตัวนางนพมาศของเทศบาล คา
สนับสนุนจัดทํากระทงและตกแตงรถขบวนแห คาจางเหมาทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ คาเชาเวที เครื่องเสียง คาธรรมเนียมคากระแส
ไฟฟ้า คาเงินรางวัลการประกวดตาง ๆ คาสนับสนุนการประกวด
อาหารพื้นเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ทุกรายการสามารถถัวจาย
กันได จํานวน 50,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.6 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม โครงการที่ 5 หนา 5-23)(ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559)
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2. โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดอกไม ธูป เทียน ปัจจัยถวายพระ เครื่อง
ไทยธรรม  คารับรองน้ําดื่ม น้ําแข็ง คาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร คาจางเหมาทําป้าย คาตกแตงสถานที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ทุกรายการสามารถถัวจายกัน
ได จํานวน 10,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.6 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม โครงการที่ 5 หนา 5-23)(ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559)

3. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินปัจจัยถวายพระ เครื่องไทยธรรม วัสดุอุปกรณ์
การทําพิธีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ คาเงินรางวัล คาวัสดุจัดการ
ประกวดแขงขัน คาใชจายในการแขงขันกีฬาพื้นบาน คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน เงินสนับสนุนตกแตงรถและขบวนแห คาจางเหมา
ตกแตงรถและขบวนแห และคาแตงตัวนางสงกรานต์ ของ
เทศบาล ฯ คาเชาเวที คากระแสไฟฟ้า คาธรรมเนียม และคาเชา
เครื่องเสียง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ทุกรายการสามารถถัวจายกัน
ได จํานวน 60,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.6 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม โครงการที่ 5 หนา 5-23)(ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559)
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4. โครงการประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปัจจัยถวายพระ คาเครื่องไทยธรรม คาผา
ไตรจีวร คาผาอาบน้ําฝน คาตนเทียนพรรษา คาวัสดุตกแตงตน
เทียน รถขบวนแหของเทศบาลฯ คาจางเหมาเครื่องเสียง เงินสนับ
สนุนตกแตงเทียนและขบวนแห คาเงินรางวัล คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทุกรายการสามารถถัวจายกัน
ได จํานวน 30,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.6 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม โครงการที่ 5 หนา 5-23)(ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559)

5. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการดําเนินโครงการ เชน คาตกแตง
สถานที่   คาเชาเครื่องเสียง คารับรอง น้ําดื่ม น้ําแข็ง คาอัด
รูป และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ทุกรายการสามารถถัวจายกัน
ได จํานวน 5,000.- บาท        (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ 5  5.6 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม โครงการที่ 5 หนา 5-23)(ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 1,969,460 บาท

งบบุคลากร รวม 1,541,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,541,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,481,160 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพรอมปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาลสามัญ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการและ
พนักงานสวนทองถิ่น ที่ไดรับประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวย
เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษ มีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับ
อยู 

งบดําเนินงาน รวม 428,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 93,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานเทศบาล 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
ค่าใช้สอย รวม 251,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 211,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาถายแบบพิมพ์เขียวและแบบแปลนกอสราง ฯลฯ 
-เพื่อจายเปนคารังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินเทศบาลฯ ที่สาธารณ
ประโยชน์ภายในเขตเทศบาลฯ 
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ตําแหนง   ผูชวย
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา                
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ตําแหนง    ผูชวยชาง
ไฟ จํานวน 1 อัตรา                

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกอาณาจักร เชน เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก ฯลฯ สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจาง 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา และซอมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
ของเทศบาลที่อาจชํารุดระหวางป เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ 
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งอาจชํารุด
ระหวางป และจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอ
สราง เชน ถนน คสล. หรืออาคาร รถกระเชาไฟฟ้า และ
อื่นๆ                                                                        
 

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระดาษ ดินสอ ยางลบ หมึก แบบพิมพ์ ใบเสร็จ
รับเงิน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาหลอดไฟ สายไฟ เทปพันสายไฟ ฯลฯ 
วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไมตางๆ แปรง
ทาสี คอน ปูน หิน ทราย ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
 สําหรับรถกระเชาไฟฟ้า และอื่นๆ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก สําหรับ
เครื่องปริ๊นเตอร์ ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 28,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 28,500 บาท

-เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสาธารณะสวนเกิน 
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลหนองบัวลาย
อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 3,589,600 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 3,589,600 บาท

คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 1,004,600 บาท

ตั้งไวสูงกวาปที่แลว เพื่อรับเงินคาจําหนายน้ําประปาจากมาตรวัด
น้ํา

คาบริการประจําเดือน จํานวน 80,000 บาท

ตั้งไวเทากับปที่แลว เพื่อรับเงินคาเชามาตรวัดน้ําประปา
โดยใชจํานวนผูใชน้ําประปาในปงบประมาณ  2564 เป็นเกณฑ์
การคํานวณ

ดอกเบี้ย รวม 10,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไวต่ําเทากับปที่แลว เนื่องจากปที่แลวตั้งไวสูงจากรายรับจริง 

คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 80,000 บาท

ตั้งไวเทากับปที่แลว เพื่อรับเงินคาจําหนายมาตรวัดน้ํา
จากผูขอใชน้ําประปา

รายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 35,000 บาท

ตั้งไวเทากับปที่แลว เพื่อรับคํารองและเบ็ดเตล็ดตาง ๆ

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจายทั่วไป จํานวน 2,360,000 บาท

 ตั้งไวเทากับปที่แลว เพื่อรับเงินชวยเหลือจากงบประมาณทั่วไป

รายไดอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไวเทากับปที่แลว เพื่อรับเงินแรงติดตั้งมาตรวัดน้ํา
,เชื่อมทอเมนและอื่น ๆ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลหนองบัวลาย

อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  3,589,600 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 1,807,788 บาท

งบกลาง รวม 1,807,788 บาท
สํารองจาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนซึ่งเทศบาลไมไดตั้งจายไวหรือ
ตั้งจายไมเพียงพอ ฯลฯ 

รายจายตามขอผูกพัน รวม 36,888 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 36,888 บาท

เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  โดยตั้ง
จายในอัตรารอยละ  3 
ของรายไดในปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2565
  (ไมรวมเงินอุดหนุน 
เงินที่มีผูอุทิศใหเงินจายขาดเงินสะสมและพันธบัตร)  คํานวณดังนี้
- ประมาณการรายไดงบรายรับเฉพาะการประปา   จํานวน 
3,589,600    บาท
 หักเงินชวยเหลืองบเฉพาะการจากงบประมาณรายจายทั่ว
ไป จํานวน 2,360,000    บาท
- รายไดสําหรับคํานวณ 3% จํานวน 1,229,600    บาท
  เมื่อคํานวณแลวเปน จํานวน  36,888    บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองบัวลาย

อําเภอบัวลาย   จังหวัดนครราชสีมา
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รายจายงบกลางอื่น จํานวน 1,760,900 บาท

1.  ประเภทคาชําระหนี้เงินกูและดอกเบี้ย      
จํานวน  1,760,900   บาท
เงินกูปงบประมาณ  2556  งวดที่  9 พรอม
ดอกเบี้ย  จํานวน 1,760,802.26   บาท

งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,145,100 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,145,100 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,085,100 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพรอม
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญไว
ตลอดทั้งป  (ผูอํานวยการ ระดับตน หัวหนาฝาย ระดับตน  
เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการ
และ พนักงานสวนทองถิ่น ที่ไดรับประจําตําแหนงตามกฎหมาย
วา ดวยเงินเดือน เงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษมีสิทธิ
ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนง (ผูอํานวยการ ระดับตน หัวหนาฝาย ระดับตน )
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งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 526,712 บาท
ค่าใช้สอย รวม 215,100 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 201,800 บาท

1.1 เพื่อจายเปนคาจางบริการตรวจสภาพน้ํา การวิเคราะห์น้ํา   
จํานวน   5,000
   บาท                                              การตรวจสภาพ
มาตรฐานทางเคมีชีวภาพทางน้ํา  และงานอื่น ๆ  
1.2 เพื่อจายเปนคาจางเหมาพนักงานบริการ 4 ตําแหนง
จํานวน  196,800  บาท
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงาน ตําแหนงพนักงานผลิตน้ํา
ประปา
จํานวน 1 คน 6 เดือน    
 - เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานตําแหนงพนักงานจดมาตรวัด
น้ํา
จํานวน 1  คน 6 เดือน     
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานตําแหนงพนักงานเก็บเงินคาน้ํา
ประปา
 จํานวน 1 คน 6 เดือน  
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่การ
เงินและบัญชี
  จํานวน 1 คน  6 เดือน  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รวม 8,300 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 8,300 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรเชนเบี้ยเลี้ยงคาเชาที่พัก คาพาหนะ และอื่น ๆ
ของผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประปา  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางซอมแซมเครื่องจักรกล  เครื่องปมน้ํา
ซอมแซมครุภัณฑ์  ซอมแซมระบบไฟฟ้าของการประปา  ฯลฯ ซึ่ง
อาจชํารุดระหวางป   

