
  เทศบัญญัติ
  เรือ่ง

   งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

  เทศบาลตําบลหนองตาคง 

  อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี



เทศบาลตําบลหนองตาคง
เขต/อําเภอ โปงน้ํารอน    จังหวัดจันทบุรี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

199  ซอย-  ถนนทับไทร - ตามูล  แขวง/ตําบล หนองตาคง
  เขต/อําเภอ โปงน้ํารอน  จังหวัดจันทบุรี  22140

พื้นที่ 128.24 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 9,873 คน
ชาย 5,089 คน

หญิง 4,784 คน

ขอมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตําบลหนองตาคง
อําเภอโปงน้ํารอน  จังหวัดจันทบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองตาคง

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลหนองตาคง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณราย
จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลหนองตาคงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลหนอง
ตาคงจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
การดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 44,401,795.05 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 22,530,071.24 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,154,977.76 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 52,798,701.36 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 646,487.80 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 440,970.75 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 329,139.86 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 1,029,887.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 32,340.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 19,206,823.95 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 31,113,052.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 123,033.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 34,802,447.26 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 11,520,640.61 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,840,584.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 8,002,002.65 บาท

งบลงทุน จํานวน 173,280.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,265,940.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 123,033.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 8,232,000.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,550,600.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองตาคง
อ.โปงน้ําร้อน  จ.จันทบุรี

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 1,372,955.43 1,470,000.00 1,520,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

773,957.89 969,100.00 994,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 380,229.96 321,200.00 360,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์

554,892.00 650,000.00 980,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 32,899.00 130,100.00 81,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,114,934.28 3,540,400.00 3,935,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 26,229,606.65 25,745,000.00 27,465,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

26,229,606.65 25,745,000.00 27,465,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 32,277,757.00 32,000,000.00 32,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

32,277,757.00 32,000,000.00 32,000,000.00

รวม 61,622,297.93 61,285,400.00 63,400,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 12,918,471.38 16,907,000.00 17,758,000.00

งบบุคลากร 13,900,239.00 19,760,800.00 19,937,000.00

งบดําเนินงาน 9,852,016.84 14,650,800.00 14,990,700.00

งบลงทุน 3,033,855.00 4,562,800.00 5,322,300.00

งบเงินอุดหนุน 5,210,000.00 5,404,000.00 5,392,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 44,914,582.22 61,285,400.00 63,400,000.00

รวม 44,914,582.22 61,285,400.00 63,400,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
เทศบาลตําบลหนองตาคง

อําเภอโปงน้ํารอน  จังหวัดจันทบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตําบลหนองตาคง

อ.โปงน้ําร้อน  จ.จันทบุรี

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,758,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,667,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 12,662,000

แผนงานสาธารณสุข 2,604,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 632,000

แผนงานเคหะและชุมชน 9,551,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 195,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 310,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 563,000

แผนงานการพาณิชย์ 700,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 17,758,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 63,400,000



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,758,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,667,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 12,662,000

แผนงานสาธารณสุข 2,604,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 632,000

แผนงานเคหะและชุมชน 9,551,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 195,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 310,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 563,000

แผนงานการพาณิชย์ 700,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 17,758,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 63,400,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) มาตรา 66 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลหนองตาคง และโดยอนุมัติของผู้วาราชการจังหวัดจันทบุรี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 63,400,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 63,400,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองตาคง
อ.โปงน้ําร้อน  จ.จันทบุรี



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคงปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไป
ตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคงมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

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

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

(นายณัฐพงศ์  ศิริสื่อสุวรรณ)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง

เห็นชอบ

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

(นายพีรณัฐ  รัตนวรโอภาส)

ตําแหนง นายอําเภอโปงน้ําร้อน



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,166,000 3,398,000 11,564,000
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,626,000 0 2,626,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,540,000 3,398,000 8,938,000

งบดําเนินงาน 3,078,000 776,000 3,854,000
    ค่าตอบแทน 285,000 70,000 355,000

    ค่าใช้สอย 1,682,000 486,000 2,168,000

    ค่าวัสดุ 721,000 180,000 901,000

    ค่าสาธารณูปโภค 390,000 40,000 430,000

งบลงทุน 147,000 53,000 200,000
    ค่าครุภัณฑ์ 147,000 53,000 200,000

งบเงินอุดหนุน 140,000 0 140,000
    เงินอุดหนุน 140,000 0 140,000

                              รวม 11,531,000 4,227,000 15,758,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองตาคง
อ.โป่งน้ําร้อน  จ.จันทบุรี

หน้า : 1/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 1,473,000 0 1,473,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,473,000 0 1,473,000

งบดําเนินงาน 652,000 80,000 732,000
    ค่าตอบแทน 86,000 0 86,000

    ค่าใช้สอย 515,000 0 515,000

    ค่าวัสดุ 51,000 80,000 131,000

งบลงทุน 462,000 0 462,000
    ค่าครุภัณฑ์ 462,000 0 462,000

                              รวม 2,587,000 80,000 2,667,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองตาคง
อ.โป่งน้ําร้อน  จ.จันทบุรี

หน้า : 2/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบบุคลากร 952,000 1,803,000 0 2,755,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 952,000 1,803,000 0 2,755,000

งบดําเนินงาน 150,000 4,426,000 0 4,576,000
    ค่าตอบแทน 10,000 15,000 0 25,000

    ค่าใช้สอย 90,000 1,502,000 0 1,592,000

    ค่าวัสดุ 50,000 2,879,000 0 2,929,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 30,000 0 30,000

งบลงทุน 0 89,000 0 89,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 9,000 0 9,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 80,000 0 80,000

งบเงินอุดหนุน 0 5,162,000 80,000 5,242,000
    เงินอุดหนุน 0 5,162,000 80,000 5,242,000

                              รวม 1,102,000 11,480,000 80,000 12,662,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองตาคง
อ.โป่งน้ําร้อน  จ.จันทบุรี

หน้า : 3/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 381,000 0 381,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 381,000 0 381,000

งบดําเนินงาน 530,000 1,375,000 1,905,000
    ค่าใช้สอย 480,000 1,375,000 1,855,000

    ค่าวัสดุ 50,000 0 50,000

งบลงทุน 318,000 0 318,000
    ค่าครุภัณฑ์ 318,000 0 318,000

                              รวม 1,229,000 1,375,000 2,604,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองตาคง
อ.โป่งน้ําร้อน  จ.จันทบุรี
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 522,000 522,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 522,000 522,000

งบดําเนินงาน 106,000 106,000
    ค่าตอบแทน 36,000 36,000

    ค่าใช้สอย 55,000 55,000

    ค่าวัสดุ 15,000 15,000

งบลงทุน 4,000 4,000
    ค่าครุภัณฑ์ 4,000 4,000

                              รวม 632,000 632,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองตาคง
อ.โป่งน้ําร้อน  จ.จันทบุรี
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 2,874,000 0 2,874,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,874,000 0 2,874,000

งบดําเนินงาน 2,427,700 0 2,427,700
    ค่าตอบแทน 60,000 0 60,000

    ค่าใช้สอย 610,700 0 610,700

    ค่าวัสดุ 1,507,000 0 1,507,000

    ค่าสาธารณูปโภค 250,000 0 250,000

งบลงทุน 61,300 4,188,000 4,249,300
    ค่าครุภัณฑ์ 61,300 0 61,300

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 4,188,000 4,188,000

                              รวม 5,363,000 4,188,000 9,551,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองตาคง
อ.โป่งน้ําร้อน  จ.จันทบุรี
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 0 185,000 185,000
    ค่าใช้สอย 0 185,000 185,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 0 10,000
    เงินอุดหนุน 10,000 0 10,000

                              รวม 10,000 185,000 195,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 300,000 10,000 310,000
    ค่าใช้สอย 300,000 10,000 310,000

                              รวม 300,000 10,000 310,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองตาคง
อ.โป่งน้ําร้อน  จ.จันทบุรี
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบบุคลากร 368,000 0 368,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 368,000 0 368,000

งบดําเนินงาน 65,000 130,000 195,000
    ค่าใช้สอย 50,000 130,000 180,000

    ค่าวัสดุ 15,000 0 15,000

                              รวม 433,000 130,000 563,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 700,000 700,000
    ค่าใช้สอย 200,000 200,000

    ค่าสาธารณูปโภค 500,000 500,000

                              รวม 700,000 700,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองตาคง
อ.โป่งน้ําร้อน  จ.จันทบุรี
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แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 17,758,000 17,758,000
    งบกลาง 17,758,000 17,758,000

                              รวม 17,758,000 17,758,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองตาคง
อ.โป่งน้ําร้อน  จ.จันทบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองตาคง

อ.โปงน้ําร้อน  จ.จันทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 63,400,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,520,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 1,300,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ตั้งไว้ 1,300,000. - บาท
คาดว่าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะมีรายรับจากภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 10,000 บาท

 ตั้งรับลูกหนี้ภาษีค้างจ่าย ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 10,000 บาท

 ตั้งรับลูกหนี้ภาษีค้างจ่าย ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาษีป้าย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 994,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 32,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 630,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 7,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 19,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 77,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 360,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 360,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 980,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 980,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 81,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

วันที่พิมพ์ : 2/11/2563  13:43:52 หน้า : 3/5



รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 27,465,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 940,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,300,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,200,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 245,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 9,500,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 2,100,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 32,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา

จํานวน 32,000,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520.00 695,520.00 695,520.00 695,600.00 0.06 % 696,000

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

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

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

198,720.00 198,720.00 198,720.00 198,800.00 0.1 % 199,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,489,480.00 1,490,400.00 1,490,400.00 1,490,400.00 0.04 % 1,491,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,623,720.00 2,624,640.00 2,624,640.00 2,624,800.00 2,626,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,614,940.00 2,774,460.00 2,885,641.00 3,060,000.00 28.76 % 3,940,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 91,000.00 84,000.00 35,000.00 0.00 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

เงินประจําตําแหนง 87,000.00 84,000.00 62,250.00 44,500.00 371.91 % 210,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 766,505.00 836,295.00 852,690.00 1,255,000.00 1.35 % 1,272,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 105,941.00 108,021.00 89,625.00 145,000.00 -18.62 % 118,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,665,386.00 3,886,776.00 3,925,206.00 4,504,500.00 5,540,000
รวมงบบุคลากร 6,289,106.00 6,511,416.00 6,549,846.00 7,129,300.00 8,166,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

4,600.00 0.00 0.00 85,000.00 0 % 85,000

คาเบี้ยประชุม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 7,140.00 6,300.00 30,000.00 0 % 30,000

คาเชาบ้าน 36,000.00 36,000.00 41,357.00 36,000.00 66.67 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,600.00 16,100.00 33,650.00 60,000.00 66.67 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 51,200.00 59,240.00 81,307.00 221,000.00 285,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 394,460.45 152,265.50 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 129,818.55 0.00 0 % 0

คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -25 % 30,000

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0 % 80,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาเชาระบบอินเตอรเน็ต 0.00 0.00 0.00 12,000.00 150 % 30,000

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

0.00 0.00 0.00 38,000.00 -47.37 % 20,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๅ 0.00 0.00 0.00 140,000.00 -100 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 140,000

คาเบี้ยประกันภัยรถยนตของเทศบาล 0.00 0.00 0.00 110,000.00 0 % 110,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,695.00 0.00 42,600.00 175,000.00 0 % 175,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

คาชดใช้ความเสียหาย หรือสินไหมทดแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

คาชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

คาเชา เครื่องถายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าเชาเครื่องถายเอกสาร 0.00 0.00 19,200.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 59,776.00 61,508.00 61,579.00 195,000.00 2.56 % 200,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 223,000.00 43.5 % 320,000

คาใช้จายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งาน

189,188.00 0.00 298,080.00 150,000.00 -10 % 135,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

วันที่พิมพ : 2/11/2563  13:44 หน้า : 3/50



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

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ
พวงมาลา

800.00 800.00 2,600.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 
และการจัดนิทรรศการ

0.00 80,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเรียนรู้พระราชกรณียกิจ และพระ
ราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

73,775.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 240,903.99 291,193.77 69,640.12 180,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 979,598.44 585,767.27 623,517.67 1,385,000.00 1,682,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 158,066.00 81,500.00 85,653.00 159,000.00 10.06 % 175,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,120.00 1,570.00 1,754.00 8,000.00 0 % 8,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 18,745.00 22,504.50 10,355.00 28,000.00 0 % 28,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 7,590.00 1,036.00 19,300.00 3.63 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 65,600.00 17,600.00 0.00 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 381,079.20 484,568.94 402,189.30 421,000.00 -9.74 % 380,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 3,044.15 2,580.00 0.00 110,000.00 -90.91 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 300 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 33,899.00 36,853.00 63,486.00 40,000.00 0 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุอื่น 23,361.50 93,869.70 9,388.18 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 621,314.85 796,636.14 591,461.48 830,300.00 721,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 458,017.96 761,802.23 819,128.93 299,000.00 -16.39 % 250,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 12,946.00 17,790.00 9,285.00 16,000.00 -6.25 % 15,000

คาบริการโทรศัพท 10,718.71 9,865.09 9,177.40 30,000.00 0 % 30,000

คาบริการไปรษณีย 2,748.00 0.00 4,408.00 0.00 100 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 79,999.14 81,207.37 73,314.32 80,000.00 12.5 % 90,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 564,429.81 870,664.69 915,313.65 425,000.00 390,000
รวมงบดําเนินงาน 2,216,543.10 2,312,308.10 2,211,599.80 2,861,300.00 3,078,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

เครื่องปรับอากาศ 0.00 0.00 56,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องอานบัตรประจําตัวประชาชน
แบบเอนกประสงค

0.00 0.00 700.00 0.00 0 % 0

เคาเตอรประชาสัมพันธ 19,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องดูดฝุน 13,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 0.00 0.00 11,100.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร ตู้บานเลื่อนทึบทรงสูง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 ชั้น(ตู้บานเลื่อนทึบ) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,500

ตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน 0.00 0.00 6,580.00 0.00 100 % 4,500

ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 8,000.00 19,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โตะทํางาน 0.00 11,670.00 0.00 0.00 0 % 0

โตะพับอเนกประสงคหน้าไฟเบอร 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 
ขนาด 50 แรงม้า จํานวน 2 เครื่อง 
พร้อมอุ่ปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

0.00 0.00 0.00 367,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายรูปดิจิตอล 8,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องเสียงและวัสดุอุปกรณพร้อมติด
ตั้ง ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองตา
คง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 113,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ้ค 0.00 21,000.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบ ที่ 2

0.00 0.00 29,900.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 31,980.00 0.00 0 % 0

เครืองพริ้นเตอร 0.00 0.00 7,900.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึก

0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร HP ชนิดขาว/ดํา 7,850.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 7,500.00 4,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 65,940.00 59,670.00 148,160.00 422,000.00 147,000
รวมงบลงทุน 65,940.00 59,670.00 148,160.00 422,000.00 147,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 9,339.12 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอโปงน้ําร้อน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 9,339.12 0.00 0.00 100,000.00 140,000
รวมงบเงินอุดหนุน 9,339.12 0.00 0.00 100,000.00 140,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,580,928.22 8,883,394.10 8,909,605.80 10,512,600.00 11,531,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 832,260.00 879,840.00 873,132.00 1,883,000.00 23.21 % 2,320,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 183,480.00 194,220.00 205,380.00 217,000.00 5.07 % 228,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 243,599.00 446,399.00 582,600.00 745,000.00 3.62 % 772,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 38,939.00 59,599.00 55,080.00 56,000.00 -35.71 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,340,278.00 1,622,058.00 1,758,192.00 2,948,000.00 3,398,000
รวมงบบุคลากร 1,340,278.00 1,622,058.00 1,758,192.00 2,948,000.00 3,398,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

6,250.00 29,250.00 28,700.00 50,000.00 0 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,790.00 18,200.00 5,100.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 17,040.00 47,450.00 33,800.00 70,000.00 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 109,800.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 1,484.00 10,000.00 0 % 10,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -33.33 % 40,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 0.00 0.00 40,680.00 0.00 0 % 0

คาเบี้ยประกันภัยรถยนตของเทศบาล 0.00 0.00 3,192.88 4,000.00 0 % 4,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 21,032.00 15,132.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 52,132.00 30,000.00 33.33 % 40,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

0.00 32,340.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000

โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานชวง
ปิดเทอม

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการให้ความรู้ความเข้าใจคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการออกสํารวจภาษีที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการออกสํารวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,680.00 2,340.00 28,501.17 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 49,212.00 159,612.00 125,990.05 474,000.00 486,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 75,444.15 47,482.00 40,285.90 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 3,006.00 49,529.00 60,000.00 0 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร 29,319.00 29,925.00 68,549.00 70,000.00 -28.57 % 50,000

วัสดุอื่น 4,600.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 109,363.15 80,413.00 158,363.90 180,000.00 180,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 13,420.00 2,614.00 2,337.00 55,000.00 -27.27 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 13,420.00 2,614.00 2,337.00 55,000.00 40,000
รวมงบดําเนินงาน 189,035.15 290,089.00 320,490.95 779,000.00 776,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 0.00 0.00 55,000.00 0.00 0 % 0

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร  4  ชั้น  4,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานทึบ 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ตู้เก็บเอกสารบานทึบ 2 บานเปิด 0.00 0.00 3,700.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ชนิดบานเลื่อน    8,000.00 3,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โตะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0.00 0.00 29,900.00 0.00 100 % 30,000

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาว/ดํา 6,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิดLED ขาว/ดํา 0.00 7,000.00 7,900.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 5,600.00 4,500.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 46,331.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 29,090.00 82,731.00 96,500.00 0.00 53,000
รวมงบลงทุน 29,090.00 82,731.00 96,500.00 0.00 53,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,558,403.15 1,994,878.00 2,175,182.95 3,727,000.00 4,227,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,139,331.37 10,878,272.10 11,084,788.75 14,239,600.00 15,758,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 270,960.00 287,940.00 305,100.00 687,000.00 -5.39 % 650,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 9,960.00 9,960.00 9,960.00 10,000.00 0 % 10,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 356,153.00 366,000.00 411,140.00 721,000.00 -1.11 % 713,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 46,730.00 50,220.00 52,973.00 87,000.00 14.94 % 100,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 683,803.00 714,120.00 779,173.00 1,505,000.00 1,473,000
รวมงบบุคลากร 683,803.00 714,120.00 779,173.00 1,505,000.00 1,473,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 35,000.00 18,600.00 35,000.00 0 % 35,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 3,220.00 10,000.00 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 27,600.00 27,600.00 27,600.00 36,000.00 0 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,570.00 2,900.00 4,000.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 33,170.00 65,500.00 53,420.00 86,000.00 86,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0.00 0.00 0.00 67,000.00 4.48 % 70,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 13,440.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการกู้ชีพเคลื่อนที่เร็วระวังเหตุ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการป้องกันอุบัติภัยชวงเทศกาลปีใหม
และสงกรานต

0.00 0.00 20,770.00 60,000.00 0 % 60,000

โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ 0.00 0.00 29,750.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการฝึกอบรมและทบทวนจิตอาสาภัย
พิบัติ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. 0.00 0.00 149,400.00 150,000.00 0 % 150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 2,340.00 65,000.00 0 % 65,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 215,700.00 462,000.00 515,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุอื่น 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0 % 6,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 9,000.00 51,000.00 51,000
รวมงบดําเนินงาน 33,170.00 65,500.00 278,120.00 599,000.00 652,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 28,000.00 -100 % 0

ตู้เก็บวัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

ตู้เก็บอุปกรณ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้สําหรับเก็บอุปกรณดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000

ครุภัณฑการเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 
ขนาด 5 แรงม้า พร้อมอุปกรณในการจัดทํา
จุดรับน้ํา

0.00 0.00 0.00 31,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายรูปดิจิตอล 0.00 0.00 13,500.00 0.00 0 % 0

ติดตั้งกล้องโทรทัศนวงจรปิด ภายในบริเวณ
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลหนองตาคง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000

วันที่พิมพ : 2/11/2563  13:44 หน้า : 14/50



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

โทรโขง ขนาด 10-15 วัตต 0.00 0.00 6,955.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

สายดับเพลิงและหัวฉีดน้ํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพริ้นเตอร 0.00 0.00 7,890.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนดบุค 0.00 0.00 20,900.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,000.00 0.00 49,245.00 59,000.00 462,000
รวมงบลงทุน 19,000.00 0.00 49,245.00 59,000.00 462,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 735,973.00 779,620.00 1,106,538.00 2,163,000.00 2,587,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 20,640.00 6,720.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันอุบัติภัยชวงเทศกาลปีใหม
และสงกรานต

1,200.00 2,400.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. 119,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 168,740.00 29,120.00 0.00 100,000.00 0
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000.00 49,800.00 68,400.00 70,000.00 0 % 70,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 50,000.00 67,800.00 68,400.00 80,000.00 80,000
รวมงบดําเนินงาน 218,740.00 96,920.00 68,400.00 180,000.00 80,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

สายฉีดน้ําปมเล็ก 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

สายสงน้ําขนาด 1.5 นิ้ว 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

สายสงน้ําขนาด 2 นิ้ว 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 62,000.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 62,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 280,740.00 96,920.00 68,400.00 180,000.00 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,016,713.00 876,540.00 1,174,938.00 2,343,000.00 2,667,000
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 302,640.00 323,640.00 346,020.00 730,000.00 2.74 % 750,000

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 140,000.00 2.86 % 144,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -36 % 16,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 344,640.00 365,640.00 388,020.00 937,000.00 952,000
รวมงบบุคลากร 344,640.00 365,640.00 388,020.00 937,000.00 952,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 13,200.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 8,328.00 0.00 0.00 0 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,650.00 23,030.00 2,439.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 4,650.00 48,458.00 2,439.00 90,000.00 90,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 12,986.00 10,023.00 4,356.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 24,175.00 24,209.00 13,900.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 37,161.00 34,232.00 18,256.00 50,000.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 41,811.00 82,690.00 20,695.00 150,000.00 150,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100 % 0

จัดซื้อโตะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ

0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน

0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรสี 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 33,000.00 0.00 0.00 38,800.00 0
รวมงบลงทุน 33,000.00 0.00 0.00 38,800.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 419,451.00 448,330.00 408,715.00 1,125,800.00 1,102,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 859,303.00 909,420.00 965,100.00 1,040,000.00 4.62 % 1,088,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 479,174.00 512,880.00 524,880.00 650,000.00 2.62 % 667,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 57,040.00 45,960.00 33,960.00 48,000.00 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,395,517.00 1,468,260.00 1,523,940.00 1,738,000.00 1,803,000
รวมงบบุคลากร 1,395,517.00 1,468,260.00 1,523,940.00 1,738,000.00 1,803,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,260.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 6,260.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,530.00 47,600.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 0.00 0.00 16,900.00 0.00 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายการบริหารสถานศึกษา 277,100.00 287,300.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 1,712.00 10,056.00 7,120.00 50,000.00 -100 % 0

คาใช้จายอาหารกลางวันให้กับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

798,700.00 835,300.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาหนูน้อย ศพด. 15,281.00 16,295.00 16,566.00 30,000.00 0 % 30,000
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โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการหนูน้อย 
ศพด.