ค่าวัสดุ รวม 161,612 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  เชน  กระดาษ  ดินสอ
ยางลบ ใบเสร็จรับเงินและวัสดุอื่น ๆ    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชนสายไฟและอื่น ๆ 
ตามความจําเปน  

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ถัง ขัน 
น้ํายาทําความสะอาด  ฯลฯ 

วัสดุกอสราง จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณ์ ในการผลิตน้ําประปา 
ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา ทอน้ําบาดาล ทรายกรองน้ํา
ในการผลิตน้ําประปาฯลฯ คาจัดซื้อเครื่องมือซอมประปา 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันดีเซล ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรองเทา  ที่ปิดจมูก  หมวก  ถุงมือ
ฯลฯ  สําหรับคนงาน 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแผนหรือจานบันทึกขอมูล  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ฯลฯ 

วัสดุอื่น จํานวน 112,612 บาท

เพื่อจายเปนคาสาร  PAC  ปูนขาว   กรด – ดาง  
คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซอมประปา ทรายกรองน้ําประปา
เชน หัวกะโหลก หนาจาน  ประตูจาน ทอประปา ฯลฯ
คาจัดซื้ออุปกรณ์อะไหลในการซอมบํารุงทอเมนน้ําประปาPVC. 
และ HPDE  ขนาดตางๆ ฯลฯ
คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซอมระบบไฟฟ้า เชน ฟิวส์   เทปพันสาย
ไฟ คอนเดนเซอร์ คาจัดซื้อมาตรวัดน้ํา ขนาด ? นิ้ว  และประตู
น้ํา  จํานวน  50  ชุด ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าของกิจการประปา 

งบลงทุน  เป็นเงิน 110,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 95,000 บาท

ครุภัณฑ์อื่น จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปมจายสารเคมี จํานวน  2
  เครื่อง (ปรากฏในแผนพัฒนาหาป 2561-2565 (แบบ ผ. 02
) หนา 24  ลําดับที่ 9 ) 
เครื่องป๊มจายสารเคมี (Prominent)
  - รุน VAMD04120PVT000A000
 - ขนาด 120 ลิต/ชม.
 - แรงดันไมเกิน 4 บาร์
  - ไฟ 220 โวลท์
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 15,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาขุดลอกบอตกตะกอน ใหกวางและลึกมากกวา
เดิม เพื่อจายเปนคาขุดลอกบอตกตะกอน คาแรง และคาวัสดุ
อุปกรณ์ในการขุดลอก ฯลฯ   (เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป พ.ศ.2561-2565 )
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

2,360,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,995

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

99,870

เงินสํารองจ่าย 70,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 864,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,106,800

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

42,856

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

20,364

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

519,699

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

60,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

2,360,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,995

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

99,870

เงินสํารองจ่าย 70,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 864,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,106,800

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

42,856

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

20,364

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

519,699

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

120,000

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,490,400

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

695,520

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 226,920 1,778,400

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

6,049,260 1,029,480 7,288,876 1,059,180 289,080 435,780

เงินประจําตําแหน่ง 240,000 18,000 194,400 60,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

84,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

48,780

เงินวิทยฐานะ 386,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 234,000 36,000 108,000 120,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

120,000

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,490,400

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

695,520

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,005,320

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

1,481,160 17,632,816

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 572,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

84,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

48,780

เงินวิทยฐานะ 386,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 78,000 636,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000 5,000

ค่าเบี้ยประชุม 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

10,425 10,000 4,000 4,200

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 110,000 30,000 5,000 5,000 5,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

45,000 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

1,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 842,200 895,600 1,081,600 103,400 2,069,000

1. โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ต้านยาเสพติด

1. โครงการประเพณี
ลอยกระทง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

15,000

ค่าเบี้ยประชุม 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

15,000 43,625

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 205,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