0.00 0.00 15,330.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการแขงขันทางวิชาการหนูน้อย ศพด. 12,291.00 12,530.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการผู้ปกครองชวยคิด ชวยพัฒนา ศพด. 4,000.00 3,200.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการผู้ปกครองชวยคิดชวยพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

0.00 0.00 4,250.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาจัดการเรียนการสอน ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0.00 0.00 0.00 294,100.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาจัดการเรียนการสอนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 278,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาจัดการเรียนการสอนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)

0.00 0.00 297,500.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0.00 0.00 123,170.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาอาหารกลางวันสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

0.00 0.00 855,100.00 847,700.00 -5.74 % 799,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0.00 0.00 0.00 195,500.00 -5.37 % 185,000

เงินพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 0.00 15,600.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 600.00 3,150.00 25,000.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 1,120,214.00 1,231,031.00 1,360,936.00 1,577,300.00 1,502,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000.00 24,185.00 19,870.00 70,000.00 -28.57 % 50,000

คาอาหารเสริม (นม) 2,357,385.92 2,410,193.04 2,193,512.60 2,652,200.00 -1.63 % 2,609,000

วัสดุกอสร้าง 18,243.50 16,983.81 16,581.82 80,000.00 25 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 0.00 12,258.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุการศึกษา 7,020.00 4,735.00 7,120.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 2,402,649.42 2,456,096.85 2,249,342.42 2,922,200.00 2,879,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 10,012.90 10,964.09 17,132.39 25,000.00 0 % 25,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 10,012.90 10,964.09 17,132.39 25,000.00 30,000
รวมงบดําเนินงาน 3,539,136.32 3,698,091.94 3,627,410.81 4,539,500.00 4,426,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตุ้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อพัดลมแบบตั้งพื้น 7,920.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องกรองน้ํา 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร ลิ้นชักเหล็ก 0.00 0.00 14,800.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน 0.00 0.00 15,600.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 57,920.00 0.00 55,400.00 0.00 9,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
คลองคต

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แปลง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 72,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000
รวมงบลงทุน 57,920.00 0.00 55,400.00 0.00 89,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 4,912,280.00 5,145,860.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 0.00 5,120,000.00 5,214,000.00 -1 % 5,162,000

รวมเงินอุดหนุน 4,912,280.00 5,145,860.00 5,120,000.00 5,214,000.00 5,162,000
รวมงบเงินอุดหนุน 4,912,280.00 5,145,860.00 5,120,000.00 5,214,000.00 5,162,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 9,904,853.32 10,312,211.94 10,326,750.81 11,491,500.00 11,480,000
งานระดับมัธยมศึกษา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0 % 80,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 80,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 80,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 80,000
รวมแผนงานการศึกษา 10,324,304.32 10,760,541.94 10,815,465.81 12,697,300.00 12,662,000
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 120,480.00 192,360.00 207,500.00 6.51 % 221,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 165,360.00 172,080.00 181,320.00 175,000.00 -17.71 % 144,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 11,000.00 45.45 % 16,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 165,360.00 292,560.00 373,680.00 393,500.00 381,000
รวมงบบุคลากร 165,360.00 292,560.00 373,680.00 393,500.00 381,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 12,900.00 0.00 0.00 0 % 0

คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 0.00 0.00 34,000.00 0.00 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

การควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

0.00 0.00 49,250.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0.00 5,512.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 5,776.00 0.00 0 % 0

โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการรณรงคและแก้ไขปญหายาเสพติด 
TO be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบ้าน) ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 75,000

โครงการรณรงคและแก้ไขปญหายาเสพติด 
To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบ้าน) ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

0.00 0.00 0.00 75,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 75,000.00 0 % 75,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 169,790.00 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 18,412.00 258,816.00 460,000.00 480,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 6,250.00 0.00 110,000.00 -90.91 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000

วัสดุอื่น 0.00 20,690.00 14,198.90 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 26,940.00 14,198.90 150,000.00 50,000
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รวมงบดําเนินงาน 0.00 45,352.00 273,014.90 610,000.00 530,000
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 28,000.00 -100 % 0

ชั้นวางเอกสาร 4 ชั้น 40 ชอง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000

ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้ชั้นเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ผ้ามานและวัสดุอุปกรณพร้อมติดตั้งห้องทํา
งานสาธารณสุข

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนละอองฝอย ULV 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 170,000

เครื่องพนหมอกควัน 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100 % 118,000

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องเสียงลําโพงเคลื่อนที่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องเจาะน้ําตาลในเลือด 4,450.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องวัดระดับออกซิเจนปลายนิ้ว 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 0.00 0.00 12,990.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All in one สําหรับงาน
ประมวลผล

0.00 0.00 22,900.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ แบบหมึกฉีด 0.00 0.00 7,890.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0.00 0.00 1,990.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 18,950.00 0.00 145,770.00 28,000.00 318,000
รวมงบลงทุน 18,950.00 0.00 145,770.00 28,000.00 318,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 184,310.00 337,912.00 792,464.90 1,031,500.00 1,229,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 564,387.00 745,827.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 864,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาให้บุคคลภาย
นอกกระทําการอยางใดอยางหนึ่งของ
เทศบาล เชน คาจ้างเหมาพนหมอกควัน คา
จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย คาจ้างเหมาขับรถ
ยนตจัดเก็บขยะ หรือคาจ้างเหมาอื่น ๆ ตาม
ภารกิจหน้าที่ของเทศบาล

0.00 0.00 738,947.00 0.00 0 % 0
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจายเป็น
คาจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทําการ
อยางใดอยางหนึ่งของเทศบาล เชน คาจ้าง
เหมาพนหมอกควัน คาจ้างเหมาเก็บขยะมูล
ฝอย คาจ้างเหมาขับรถยนตจัดเก็บขยะ หรือ
คาจ้างเหมาอื่น ๆ ตามภารกิจหน้าที่ของ
เทศบาล

0.00 0.00 0.00 871,000.00 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดตั้งกลุมคัดแยกขยะ 39,800.00 32,375.00 79,000.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
และโรคชิคุณกุนยา ปีงบประมาณ 2564

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 266,000

โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 40,000.00 40,000.00 70,000.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงคป้องกันและแก้ไขปญหา
เอดสของตําบลหนองตาคง

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมการรักษาความสะอาดภาย
ในตําบลหนองตาคง

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -25 % 30,000

โครงการสงเสริมความสะอาดภายในตําบล 0.00 20,000.00 59,035.00 0.00 0 % 0

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 140,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการจัดทําหน้ากากอนามัย
เพื่อป้องกันตนเอง

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยก
ขยะ และบริหารจัดการขยะมูลฝอย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการอบรมให้ความร้่เรื่องการคัดแยก
ขยะและบริหารจัดการขยะมูลฝอย

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 644,187.00 838,202.00 966,982.00 1,146,000.00 1,375,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 8,640.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 8,640.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 644,187.00 838,202.00 975,622.00 1,146,000.00 1,375,000
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รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 644,187.00 838,202.00 975,622.00 1,146,000.00 1,375,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 828,497.00 1,176,114.00 1,768,086.90 2,177,500.00 2,604,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 274,080.00 291,000.00 311,580.00 333,100.00 5.97 % 353,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 142,080.00 133,055.00 153,840.00 161,900.00 4.39 % 169,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 17,340.00 10,421.00 5,580.00 1,000.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 433,500.00 434,476.00 471,000.00 496,000.00 522,000
รวมงบบุคลากร 433,500.00 434,476.00 471,000.00 496,000.00 522,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 36,000.00 35,200.00 33,600.00 36,000.00 0 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 36,000.00 35,200.00 33,600.00 36,000.00 36,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 5,832.00 0.00 0 % 0

โครงการจิตอาสา 0.00 0.00 4,750.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้
ด้อยโอกาส ประจําปี 2562

0.00 0.00 1,000.00 0.00 0 % 0

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้
ด้อยโอกาส ประจําปี 2563

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้
ด้อยโอกาส ประจําปี 2564

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการหวงใยใสใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้
ด้อยโอกาส ประจําปี 2562

0.00 0.00 1,000.00 0.00 0 % 0

โครงการหวงใยใสใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้
ด้อยโอกาส ประจําปี 2563

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการหวงใยใสใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้
ด้อยโอกาส ประจําปี 2564

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 12,582.00 55,000.00 55,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 31,000.00 -51.61 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 31,000.00 15,000
รวมงบดําเนินงาน 36,000.00 35,200.00 46,182.00 122,000.00 106,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 28,000.00 -100 % 0

ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 0.00 0.00 7,400.00 0.00 0 % 0

โตะ และเก้าอี้คอมพิวเตอรแบบมีลิ้นชักด้าน
ข้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000

โตะคอมพิวเตอร 0.00 0.00 6,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All in one สําหรับงาน
สํานักงาน

0.00 0.00 16,990.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุค 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ Multifuntion ชนิดเลเซอร 0.00 0.00 8,990.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,000.00 0.00 41,880.00 28,000.00 4,000
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รวมงบลงทุน 21,000.00 0.00 41,880.00 28,000.00 4,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 490,500.00 469,676.00 559,062.00 646,000.00 632,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 490,500.00 469,676.00 559,062.00 646,000.00 632,000
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 983,607.00 612,000.00 845,340.00 1,458,000.00 7 % 1,560,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 929,845.00 1,026,352.00 1,064,675.00 1,190,000.00 0.17 % 1,192,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 137,677.00 124,311.00 104,373.00 96,000.00 -21.88 % 75,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,093,129.00 1,804,663.00 2,056,388.00 2,791,000.00 2,874,000
รวมงบบุคลากร 2,093,129.00 1,804,663.00 2,056,388.00 2,791,000.00 2,874,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 28,980.00 50,000.00 0 % 50,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,800.00 4,800.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 4,800.00 4,800.00 28,980.00 60,000.00 60,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 73,939.56 113,453.06 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 88,877.36 0.00 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

คาเบี้ยประกันภัยรถยนตของเทศบาล 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 1.4 % 50,700

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 8,712.00 9,804.00 1,120.00 0.00 0 % 0

โครงการกันเขตทางหลวงท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 16,565.00 311,640.58 253,972.92 550,000.00 -36.36 % 350,000

รวมค่าใช้สอย 99,216.56 434,897.64 343,970.28 810,000.00 610,700
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 11,313.00 18,734.00 23,830.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 155,170.00 82,027.55 138,231.80 393,000.00 -61.83 % 150,000

วัสดุกอสร้าง 26,164.00 465,643.69 99,000.00 350,000.00 85.71 % 650,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 814,187.40 913,188.01 679,565.90 727,000.00 -17.47 % 600,000

วัสดุการเกษตร 9,800.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 17,520.00 50,955.00 12,831.00 100,000.00 -50 % 50,000
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วัสดุอื่น 0.00 42,411.00 0.00 27,000.00 0 % 27,000

รวมค่าวัสดุ 1,034,154.40 1,572,959.25 953,458.70 1,627,000.00 1,507,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 231,431.26 241,121.02 250,063.60 250,000.00 0 % 250,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 231,431.26 241,121.02 250,063.60 250,000.00 250,000
รวมงบดําเนินงาน 1,369,602.22 2,253,777.91 1,576,472.58 2,747,000.00 2,427,700

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศในตัว) ขนาด 12,000 บี
ทียู

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

ตู้เก็บเอกสาร ชนิดกระจกบานเลื่อน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000

ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน 0.00 0.00 3,900.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนยาแรงดันสูง 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑกอสร้าง

เครื่องตัดคอนกรีตพร้อมใบตัดคอนกรีต 0.00 0.00 95,000.00 0.00 0 % 0
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ล้อวัดระยะ 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

เครื่องพิมพ Multifuntion 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300

เครื่องสํารองไฟ 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 429,964.57 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 429,964.57 0.00 156,900.00 25,000.00 61,300
รวมงบลงทุน 429,964.57 0.00 156,900.00 25,000.00 61,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,892,695.79 4,058,440.91 3,789,760.58 5,563,000.00 5,363,000
งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายซอยข้าง
ศาลาประชาคม บ้านคลองเรว หมูที่ 8 บ้าน
คลองเรว 

542,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายบัวพ้นน้ํา 
หมูที่ 5 บ้านซับตาเมา

871,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนน คสล. สายบ้านคลอง
บอน ซอย 1 หมูที่ 4 บ้านคลองบอน

485,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้านนา
สนาดก ซอย 5 หมูที่ 3

398,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. ภายใน
หมูบ้าน หมูที่ 1 บ้านโพธิ์

188,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซอมแซมถังเก็บน้ําฝน ศพด. บ้าน
แปลง หมูที่ 6 บ้านแปลง

45,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการตอเติมอาคารอเนกประสงคบ้านแส
มด หมูที่ 9 บ้านแสมด

349,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตั้งหลังคาแผนเหล็กรีดลอน 
(metal Sheet) พร้อมรางระบายน้ําฝน ศพ
ด.บ้านแปลง หมูที่ 6 บ้านแปลง

87,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนา 
หมูที่ 2 บ้านจางวาง 

454,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน  คสล.สายบ้านโค้ง
พัฒนา ซอย 1 หมูที่ 6 บ้านแปลง 

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายบ้านคลอง
คต   หมูที่ 7 บ้านคลองคต

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านจางวาง ซอย 2 ทางลงฝาย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000
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โครงการกอสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหัวอาง-นาสนาดก หมูที่ 4 บ้านคลอง
บอน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 ทางลงฝาย หมูที่ 2 บ้านจางวาง

0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนา  หมูที่ 6 บ้านแปลง

0.00 0.00 389,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหนุมเจริญ หมูที่ 2 บ้านจางวาง

0.00 0.00 322,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางลงฝาย หมูที่ 2

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยข้างศาลา  หมูที่ 1 บ้านโพธิ์

0.00 0.00 0.00 320,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยเข้าเมรุ หมูที่ 1 บ้านโพธิ์

0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยปางวิลัยดี หมูที่ 8 บ้านคลองเรว

0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสวนยาง คลองคตซอย 1 หมุที่ 7
บ้านคลองคต

0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเข้าเมรุ หมูที่ 1 บ้านโพธิ์

0.00 0.00 335,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองคต ซอย 8 หมูที่ 7 บ้านคลองคต

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองบอน ซอย 3 หมูที่ 4 
บ้านคลองบอน

0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองบอน ซอย 5 หมูที่ 4 บ้านคลอง
บอน

0.00 0.00 325,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซับตาเมา  ซอย 6 หมูที่ 5 บ้านซับตา
เมา

0.00 0.00 325,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายปางวิลัยดี หมูที่ 8 บ้านคลองเรว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 466,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแสมด ซอย 4 หมูที่ 9 บ้านแสมด

0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. ถนน
สายบ้านนาสนาดก ซอย 7 หมูที่ 3 บ้านนา
สานาดก 

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. ภายใน
หมูบ้านแสมด หมูที่ 9 บ้านแสมด 

0.00 499,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.ถนน
สายท้ายหมูบ้าน หมูที่ 3 บ้านนาสนาดก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.ถนน
สายนาสนาดก ซอย 5 หมูที่ 3 
บ้านนาสนาดก

0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.ถนน
สายบ้านโพธิ์ 
ซอย 6 หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.ถนน
สายบ้านแสมด ซอย 2 หมูที่ 9 บ้านแสมด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.บ้านซับ
มงคล ซอย 4 หมูที่ 10 บ้านซับมงคล

0.00 0.00 297,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.บ้านนา
สนาดก  ซอย 5 หมูที่ 3 บ้านนาสนาดก

0.00 0.00 347,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.เส้น
ขนานคลองบ้านแปลง หมูที่ 6 บ้านแปลง

0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างหลังคาอเนกประสงค 0.00 0.00 0.00 360,000.00 -100 % 0

โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหน้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านซับตาเมา หมูที่ 5 บ้านซับตาเมา

0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง สายซับตาเมา
ซอย 7 หมูที่ 5 บ้านซับตาเมา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายซับมงคล 
ซอย 1 (เขามะละกอ) หมูที่ 10 
บ้านซับมงคล

0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านซับ
มงคลซอย 1 - หลังป้อม หมูที่ 10 บ้านซับ
มงคล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

โครงการติดตั้งเหล็กดัดประตูม้วนบริเวณ
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลหนองตาคง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 182,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคาร
สํานักงาน (หลังใหม)

500,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเสียงตามสายภายในหมูบ้านแปลง 
หมูที่ 6

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 340,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลหมู
บ้าน หมูที่ 10 บ้านซับมงคล

0.00 0.00 0.00 39,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,919,900.00 2,480,000.00 2,340,000.00 4,399,000.00 4,188,000
รวมงบลงทุน 3,919,900.00 2,480,000.00 2,340,000.00 4,399,000.00 4,188,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 3,919,900.00 2,480,000.00 2,340,000.00 4,399,000.00 4,188,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 7,812,595.79 6,538,440.91 6,129,760.58 9,962,000.00 9,551,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 100,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 100,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 100,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการครอบครัวอบอุน 0.00 0.00 10,630.00 40,000.00 0 % 40,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

โครงการฝึกทักษะอาชีพสตรี 0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน 
"ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อน้อง"

29,000.00 30,000.00 10,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 
(นาฏศิลป์)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีไทย (นวดแผน
ไทย การประคบร้อน)

55,408.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการศิลปะสร้างสรรคจินตนาการสร้าง
นักคิด

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพสตรีไทย (สานตะกร้า) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

โครงการหนูไปวัด 450.00 0.00 300.00 0.00 0 % 0

โครงการอนุรักษนาฏศิลปไทยและพื้นบ้าน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมทักษะอาชีพคนพิการและผู้
ดูแลคนพิการ (ทําพรมเช็ดเท้า)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

โครงการอบรมศิลปะการใช้สีน้ํามัน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 94,858.00 40,000.00 30,930.00 165,000.00 185,000
รวมงบดําเนินงาน 94,858.00 40,000.00 30,930.00 165,000.00 185,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 94,858.00 40,000.00 30,930.00 165,000.00 185,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 194,858.00 50,000.00 40,930.00 175,000.00 195,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 27,438.00 120,000.00 0 % 120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาในเขตเทศบาล 0.00 0.00 175,780.00 180,000.00 0 % 180,000

โครงการอบรมดนตรีภาคฤดูร้อน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 10,000.00 10,000.00 213,218.00 300,000.00 300,000
รวมงบดําเนินงาน 10,000.00 10,000.00 213,218.00 300,000.00 300,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 10,000.00 10,000.00 213,218.00 300,000.00 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวภายในตําบล 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10,000.00 10,000.00 213,218.00 310,000.00 310,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 268,000.00 37.31 % 368,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 268,000.00 368,000
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 268,000.00 368,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 32,572.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 32,572.00 15,000.00 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 32,572.00 15,000.00 65,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 32,572.00 283,000.00 433,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกําจัดผักตบชวาภายในตําบล 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0 % 120,000

โครงการกําจัดผักตบชวาภายในตําบลหนอง
ตาคง

44,000.00 0.00 78,288.80 0.00 0 % 0

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

โครงการปลูกหญ้าแฝก 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 44,000.00 0.00 78,288.80 135,000.00 130,000
รวมงบดําเนินงาน 44,000.00 0.00 78,288.80 135,000.00 130,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 44,000.00 0.00 78,288.80 135,000.00 130,000
รวมแผนงานการเกษตร 44,000.00 0.00 110,860.80 418,000.00 563,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 99,000.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 99,000.00 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 99,000.00 99,000.00 99,000.00 200,000.00 200,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 1,210,000.00 -58.68 % 500,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 1,210,000.00 500,000
รวมงบดําเนินงาน 99,000.00 99,000.00 99,000.00 1,410,000.00 700,000

รวมงานกิจการประปา 99,000.00 99,000.00 99,000.00 1,410,000.00 700,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 99,000.00 99,000.00 99,000.00 1,410,000.00 700,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 174,431.00 194,555.00 205,554.00 210,000.00 14.29 % 240,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,637,000.00 9,227,300.00 9,815,300.00 13,159,200.00 3.73 % 13,650,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,557,600.00 1,758,400.00 1,856,800.00 2,112,000.00 13.64 % 2,400,000

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส 197,000.00 202,500.00 212,500.00 240,000.00 0 % 240,000

สํารองจาย 13,520.00 3,380.00 64,000.00 280,000.00 0 % 280,000

รายจายตามข้อผูกพัน 249,902.27 251,072.24 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาล 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจําปี 
2561 . 2562

0.00 0.00 9,141.00 0.00 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
หนองตาคง

0.00 0.00 0.00 240,000.00 0 % 240,000

รายจายตามข้อผูกพันตั้งไว้ 0.00 0.00 269,428.38 0.00 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

449,440.00 471,738.00 485,748.00 585,800.00 7.2 % 628,000

รวมงบกลาง 11,278,893.27 12,108,945.24 12,918,471.38 16,907,000.00 17,758,000
รวมงบกลาง 11,278,893.27 12,108,945.24 12,918,471.38 16,907,000.00 17,758,000
รวมงบกลาง 11,278,893.27 12,108,945.24 12,918,471.38 16,907,000.00 17,758,000

รวมแผนงานงบกลาง 11,278,893.27 12,108,945.24 12,918,471.38 16,907,000.00 17,758,000
รวมทุกแผนงาน 42,238,692.75 42,967,530.19 44,914,582.22 61,285,400.00 63,400,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองตาคง

อําเภอ โปงน้ําร้อน   จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,400,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,531,000 บาท

งบบุคลากร รวม 8,166,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,626,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 696,000 บาท

เงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี 
ตั้งไว้ 696,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี 
จํานวน 1 ตําแหน่ง อัตราเงินเดือน 27,600x12 บาท เป็น
เงิน 331,200.- บาท และรองนายกเทศมนตรี 
จํานวน 2 ตําแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,180x12x2 เป็น
เงิน 364,320.- บาท (เป็นเงิน 695,600 บาท ตั้งไว้ 696,000)
โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายก ฯ ประธานสภา ฯ รองประธานสภา ฯ
 สมาชิกสภา ฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี ตั้งไว้ 120,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 ตําแหน่ง อัตรา 4,000x12 เดือน เป็น
เงิน 48,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 ตําแหน่ง อัตรา 3,000x12x2 เป็นเงิน 72,000.- บาท
โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายก ฯ ประธานสภา ฯ รองประธานสภา ฯ
 สมาชิกสภา ฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตั้ง
ไว้ 120,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 ตําแหน่ง อัตรา 4,000x12 เดือน เป็นเงิน 48,000.- บาท และ
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 ตําแหน่ง อัตรา 3,000x12x2 เป็น
เงิน 120,000.- บาท
โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายก ฯ ประธานสภา ฯ รองประธานสภา ฯ
 สมาชิกสภา ฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 199,000 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้ง
ไว้ 199,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 ตําแหน่ง อัตรา 9,660x12 เดือน เป็นเงิน 115,920.- บาท และที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 ตําแหน่ง อัตรา 6,900x12
 เดือน เป็นเงิน 82,800.- บาท (เป็นเงิน 198,800 บาท ตั้ง
ไว้ 199,000 บาท)
โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายก ฯ ประธานสภา ฯ รองประธานสภา ฯ
 สมาชิกสภา ฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,491,000 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้ง
ไว้ 1,491,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน
แก่ ประธานสภา ฯ จํานวน 1 ตําแหน่ง อัตรา 15,180x12
 เดือน เป็นเงิน 182,160.- บาท รองประธานสภา ฯ จํานวน 1
 ตําแหน่ง อัตรา 12,420x12 เดือน เป็นเงิน 149,040.- บาท 
สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คน อัตรา 9,660x12x10 เป็น
เงิน 1,159,200.- บาท
(รวมเป็นเงิน 1,490,400 บาท ตั้งไว้ 1,491,000 บาท)
โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายก ฯ ประธานสภา ฯ รองประธานสภา ฯ
 สมาชิกสภา ฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,540,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,940,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 3,940,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 10 อัตรา ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง ตั้งไว้ 210,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล และผู้มีสิทธิ์รับเงินประจําตําแหน่ง
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,272,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,272,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 118,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 118,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษ ร้อย
ละ 3 และเงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 3,078,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 285,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 85,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้ 85,000.- บาท
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้ 75,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ ฯ
 เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี/โบนัส) ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้กับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการและมีสิทธิ์ได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็น
รายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุม  ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุม หรือค่าตอบแทนให้แก่คณะ
กรรมการสภาเทศบาล และคณะกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้ง
ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ ฯ ซึ่งกําหนดให้จ่ายค่าเบี้ย
ประชุม หรือค่าตอบแทนการประชุมได้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่น ๆ พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ตั้งไว้  30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของผู้ที่
ได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ หรือนอกเวลา
ราชการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้ 60,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ์เบิกค่าเช่า
บ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น ฯ ถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้ 100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับผู้มีสิทธิ์เบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,682,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จํานวน 30,000 บาท

ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตั้งไว้  30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ผล
งาน กิจกรรม ต่าง ๆ ของเทศบาลทางสื่อต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการจ้างเหมาจัดทําปาย สื่อวิดิทัศน์ วิดีโอ ค่าอัดขยายรูป การ
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจการต่างของเทศบาลใน
สื่อประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือ
พิมพ์ วารสาร รายงานกิจการประจําปี คู่มือ แผ่นพับ ใบปลิว ที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานภารกิจ และอํานาจหน้าที่ของเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3048 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 80,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้ 80,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น จ้างเหมาบุคคลภาย
นอกให้กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดในกิจการของเทศบาล ซึ่งมิ
ใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ เสริมสร้าง
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น การจ้างเหมาทําความสะอาด ค่า
จ้างเหมาสูบน้ํา ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบริการต่าง ๆ และค่าจ้าง
เหมาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามภารกิจ และอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 30,000 บาท

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารภายในสํานักงานเทศบาล
ตําบลหนองตาคง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

ค่าเช่าระบบอินเตอร์เน็ต จํานวน 30,000 บาท

ค่าเช่าระบบอินเตอร์เน็ต  ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จ้างเหมาผู้ประกอบการ ดําเนินการเกี่ยวกับเว็ปไซต์ (Website) 
ของเทศบาล หรือการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 20,000 บาท