1,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000 211,800 5,213,600

1. โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ต้านยาเสพติด

50,000 50,000

1. โครงการประเพณี
ลอยกระทง

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

50,000

2. โครงการแข่งขันกีฬา
ระหว่างเทศบาลกับ
หน่วยงานอื่น

2. โครงการจัดงานวัน
ขึ้นปีใหม่

2. ประเภทสําหรับจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

4,020,272

3. โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

4. โครงการประเพณีแห่
เทียนพรรษา

5. โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ

ค่าจ้างเหมาบริการ 98,400

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

50,000

2. โครงการแข่งขันกีฬา
ระหว่างเทศบาลกับ
หน่วยงานอื่น

3,000 3,000

2. โครงการจัดงานวัน
ขึ้นปีใหม่

10,000 10,000

2. ประเภทสําหรับจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

4,020,272

3. โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

60,000 60,000

4. โครงการประเพณีแห่
เทียนพรรษา

30,000 30,000

5. โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ

5,000 5,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 98,400

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

3,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

20,000

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

3,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซม

5,000

โครงการขับเคลื่อนการ
น้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

5,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

10,000 23,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

20,000

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

3,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซม

5,000

โครงการขับเคลื่อนการ
น้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

5,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

15,000

โครงการจุดตรวจบริการ
ประชาชน

30,000

โครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่

5,000

โครงการป้องกันผล
ประโยชน์ทับซ้อน

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบุคมโรคไข้เลือดออก

15,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ของเทศบาลตําบลหนอง
บัวลาย

10,000

โครงการฝึกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบลหนองบัวลาย

10,000

โครงการฝึกอบรมและ
รณรงค์คัดแยกขยะมูล
ฝอย

5,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

15,000

โครงการจุดตรวจบริการ
ประชาชน

30,000

โครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่

5,000

โครงการป้องกันผล
ประโยชน์ทับซ้อน

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบุคมโรคไข้เลือดออก

15,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ของเทศบาลตําบลหนอง
บัวลาย

10,000

โครงการฝึกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบลหนองบัวลาย

10,000

โครงการฝึกอบรมและ
รณรงค์คัดแยกขยะมูล
ฝอย

5,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

5,000

โครงการล้างทําความ
สะอาดตลาด

3,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

10,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนา กลุ่มอาชีพ ใน
เขตเทศบาลตําบลหนอง
บัวลาย

5,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

15,000

โครงการสุขภิบาล
อาหาร

5,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

50,000

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

5,000

โครงการล้างทําความ
สะอาดตลาด

3,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

10,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนา กลุ่มอาชีพ ใน
เขตเทศบาลตําบลหนอง
บัวลาย

5,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

15,000

โครงการสุขภิบาล
อาหาร

5,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

50,000

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่ง
บริการ

393,600

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 10,000 8,000 7,000

วัสดุการเกษตร 8,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,000 3,000 10,000 5,000 1,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 5,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 5,000 8,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 751,153 10,000

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000 40,000 92,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,000 10,000 5,000 1,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 20,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

3,000 4,000

วัสดุสํานักงาน 95,000 3,000 20,000 5,000 5,000

วัสดุอื่น 3,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

8,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 66,668 11,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่ง
บริการ

393,600

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 10,000 35,000

วัสดุการเกษตร 8,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 74,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 5,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 13,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 771,153

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20,000 202,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 28,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

7,000

วัสดุสํานักงาน 5,000 133,000

วัสดุอื่น 3,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

8,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 77,668

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

48,792

ค่าไฟฟ้า 50,000 185,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ค่าจัดซื้อเครื่องตัด
หญ้า

19,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงานสํานัก
งาน  จํานวน  1 ชุด

17,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ พร้อม
เครื่องสํารองไฟฟ้า 
จํานวน  1 ชุด

19,500

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

44,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

48,792

ค่าไฟฟ้า 28,500 263,500

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ค่าจัดซื้อเครื่องตัด
หญ้า

19,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงานสํานัก
งาน  จํานวน  1 ชุด

17,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ พร้อม
เครื่องสํารองไฟฟ้า 
จํานวน  1 ชุด

19,500

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

44,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ

85,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา

2,600

ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่
ยนต์

70,000

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 2,500 5,000

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า

2,500 2,500

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 
และเก้าอี้  จํานวน  12  
ชุด

90,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะพลาสติกสี่
เหลี่ยม

22,750

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล 
อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV จํานวน  1 
เครื่อง

15,400

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ

85,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา

2,600

ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่
ยนต์

70,000

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 7,500

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า

5,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 
และเก้าอี้  จํานวน  12  
ชุด

90,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะพลาสติกสี่
เหลี่ยม

22,750

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล 
อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV จํานวน  1 
เครื่อง

15,400

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

300,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 160,000

โครงการของดีบัวลาย 50,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันของ
โรงเรียนชุมชนบ้าน
หนองบัวลาย

413,700

ประเภทเงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

30,000

รวม 7,195,584 11,124,905 2,235,080 17,141,231 1,559,580 318,780 3,127,380 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

300,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 160,000

โครงการของดีบัวลาย 50,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันของ
โรงเรียนชุมชนบ้าน
หนองบัวลาย

413,700

ประเภทเงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

30,000

รวม 218,000 1,969,460 44,990,000
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