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ตั้ง
ไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปก
หนังสือ ค่าจัดทํารูปเล่มหนังสือ หรือค่าจัดทําเอกสารอื่นใดที่เกี่ยว
ข้องกับการดําเนินงานตามภารกิจ และอํานาจหน้าที่ของเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3048 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 140,000 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ตั้งไว้ 140,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล หรือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่สามารถเบิกจ่ายได้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล จํานวน 110,000 บาท

ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล  ตั้งไว้ 110,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 175,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยกับค่ารับรองและพิธีการ  ตั้งไว้ 175,000.- บาท
- ค่ารับรอง  ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาเยี่ยมดู
งาน ตรวจงาน หรือมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทศบาล โดยตั้งจ่ายไม่
เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมา ไม่รวมเงินอุดหนุน เงิน
กู้ เงินจ่ายขาด และเงินที่มีผู้อุทิศให้)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา ฯ และการประชุมต่าง ๆ  ตั้ง
ไว้ 5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาเทศบาล และการประชุม
ต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญของทางราชการและท้อง
ถิ่น  ตั้งไว้ 150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา งานรัฐ
พิธี เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยะมหาราช วัน
เทศบาล และงานวันสําคัญอื่น ๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 2,000 บาท

ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล  ตั้งไว้ 2,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดงาน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจําเป็นเหมาะสม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท

ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือสินไหมทดแทน  ตั้งไว้ 5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหาย หรือสินไหมทดแทนในกรณี
เกิดอุบัติเหตุของเทศบาลตําบลหนองตาคง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้ 200,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนา ทั้งในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของผู้
บริหาร สมาชิกสภา หรือผู้ได้รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีให้เดิน
ทางไปปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของเทศบาล และมีสิทธิ์เบิกได้
ตามระเบียบ ฯ ค่าเดินทาง ค่าเบี่ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 320,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  ตั้งไว้ 320,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตามตําแหน่ง
ที่ว่างลง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท
 0890.4/ 1932 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ 468 ลงวัน
ที่ 17 มกราคม 2556 และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชา
สัมพันธ์ การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ให้
ทราบถึงสิทธิ์และหน้าที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือก
ตั้ง ตามความเหมาะสม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน จํานวน 135,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน  ตั้งไว้ 135,000
.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง และผู้นําชุมชนภายในท้องถิ่น เช่น ค่า
ธรรมเนียม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่า
พาหนะเดินทาง และอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 124 ข้อ 1
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้ 400,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ได้แก่ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถ
ยนต์ รถดับเพลิง รถกู้ชีพกู้ภัย เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารสํานักงาน รั้ว ห้องน้ํา ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 หน้า 2,3
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา  ตั้ง
ไว้ 5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จํา
เป็น ที่มีความสําคัญ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 721,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 175,000 บาท

วัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้ 175,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ดินสอ ปากกา แฟมเอกสาร ค่าสิงพิมพ์ที่
ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 8,000 บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ  ตั้งไว้ 8,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟฟา ปลั๊ก
ไฟฟา และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 28,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไวั 28,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด น้ํายา
ล้างจาน น้ํายาล้างห้องน้ํา ผงซักฟอก และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

วัสุดก่อสร้าง  ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ปูน
ซีเมนต์ กระเบื้อง อิฐ หิน ทราย สี แปรงทาสี ทินเนอร์ และอื่น ๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 380,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้ 380,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหล่อลื่นต่าง ๆ สําหรับรถ
ยนต์ที่ใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน และปฏิบัติงานของเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ น้ํายาต่าง ๆ ชุดตรวจหายาเสพติด และ
อื่น ๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

วัสดุเกษตร  ตั้งไว้  10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมีปองกันและ
กําจัดศัตรูพืช และแมลง ผ้าพลาสติก และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไม้อัด กระดาษ
เขียน โปสเตอร์ พู่กัน สี ผ้าเขียนปาย ค่าอัดรูป ล้างรูป ขยาย
รูป และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึก
พิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

วัสดุอื่น ๆ  ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าหมวดวัสดุที่ตั้ง
ไว้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 390,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 250,000 บาท

ค่าไฟฟา  ตั้งไว้ 250,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาของสํานักงานเทศบาล และอาคารหรือสิ่ง
ปลูกสร้างของเทศบาล เช่น อาคารสํานักงานหลังเก่า และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล  ตั้งไว้ 15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของสํานักงานเทศบาล และอาคารหรือ
สิ่งปลูกสร้างของเทศบาล เช่น โรงสูบน้ํา สถานีสูบน้ํา อาคาร
ต่าง ๆ และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์  ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สํานักงานเทศบาล ที่ใช้ติดต่อกับ
ส่วนราชการ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค่าโทรศัพท์ทาง
ไกล และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ติดต่อราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์  ตั้งไว้ 5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินทางธนานัติ
 ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าบริการส่งเอกสาร ค่าลงทะเบียนหนังสือ
ราชการ และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ตั้งไว้ 90,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
อินเตอร์เน็ต และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 147,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 147,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง จํานวน 20,000 บาท

เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง  ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง จํานวน 100
 ตัว ราคาตัวละ 200 บาท
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึง
กําหนดราคาตามท้องตลาด เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ตู้เก็บเอกสาร ตู้บานเลื่อนทึบทรงสูง จํานวน 5,000 บาท

ตู้เก็บเอกสาร(ตู้บานเลื่อนทึบทรงสูง)  ตั้งไว้ 5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร(ตู้บานเลื่อนทึบทรง
สูง) จํานวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 5,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่
ปรากฏอยู่ในบัญชีมาตรฐาณครุภัณฑ์ จึงกําหนดราคาตามท้อง
ตลาด เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 ชั้น(ตู้บานเลื่อนทึบ) จํานวน 4,500 บาท

ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 ชั้น(ตู้บานเลื่อนทึบ)  ตั้งไว้ 4,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 ชั้น(ตู้บานเลื่อน
ทึบ) จํานวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 4,500 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่
ปรากฏอยู่ในบัญชีมาตรฐาณครุภัณฑ์ จึงกําหนดราคาตามท้อง
ตลาด เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน จํานวน 4,500 บาท

ตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน  ตั้งไว้ 4,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบาน
เลื่อน จํานวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 4,500 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่
ปรากฏอยู่ในบัญชีมาตรฐาณครุภัณฑ์ จึงกําหนดราคาตามท้อง
ตลาด เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อเครื่องเสียงและวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมสภา
เทศบาลตําบลหนองตาคง

จํานวน 113,000 บาท

เครื่องเสียงและวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตําบลหนองตาคง  ตั้งไว้ 113,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงและวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้งห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองตาคง
มีรายละเอียดดังนี้
- ไมค์ประชุมสําหรับประธาน 1 ชุด
- ไมค์ประชุมสําหรบผู้เข้าร่วมประชุม 11 ชุด
- ชุดเครื่องขยายเสียงและควบคุมส่วนกลาง มีลาย 70-100 V ใน
ตัว 1 เครื่อง
- ตู้ใส่อุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว มีฝาปิดสองด้าน 1 ตู้
- ชุดปลั๊กไฟควบคุม 1 ชุด
- ลําโพงติดผนังขนาด 8 นิ้ว สําหรับห้องประชุมมีลาย 70 -
 100 V ในตัว 1 คู่
- ไมโครโพนไร้สาย ระบบ UHF 2 ชุด
- ขาตั้งไมโครโพนยาวปรับระดับได้ 2 ชุด
- ชุดรับสัญญาณบลูทูธ
- อุปกรณ์ติดตั้ง

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอําเภอโปงน้ําร้อน จํานวน 40,000 บาท

อุดหนุนอําเภอโปงน้ําร้อน  ตั้งไว้ 40,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ กิจกรรม งานรัฐพิธี และงาน
วันสําคัญต่าง ๆ เช่น งานวันพ่อ งานวันแม่ งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 100,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนการไฟฟาส่วนภูมิภาคอําเภอสอยดาว ตั้งไว้ 100,000
.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสํานักงานการไฟฟาส่วน
ภูมิภาคอําเภอสอยดาว  เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟาในเขต
เทศบาลตําบลหนองตาคง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 4,227,000 บาท
งบบุคลากร รวม 3,398,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,398,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,320,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้ 2,320,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือน ประจําปี จํานวน 7 อัตรา 
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง  ตั้งไว้ 42,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ตามหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองคลัง)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 228,000 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ตั้งไว้ 228,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําของงานบริหารงานคลัง พร้อมทั้ง
ปรับปรุงเงินเดือน ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตามหนังสือสํานักงาน กจ
. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองคลัง) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 772,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 772,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จ้างชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่
ปฏิบัติงานในกองคลัง ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบ
ต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 36,000. บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 776,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ ฯ เช่น ค่าคณะ
กรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะ
กรรมการควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจงานจ้าง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้ 10,000
.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามที่ได้รับคําสั่งจากเทศบาล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 486,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 42,000 บาท

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ตั้งไว้  42,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารภายในสํานักงานของ
เทศบาลตําบลหนองตาคง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองคลัง)

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 40,000 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ตั้งไว้  40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
สัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเบิกจ่ายได้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองคลัง)

ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล จํานวน 4,000 บาท

ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล  ตั้งไว้  4,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล (กองคลัง) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองคลัง)
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้ 10,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ เช่น จ้างเหมาให้บุคคลภายนอกให้
กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งในกิจการของเทศบาล ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือส่ง
ก่อสร้าง เช่น จ้างเหมาทําความสะอาด จ้างเหมาสูบน้ํา ค่าซ่อม
แซมทรัพย์สิน ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้ 40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนา ทั้งในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของผู้
บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง หรือผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง เพื่อ
เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของทางเทศบาล และผู้มี
สิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ ฯ เช่น ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองคลัง)
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 300,000 บาท

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ตั้งไว้ 300,000
.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสํารวจแผนที่ภาษี ค่าถ่าย
เอกสาร ค่ารับรองเอกสาร ค่าจ้างจัดเก็บข้อมูล ค่าจ้างประมวลผล
ข้อมูล ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองคลัง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 128 ข้อ 13

โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดเทอม จํานวน 5,000 บาท

โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดเทอม  ตั้ง
ไว้ 5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงาน
ช่วงปิดเทอม เช่น ค่าจ้างรายวัน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือประชาชน  พ.ศ. 2560
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองคลัง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 38ข้อ 1
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โครงการให้ความรู้ความเข้าใจคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 20,000 บาท

โครงการให้ความรู้ความเข้าใจคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ตั้ง
ไว้ 20,000. บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้ความเข้าใจคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าเครื่อง
ดื่ม ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา ฯ พ.ศ. 2559 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองคลัง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
หน้า 128 ข้อ 14

โครงการออกสํารวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 5,000 บาท

โครงการออกสํารวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ตั้งไว้ 5,000
.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการออกสํารวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ภาษีปาย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองคลัง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 128 ข้อ 15

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมครุภัณฑ์
ที่ชํารุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรินเตอร์เครื่อง
พิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟม แบบ
พิมพ์ และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้ 60,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหล่อลื่นต่าง ๆ สําหรับรถ
ยนต์ที่ใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน และปฏิบัติงานของเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นซีดี แผ่นดีวีดี หัวพิมพ์และแถบพิมพ์ หมึก
เครื่องพิมพ์ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง 
และอื่น ๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองคลัง)

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

วัสดุอื่น ๆ  ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่สามารถจัดเข้าหมวดวัสดุที่ตั้ง
ไว้ และอื่น ๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์  ตั้งไว้ 40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินทางธนานัติ
 ค่าดวงตาไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียนหนังสือราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองคลัง)

งบลงทุน รวม 53,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 6,000 บาท

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้  ตั้งไว้  6,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์ จึงกําหนด
ราคาตามท้องตลาดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  ตั้ง
ไว้  30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็ญสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 480 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแปนพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
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เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน  ตั้งไว้  17,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ 1 TB ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแปนพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,587,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,473,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,473,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 650,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้ 650,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือน ประจําปี จํานวน 2 อัตรา ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น ค่าครองชีพชั่ว
คราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร
.) และเงินเพิ่ม อื่น ๆ 
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 713,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 713,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 652,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 86,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้ 35,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ค่าตอบแทนสมาชิก อปพร. ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ ค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่มีสิทธิ์เบิกได้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครปัองกันภัย
ฝายพลเรือน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 2/11/2563  13:44:34 หน้า : 33/100



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้ 10,000
.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของผู้ที่
ได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ หรือนอกเวลา
ราชการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้ 36,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ์เบิกค่าเช่า
บ้านได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้ 5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร แก่พนักงานเทศบาล ซึ่ง
มีสิทธิ์เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น ฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 515,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 70,000 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ตั้งไว้ 70,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล สมาชิก อปพร.หรือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึก
อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สามารถเบิกได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนา ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหาร สมาชิก
สภา สมาชิก อปพร. หรือผู้ได้รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีตําบล
หนองตาคงให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของ
เทศบาล และมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ ฯ เช่น ค่าเดินทาง ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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โครงการกู้ชีพเคลื่อนที่เร็วระวังเหตุ จํานวน 20,000 บาท

โครงการกู้ชีพเคลื่อนที่เร็วระวังเหตุ  ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกู้ชีพเคลื่อนที่เร็วระวัง
เหตุ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
พาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661
 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 91 ข้อ 1

โครงการปองกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ จํานวน 60,000 บาท

โครงการปองกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์  ตั้ง
ไว้ 60,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อปองกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661
 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 91 ข้อ 2
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โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ จํานวน 30,000 บาท

โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ  ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อม ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าแก๊ส ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661
 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 91 ข้อ 3

โครงการฝึกอบรมและทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 50,000 บาท

โครงการฝึกอบรมและทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ  ตั้งไว้ 50,000
.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและทบทวนจิตอาสา
ภัยพิบัติ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่า
น้ํามันเชื้อเพลิง ค่าแก๊ส และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661
 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563
หน้า 3 ข้อ 1
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โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. จํานวน 150,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.  ตั้งไว้ 150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อป
พร. เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่
พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน 
และอื่น ๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661
 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 91 ข้อ 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 65,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้ 65,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ได้แก่ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถดับ
เพลิง รถกู้ชีพกู้ภัย เครื่องคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 51,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 25,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึก
พิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง  ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ข้อต่อดับเพลิง และ
อื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

วัสดุอื่น จํานวน 6,000 บาท

วัสดุอื่น ๆ  ตั้งไว้ 6,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าหมวดวัสดุที่ตั้ง
ไว้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 462,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 462,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บวัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 8,000 บาท

ตู้เก็บวัสดุเครื่องแต่งกาย  ตั้งไว้ 8,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บวัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 2 ตู้ ราคาตู้
ละ 4,000 บาท
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงกําหนด
ราคาตามท้องตลาด เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ตู้สําหรับเก็บอุปกรณ์ดับเพลิง จํานวน 4,000 บาท

ตู้สําหรับเก็บอุปกรณ์ดับเพลิง  ตั้งไว้ 4,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง
จํานวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 4,000 บาท
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงกําหนด
ราคาตามท้องตลาด เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในบริเวณอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลหนองตาคง

จํานวน 350,000 บาท

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ตั้งไว้  350,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในบริเวณอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลหนองตาคง

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

สายดับเพลิงและหัวฉีดน้ํา จํานวน 100,000 บาท

สายดับเพลิงและหัวฉีดน้ํา  ตั้งไว้ 100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายดับเพลิงขนาด 2.50 นิ้ว จํานวน 2
 เส้น สายดับเพลิงขนาด 1.50 นิ้ว จํานวน 2 เส้น หัวฉีดน้ําขนาด
เล็ก 2 ตัว หัวฉีดด้ามปืนโพเท็ค 2 ตัว
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงกําหนด
ราคาตามท้องตลาด เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 70,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย  ตั้งไว้ 70,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบที่เกี่ยวข้องในภารกิจ
ของเทศบาล เช่น เสื้อสะท้องแสง ชุด อปพร. เครื่องแบบอื่น ๆ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเครื่องแต่ง
กายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

วัสดุอื่น ๆ  ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถเข้าหมวดวัสดุที่ตั้ง
ไว้ เช่น เชือกช่วยเหลือผู้ประสบภัย และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,102,000 บาท

งบบุคลากร รวม 952,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 952,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 750,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้ 750,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 6 อัตรา ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง  ตั้งไว้ 42,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา ตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 144,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 16,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 16,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทนพิเศษร้อย
ละสาม และเงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้ 10,000
.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของผู้ได้
รับคําสั่งให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ หรือนอกเวลา
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 30,000 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา หรือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
สามารถเบิกได้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม ฯ พ.ศ. 2557
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้ 20,000. บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาให้บุคคล
ภายนอกให้กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดในภารกิจของ
เทศบาล ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ เสริม
สร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น จ้างเหมาทําความสะอาด ค่า
จ้างเหมาสูบน้ํา ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบริการต่าง ๆ และค่าจ้าง
เหมาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจ และอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนา ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ได้รับคําสั่งจากนายก
เทศมนตรีให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของ
เทศบาล และมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ ฯ เช่น ค่าเดินทาง ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทางเทศบาล
ให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

วัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ดินสอ ปากกา แฟมเอกสาร ค่าสิงพิมพ์ที่
ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึก
พิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,480,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,803,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,803,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,088,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้ 1,088,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 4 อัตรา ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 667,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 667,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 48,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 4,426,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้  10,000
.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของผู้ที่
ได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ หรือนอกเวลา
ราชการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้ 5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับผู้มีสิทธิ์เบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 1,502,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 60,000 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ตั้งไว้ 60,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึก
อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สามารถเบิกได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่นจ้างเหมาให้บุคคลภาย
นอกให้กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดในภารกิจของเทศบาล ซึ่งมิ
ใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ เสริมสร้างครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น จ้างเหมาทําความสะอาด ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ํา ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบริการต่าง ๆและค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ  ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน จัดนิทรรศการ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้ 50,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนา ทั้งในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของผู้
บริหาร สมาชิกสภา หรือผู้ได้รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีให้เดิน
ทางไปปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของเทศบาล และมีสิทธิ์เบิกได้
ตามระเบียบ ฯ ค่าเดินทาง ค่าเบี่ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)
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โครงการแข่งขันกีฬาหนูน้อย ศพด. จํานวน 30,000 บาท

โครงการแข่งขันกีฬาหนูน้อย ศพด.  ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาหนูน้อย ศพด
. เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 105 ข้อ 2

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการหนูน้อย ศพด. จํานวน 20,000 บาท

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการหนูน้อย ศพด.  ตั้งไว้ 20,000
.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการหนู
น้อย ศพด. เช่น ค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 105 ข้อ 3
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โครงการผู้ปกครองช่วยคิดช่วยพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

โครงการผู้ปกครองช่วยคิดช่วยพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้ง
ไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงผู้ปกครองช่วยคิดช่วยพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น  ค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 105 ข้อ 4

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 278,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้  278,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) อัตราคนละ 1,700
.- บาท ต่อปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จํานวน 4
 ศูนย์  แยกได้ดังนี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบอน (40 คน) เป็นเงิน 68,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับตาเมา (43 คน)
เป็นเงิน 73,100 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปลง (40)
เป็นเงิน 68,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคต (40)
เป็นเงิน 68,000 บาท
(รวมทั้งหมด เป็นเงิน 277,100 บาท ตั้งไว้ 278,000 บาท)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลาง
วันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 799,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้ 799,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลหนองตาคง จํานวน 4 ศูนย์ จํานวน 245 วัน วัน
ละ 20 บาท/คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) แยกได้ดังนี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบอน (40 คน)
เป็นเงิน 196,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับตาเมา (43 คน)
เป็นเงิน 210,700 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปลง (40 คน)
เป็นเงิน 196,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคต (40 คน)
เป็นเงิน 196,000 บาท
(เป็นเงินทั้งหมด 798,700 บาท ตั้งไว้ 799,000 บาท)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 185,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้ 185,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท ต่อปี ค่าอุปกรณ์
การเรียน อัตราคนละ 200 บาท ต่อปี ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน อัตราคนละ 300 บาท ต่อปี ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา
คนละ 430 บาท ต่อปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล จํานวน 4 ศูนย์ แยกได้ ดังนี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบอน (40 คน)
เป็นเงิน 45,200 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับตาเมา (43 คน)
เป็นเงิน 48,590 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปลง (40)
เป็นเงิน 45,200 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคต (40)
เป็นเงิน 45,200 บาท
(รวมทั้งหมด เป็นเงิน 184,190 บาท ตั้งไว้ 185,000 บาท)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลให้
ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 2,879,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

ค่าวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ
สํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แผนที่ แผ่นปายต่าง ๆ น้ํา
ดื่ม และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ  ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟ สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด น้ํายา
ล้างจาน น้ํายาล้างห้องน้ํา ผงซักซอก และอื่น ๆ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลหนองตาคง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,609,000 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)
ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 2,609,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) แยกเป็น
1.ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นเงิน 2,295,607.60
 บาท(ตั้งไว้ 2,296,000.-บาท) จํานวน 260 วัน (เปิดเทอม 200
 วัน/ปิดเทอม 60 วัน) จํานวนเด็กนักเรียน 1,198 คน (จัดสรรคน
ละ 7.37 บาท/คน/วัน) แยกได้ ดังนี้
- โรงเรียนบ้านโพธิ์ จํานวน 126 คน
- โรงเรียนบ้านจางวาง จํานวน 144 คน
- โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ จํานวน 141 คน
- โรงเรียนบ้านคลองบอน จํานวน 181 คน
- โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนาสามัคคี จํานวน 237 คน
- โรงเรียนบ้านแปลง จํานวน 221 คน
- โรงเรียนบ้านคลองคต จํานวน 148 คน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)

2.ค่าอาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล
ตําบลหนองตาคง จํานวน 260 วัน จํานวนเด็ก 163 คน (จัดสรร
คนละ 7.37 บาท/คน/วัน) เป็นเงิน 312,340.60 บาท (ตั้ง
ไว้ 313,000.-บาท)
แยกได้ ดังนี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบอน จํานวน 40 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับตาเมา จํานวน 43 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปลง จํานวน 40 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคต จํานวน 40 คน
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้ 100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐ กระเบื้อง และอื่น ๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ หมึกพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง และ
อื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

วัสดุการศึกษา  ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการเรียน
การสอน และอื่น ๆ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลหนองตาคง ทั้ง 4 แห่ง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 25,000 บาท

ค่าไฟฟา  ตั้งไว้ 25,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล
หนองตาคง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล  ตั้งไว้ 5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลหนองตาคง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 89,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จํานวน 9,000 บาท

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน  ตั้งไว้ 9,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จํานวน 2
 ตู้ ราคาตู้ละ 4,500 บาท
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์ จึงกําหนด
ราคาตามท้องตลาดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 80,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคต จํานวน 8,000 บาท

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคต  ตั้งไว้ 8,000
.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคต โดยการ
ปรับปรุงรางระบายน้ําฝนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปลง จํานวน 72,000 บาท

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปลง  ตั้งไว้ 72,000
.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปลง โดยการเท
พื้นยกระดับ ขนาด 0.10 เมตร และปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12
 นิ้วคูณ 12 นิ้ว จํานวน 77.50 ตารางเมตร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 5,162,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,162,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 5,162,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ  จํานวน 5,162,000.- บาท
แยกเป็น
1.อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งไว้ 4,792,000 สําหรับค่าอาหารกลาง
วัน จํานวน 200 วัน วันละ 20 บาท จํานวนเด็กนักเรียน 1,198
 คน แยกได้ ดังนี้
- โรงเรียนบ้านโพธิ์ จํานวน 126 คน เป็นเงิน 504,000 บาท
- โรงเรียนบ้านจางวาง จํานวน 144 คน เป็นเงิน 576,000 บาท
- โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ จํานวน 141 คน เป็นเงิน 564,000
 บาท
- โรงเรียนบ้านคลองบอน จํานวน 181 คน เป็นเงิน 724,000
 บาท
- โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนาสามัคคี จํานวน 237 คน เป็น
เงิน 948,000 บาท
- โรงเรียนบ้านแปลง จํานวน 221 คน เป็นเงิน 884,000 บาท
- โรงเรียนบ้านคลองคต จํานวน 148 คน  เป็นเงิน 592,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)
2.โครงการ English Camp 2021 ปีงบประมาณ 2564 ตั้ง
ไว้ 40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโพธิ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 107 ข้อ 10
3.โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพงานจับประดับผ้า และจัดดอกไม้สู่
งานอาชีพในอนาคต ปีงบประมาณ 2564 ตั้งไว้ 40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านจางวาง
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563
หน้า 30 ข้อ 2
4.โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายและเล่นกีฬาในโรงเรียน ปี
งบประมาณ 2564 ตั้งไว้ 40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสนาดก์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 110 ข้อ 18
5.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปีงบ
ประมาณ 2564 ตั้งไว้ 40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองบอน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 111 ข้อ 23
6.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดนตรีไทยและดนตรีสากล ปีงบ
ประมาณ 2564 ตั้งไว้ 40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนาสามัคคี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 113 ข้อ 28
7.โครงการส่งเสริมทักษะในการจัดผ้า ปีงบประมาณ 2564 ตั้ง
ไว้ 40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านแปลง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563
หน้า 30 ข้อ 1
8.โครงการสวนสมุนไพร ปีงบประมาณ 2564 ตั้งไว้ 40,000
.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองคต
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 115 ข้อ 36
9.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด กลุ่มหนองตาคง ปี
งบประมาณ 2564 ตั้งไว้ 45,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโพธิ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 118 ข้อ 42 
10.โครงการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของนักเรียนกลุ่มหนองตาคง ปีงบประมาณ 2564 ตั้ง
ไว้ 45,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนาสามัคคี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 118 ข้อ 43
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 80,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 80,000 บาท
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ  ตั้งไว้ 80,000.- บาท
อุดหนุนโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการศูนย์เรียนรู้พัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง กิจกรรม เลี้ยงปลาในกระชัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 121 ข้อ 48

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,229,000 บาท

งบบุคลากร รวม 381,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 381,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 221,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้ 221,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือน ประจําปี จํานวน 1 อัตรา ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 144,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 2/11/2563  13:44:34 หน้า : 59/100



เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 16,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 16,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทนพิเศษร้อย
ละ 3 และเงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 530,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จํานวน 20,000 บาท

ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตั้งไว้  20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ผล
งาน กิจกรรม ต่าง ๆ ของเทศบาลทางสื่อต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการจ้างเหมาจัดทําปาย สื่อวิดิทัศน์ วิดีโอ ค่าอัดขยายรูป การ
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจการต่างของเทศบาลใน
สื่อประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือ
พิมพ์ วารสาร รายงานกิจการประจําปี คู่มือ แผ่นพับ ใบปลิว ที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานภารกิจ และอํานาจหน้าที่ของเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3048 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 40,000 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ตั้งไว้ 40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา หรือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
สามารถเบิกได้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม ฯ พ.ศ. 2557
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนา ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ได้รับคําสั่งจากนายก
เทศมนตรีให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของ
เทศบาล และมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ ฯ เช่น ค่าเดินทาง ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
 สยามบรมราชกุมารี  ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 100 ข้อ 15

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
ราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี

จํานวน 75,000 บาท

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด TO be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่
บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณ
วดี  ตั้งไว้ 75,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 100 ข้อ 16
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โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 75,000 บาท

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ตั้ง
ไว้ 75,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 100 ข้อ 14

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้ 200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทางเทศบาล
ให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานสาธารณสุข เช่น ถุง
มือ ผ้าพันแผล ผ้าก๊อด เทปพันแผล ยาสามัญต่าง ๆ
 กล่อง กระเป๋า หรือตู้เก็บยา และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 25,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ หมึกพิมพ์สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง และอื่น ๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

วัสดุอื่น จํานวน 15,000 บาท

วัสดุอื่น ๆ  ตั้งไว้ 15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถเข้าหมวดวัสดุที่ตั้งไว้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 318,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 318,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชั้นวางเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง จํานวน 4,000 บาท

ชั้นวางเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง  ตั้งไว้  4,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง จํานวน 1 ตู้ 
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์ จึงกําหนด
ราคาตามท้องตลาดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ผ้าม่านและวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้งห้องทํางานสาธารณสุข จํานวน 20,000 บาท

ผ้าม่านและวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้งห้องทํางานสาธารณสุข  ตั้ง
ไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านและวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้งห้องทํา
งานสาธารณสุข
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์ จึงกําหนด
ราคาตามท้องตลาดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
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ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นละอองฝอย ULV จํานวน 170,000 บาท

เครื่องพ่นละอองฝอย ULV  ตั้งไว้ 170,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV จํานวน 2 เครื่อ.ง
 ราคาเครื่องละ 85,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
- กําลังเครื่องไม่น้อยกว่า 2.83 กิโลวัตต์/3.82 แรงม้ง
- ระบบสตาร์ทด้วยระบบอิเล็คทริกแบบอัตโนมัติหมุนกลับ
อัตโนมัติ
- ความจุถังน้ํายาเคมี ไม่น้อยกว่า 15 ลิตร
- ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 1.80 ลิตร
- ความสามารถผลิตเม็ดละออง (VMD) 5-30 ไมครอน
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์ จึงกําหนด
ราคาตามท้องตลาดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

เครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 118,000 บาท

เครื่องพ่นหมอกควัน  ตั้งไว้ 118,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 59,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ปริมาณการฉีดพ่นน้ํายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตร/ชั่วโมง
- ถังบรรจุน้ํายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
- กําลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า

วันที่พิมพ์ : 2/11/2563  13:44:34 หน้า : 65/100



ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องเสียงลําโพงเคลื่อนที่ จํานวน 6,000 บาท

เครื่องเสียงลําโพงเคลื่อนที่  ตั้งไว้  6,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงลําโพงเคลื่อนที่ จํานวน 1 ตัว
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ลําโพงขนาด 15 นิ้ว 
- เป็นลําโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมปในตัว กําลังไม่ต่ํากว่า 500
 วัตต์
- ตู้ลําโพงแบบล้อลาก
- มีไมค์ไร้สาย 1 คู่
- มีช่องต่อ USB SD CARD MP3
- มีวิทยุ FM 
- ปรับแต่งเสียง ECHO ได้ 
- มีรีโมท 
- มีแบตเตอรี่สามารถชาตในตัวได้ และใช้งานได้ 8-9 ชั่วโมง

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,375,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,375,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,375,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 864,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 864,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทําการอย่างใด
อย่างหนึ่งของเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ค่าจ้าง
เหมาเก็บขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาขับรถยนต์จัดเก็บขยะ หรือค่า
จ้างเหมาอื่น ๆ ตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาล  

วันที่พิมพ์ : 2/11/2563  13:44:34 หน้า : 66/100



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการปองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุณกุนยา ปี
งบประมาณ 2564

จํานวน 266,000 บาท

โครงการปองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ปี
งบประมาณ 2564
ตั้งไว้  266,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563
  หน้า 28 ข้อ 1

โครงการส่งเสริมการรักษาความสะอาดภายในตําบลหนองตาคง จํานวน 30,000 บาท

โครงการส่งเสริมการรักษาความสะอาดภายในตําบลหนองตา
คง  ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้าน
เมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
หน้า 98 ข้อ 10
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โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

จํานวน 140,000 บาท

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติย
ราชนารี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตั้งไว้ 140,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าวัคซีน และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563
หน้า 28 ข้อ 3

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์

จํานวน 25,000 บาท

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์  ตั้งไว้  25,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563
 หน้า 29 ข้อ 4
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โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย

จํานวน 50,000 บาท

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย  ตั้งไว้  50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้าน
เมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
หน้า 95 ข้อ 2

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 632,000 บาท

งบบุคลากร รวม 522,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 522,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 353,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้ 353,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือน ประจําปี จํานวน 1 อัตรา ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 169,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 169,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 106,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้ 36,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ์เบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 20,000 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ตั้งไว้  20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา หรือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
สามารถเบิกได้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม ฯ พ.ศ. 2557
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 2/11/2563  13:44:34 หน้า : 70/100



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนา ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ได้รับคําสั่งจากนายก
เทศมนตรีให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของ
เทศบาล และมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ ฯ เช่น ค่าเดินทาง ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

โครงการจิตอาสา จํานวน 5,000 บาท

โครงการจิตอาสา  ตั้งไว้ 5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 103 ข้อ 27
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โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจําปี 
2564

จํานวน 5,000 บาท

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย
โอกาส ประจําปี 2564  ตั้งไว้ 5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 103 ข้อ 26

โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจําปี 
2564

จํานวน 5,000 บาท

โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย
โอกาส ประจําปี 2564  ตั้งไว้ 5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 103 ข้อ 28

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึก
พิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 4,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะ และเก้าอี้คอมพิวเตอร์แบบมีลิ้นชักด้านข้าง จํานวน 4,000 บาท

โต๊ะและเก้าอี้คอมพิวเตอร์แบบมีลิ้นชักด้านข้าง  ตั้งไว้  4,000
.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้คอมพิวเตอร์แบบมีลิ้นชักด้าน
ข้าง จํานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์ จึงกําหนด
ราคาตามท้องตลาดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,363,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,874,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,874,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,560,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้ 1,560,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 5 อัตรา ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มวิชาชีพ
วิศวกรโยธา และเงินเพิ่มอื่น ๆ
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง  ตั้งไว้ 42,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง ตามหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,192,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 1,192,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป 
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 75,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 75,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทน
พิเศษ ร้อยละสาม และเงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง)
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งบดําเนินงาน รวม 2,427,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้  50,000
.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของผู้ที่ได้รับคําสั่งให้
มาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ หรือนอกเวลาราชการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้ 5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ์เบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้ 5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับผู้มีสิทธิ์เบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง)
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ค่าใช้สอย รวม 610,700 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้  50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาให้บุคคล
ภายนอกให้กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดในภารกิจของ
เทศบาล ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ เสริม
สร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น จ้างเหมาทําความสะอาด ค่า
จ้างเหมาสูบน้ํา ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบริการต่าง ๆ และค่าจ้าง
เหมาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจ และอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง)

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 50,000 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา หรือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
สามารถเบิกได้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม ฯ พ.ศ. 2557
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง)

ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล จํานวน 100,000 บาท

ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล  ตั้งไว้  100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,700 บาท

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้ 50,700.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนา ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ได้รับคําสั่งจากนายก
เทศมนตรีให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของ
เทศบาล และมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ ฯ เช่น ค่าเดินทาง ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง)

โครงการกันเขตทางหลวงท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

โครงการกันเขตทางหลวงท้องถิ่น  ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกันเขตทางหลวงท้อง
ถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามระเบียบกระทรางมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 126 ข้อ 8
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 350,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้ 350,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลให้
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 1,507,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

วัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ดินสอ ปากกา แฟมเอกสาร ค่าสิงพิมพ์ที่
ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ  ตั้งไว้ 150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟฟา ปลั๊ก
ไฟฟา และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 650,000 บาท

วัสุดก่อสร้าง  ตั้งไว้ 650,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ปูน
ซีเมนต์ กระเบื้อง อิฐ หิน ทราย สี แปรงทาสี ทินเนอร์ และอื่น ๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 600,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้ 600,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหล่อลื่นต่าง ๆ สําหรับรถ
ยนต์ที่ใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน และปฏิบัติงานของเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

วัสดุเกษตร  ตั้งไว้  10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมีปองกันและ
กําจัดศัตรูพืช และแมลง ผ้าพลาสติก และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึก
พิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง)

วัสดุอื่น จํานวน 27,000 บาท

วัสดุอื่น ๆ  ตั้งไว้ 27,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าหมวดวัสดุที่ตั้ง
ไว้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 250,000 บาท

ค่าไฟฟา  ตั้งไว้ 250,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาในพื้นที่สาธารณะ เช่น ไฟฟาส่องสว่าง
บริเวณทางแยก หรือตามจุดต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง)
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561

งบลงทุน รวม 61,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 61,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศใน
ตัว) ขนาด 12,000 บีทียู

จํานวน 17,000 บาท

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ
ในตัว) ขนาด 12,000 บีทียู  ตั้งไว้  17,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติด
ผนัง(มีระบบฟอกอากาศในตัว) ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 1
 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศใน
ตัว ขนาด 12,000 บีทียู
- เป็นราคาพร้อมติดตั้ง

ตู้เก็บเอกสาร ชนิดกระจกบานเลื่อน จํานวน 9,000 บาท

ตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน  ตั้งไว้ 9,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบาน
เลื่อน จํานวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 4,500 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่
ปรากฏอยู่ในบัญชีมาตรฐาณครุภัณฑ์ จึงกําหนดราคาตามท้อง
ตลาด เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
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ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จํานวน 9,000 บาท

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน  ตั้งไว้ 9,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จํานวน 2
 ตู้ ราคาตู้ละ 4,500 บาท
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์ จึงกําหนด
ราคาตามท้องตลาดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  ตั้ง
ไว้ 22,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง CPU มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 9 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
   1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผนวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้องกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย 
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- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแปนพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  ตั้งไว้  4,300
.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดํา สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับกระดาษ A4,Letter,Legal และ Custom

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,188,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,188,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,188,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจางวาง ซอย 2 ทาง
ลงฝาย

จํานวน 400,000 บาท
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ตั้งไว้  400,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
จางวาง ซอย 2 ทางลงฝาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 158
 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบลหนองตาคง)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563
 หน้า 5 ข้อ 9

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวอ่าง-นาสนาดก์ 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองบอน

จํานวน 400,000 บาท

ตั้งไว้  400,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวอ่าง-นา
สนาดก์ หมู่ที่ 4 บ้านคลองบอน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 123
 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบลหนองตาคง)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563
 หน้า 12 ข้อ 34

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองคต ซอย 8 หมู่ที่ 
7 บ้านคลองคต

จํานวน 400,000 บาท

ตั้งไว้  400,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองคต
 ซอย 8 หมู่ที่ 7 บ้านคลองคต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 123
 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบลหนองตาคง)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563
 หน้า 18  ข้อ 55
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปางวิลัยดี หมู่ที่ 8 บ้าน
คลองเร่ว

จํานวน 466,000 บาท

ตั้งไว้  466,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปางวิลัย
ดี หมู่ที่ 8 บ้านคลองเร่ว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 185
 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบลหนองตาคง)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563
 หน้า 21 ข้อ 70

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.ถนนสายท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
บ้านนาสนาดก์

จํานวน 400,000 บาท

ตั้งไว้  400,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.ถนนสายท้ายหมู่
บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาสนาดก์ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 133
 เมตร ลึก 0.50 เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบลหนองตาคง)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563
 หน้า 11  ข้อ 30

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.ถนนสายบ้านโพธิ์ 
ซอย 6 หมู่ที่ 1

จํานวน 400,000 บาท

ตั้งไว้ 400,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.ถนนสายบ้าน
โพธิ์ ซอย 6 หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 133
 เมตร ลึก 0.50 เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบลหนองตาคง)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563
 หน้า  24  ข้อ 86
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.ถนนสายบ้านแสมด ซอย 2 หมู่
ที่ 9 บ้านแสมด

จํานวน 400,000 บาท

ตั้งไว้ 400,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.ถนนสายบ้านแส
มด ซอย 2 หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 130 เมตร ลึกไม่
น้อยกว่า 0.50 เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบลหนองตาคง)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563
 หน้า  21  ข้อ 72

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายซับตาเมาซอย 7 หมู่ที่ 5 บ้านซับตา
เมา

จํานวน 400,000 บาท

ตั้งไว้  400,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายซับตาเมา ซอย 7 หมู่
ที่ 5 โดยการลงหินคลุกบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 740
 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบลหนองตาคง)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563
 หน้า 24  ข้อ 85

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านซับมงคลซอย 1 - หลังปอม หมู่
ที่ 10 บ้านซับมงคล

จํานวน 400,000 บาท

ตั้งไว้  400,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านซับมงคล ซอย 1
 - หลังปอม หมู่ที่ 10 บ้านซับมงคล โดยการลงหินคลุกบดอัดแน่น
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 592 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลตําบลหนองตาคง)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563
 หน้า 22  ข้อ 79
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โครงการติดตั้งเหล็กดัดประตูม้วนบริเวณอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลหนองตาคง

จํานวน 182,000 บาท

ตั้งไว้  182,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเหล็กดัด และประตูม้วนบริเวณ
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลหนองตาคง (ตามแบบเทศบาล
ตําบลหนองตาคง)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563
 หน้า  24  ข้อ 88

โครงการเสียงตามสายภายในหมู่บ้านแปลง หมู่ที่ 6 จํานวน 340,000 บาท

ตั้งไว้  340,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้านแปลง หมู่ที่ 6
 (ตามแบบเทศบาลตําบลหนองตาคง)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563
 หน้า  17  ข้อ 54
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ  ตั้งไว้ 10,000.- บาท
- เงินอุดหนุนศูนย์อํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดจันทบุรี (ศอ.ปส.จ.จันทบุรี) ตั้งไว้ 10,000 บาท ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ของ ศอ.ปส.จ.จันทบุรี 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563
หน้า 28 ข้อ 4
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 185,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการครอบครัวอบอุ่น จํานวน 40,000 บาท

โครงการครอบครัวอบอุ่น  ตั้งไว้ 40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการครอบครัวอบอุ่น เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 87 ข้อ 2

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 40,000 บาท

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตั้งไว้  40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ทั้งในชุมชน ในโรงเรียน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร/เครื่อง
ดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ เงินค่าลงทะเบียน เงินค่าใช้จ่ายใน
การส่งคนเข้าบําบัดฟืนฟู งานส่งเสริมการประกอบอาชีพหลัง
บําบัด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน (นาฏศิลป) จํานวน 35,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน (นาฏศิลป)  ตั้ง
ไว้ 35,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน (นาฏศิลป) เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่า
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563
หน้า 25 ข้อ 2

โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีไทย (สานตะกร้า) จํานวน 35,000 บาท

โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีไทย (สานตะกร้า)  ตั้งไว้ 35,000
.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพสตรีไทย เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563
หน้า 25 ข้อ 1
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โครงการอบรมทักษะอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (ทําพรมเช็ด
เท้า)

จํานวน 35,000 บาท

โครงการอบรมทักษะอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ(ทําพรม
เช็ดเท้า)  ตั้งไว้ 35,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงอบรมทักษะอาชีพคนพิการและผู้
ดูแลคนพิการ(ทําพรมเช็ดเท้า) เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร/เครื่อง
ดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563
หน้า 25 ข้อ 3
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 120,000 บาท

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว้ 120,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหกรรม
โปงน้ําร้อนเกมส์ ตั้งไว้ 100,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา มหกรรมโปงน้ําร้อนเกมส์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่า
อาหาร/เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 107 ข้อ 17
- ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับ
ต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬาในระดับอําเภอ กีฬาระดับจังหวัด การ
แข่งขันกีฬาอื่น ๆ ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ในระดับต่าง ๆ เช่นการแข่งขันกีฬาระดับอําเภอ การแข่งขันกีฬา
ระดับจังหวัด การแข่งขันกีฬาอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565
หน้า 101 ข้อ 18
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาล จํานวน 180,000 บาท

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาล  ตั้งไว้ 180,000
.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาในเขต
เทศบาล การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด การแข่งขันกีฬา
ประจําปี และการแข่งขันกีฬาอื่น ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่า
อาหาร/เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าปาย ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด/ปิด ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้า 101 ข้อ 19
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตําบล จํานวน 10,000 บาท

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตําบล  ตั้งไว้ 10,000
.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายใน
ตําบล เช่น การปลูกต้นไม้ประดับริมทาง การจัดทําปายบอกสถาน
ที่ท่องเที่ยว การปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างทาง
และค่าวัสดุอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0891.4/ว 407 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 123 ข้อ 1

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 433,000 บาท

งบบุคลากร รวม 368,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 368,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 368,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  368,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 50,000 บาท

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  ตั้ง
ไว้ 50,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

วัสดุเกษตร  ตั้งไว้ 15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมีปองกันและ
กําจัดศัตรูพืชและแมลง ผ้าพลาสติก และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการกําจัดผักตบชวาภายในตําบล จํานวน 120,000 บาท

โครงการกําจัดผักตบชวาภายในตําบล  ตั้งไว้  120,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกําจัดผักตบชวาภายในตําบล
หนองตาคง เช่น ค่าจ้างทําอาหาร ค่าเครื่องดื่มผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 122 ข้อ 4

โครงการปลูกปาภายในตําบล จํานวน 5,000 บาท

โครงการปลูกปาภายในตําบล  ตั้งไว้ 5,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกปาภายในตําบลหนองตา
คง เช่น ค่าจ้างทําอาหาร ค่าเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมงาน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 122 ข้อ 1
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โครงการปลูกหญ้าแฝก จํานวน 5,000 บาท

โครงการปลูกหญ้าแฝก  ตั้งไว้ 5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแฝก เช่น ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 122 ข้อ 3

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 700,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้ รายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ  ตั้งไว้ 200,000. บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาให้บุคคล
ภายนอกให้กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดในภารกิจของ
เทศบาล ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ เสริม
สร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น จ้างเหมาทําความสะอาด ค่า
จ้างเหมาสูบน้ํา ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบริการต่าง ๆ และค่าจ้าง
เหมาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจ และอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 500,000 บาท

ค่าไฟฟา  ตั้งไว้ 500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาสถานีสูบน้ําของเทศบาล จํานวน 2 แห่ง และ
ค่าไฟฟาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 17,758,000 บาท

งบกลาง รวม 17,758,000 บาท
งบกลาง รวม 17,758,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 240,000 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว2้40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบประกันสังคม กฏกระทรวง
กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545 ลงวัน
ที่ 26 ธันวาคม 2545 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1
 มกราคม 2546 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
หนังสือ กจ.,กท.,ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,650,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตั้งไว้ 13,650,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076
 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2561

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,400,000 บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ  ตั้งไว้ 2,400,000. บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 240,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์  ตั้งไว้ 240,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม จํานวน 40 คน คนละ 500 บาท/เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
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สํารองจ่าย จํานวน 280,000 บาท

เงินสํารองจ่าย  ตั้งไว้  280,000.- บาท
เพื่อจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หรือกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 โดยงบประมาณรายจ่ายกําหนด
ให้มีเงินสํารองเพื่อกรณีจําเป็นได้ตามความเหมาะสม
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 ข้อ 19

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น ค่าแผ่นปาย
สัญญาณจราจร ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าตีเส้นจราจร และอื่น ๆ เป็น
ต้น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลง
วันที่ 4 ตุลาคม 2539

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล จํานวน 50,000 บาท

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล  ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อ
บังคับสันนิบาตเทศบาล โดยคํานวนรายจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6
 ของรายรับจริง ประจําปีงบประมาณที่ผ่านมา 
(ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุน เป็นเงินไม่
เกิน 23,000,000.- บาท
โดยคํานวนจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 เป็นเงิน 49,028.61 บาท (ตั้ง
จ่ายไว้ 50,000 บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายของ อปท.เกี่ยวกับค่า
บํารุงสมาคม พ.ศ. 2555
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหนองตาคง จํานวน 240,000 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหนองตาคง  ตั้ง
ไว้ 240,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหนองตา
คง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1110
 ลงวันที่ 3 เมษายน 2555

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 628,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท
.)  ตั้งไว้ 628,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ตาม พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญ ฯ ในอัตราร้อยละ 2 ของงบ
ประมาณรายรับ ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปี ทุก
หมวด ทุกประเภท (ยกเว้นรายรับจากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้
อุทิศให้ เงินจ่ายขาด เงินสะสม และเงินอุดหนุน) ในปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตั้งงบประมาณรายรับโดยไม่รวม
เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินจ่ายขาด เงินสะสม และเงินอุด
หนุน เป็นเงินทั้งสิ้น 31,400,000
(คํานวนในอัตราร้อยละ 2 เป็นเงิน 628,000
ตั้งไว้ 628,000
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองตาคง
อําเภอ โปงน้ําร้อน  จังหวัดจันทบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 0.00 % 1,300,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,085,128.08 1,016,431.50 1,033,377.99 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 133,984.75 177,226.84 145,167.44 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ภาษีป้าย 116,864.00 132,746.00 194,410.00 150,000.00 33.33 % 200,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,335,976.83 1,326,404.34 1,372,955.43 1,470,000.00 1,520,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,890.50 31,010.32 31,379.50 15,000.00 113.33 % 32,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 612,100.00 535,950.00 612,600.00 630,000.00 0.00 % 630,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

19,150.00 14,370.00 18,460.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 6,640.00 6,750.00 5,850.00 6,500.00 7.69 % 7,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,190.00 2,110.00 2,160.00 2,100.00 42.86 % 3,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 10.00 0.00 100.00 % 2,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 17,150.00 18,600.00 18,950.00 17,000.00 11.76 % 19,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 105,459.00 327,456.00 21,393.39 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

77,000.00 43,620.00 57,700.00 77,000.00 0.00 % 77,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 340.00 510.00 590.00 500.00 100.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 975.00 820.00 1,365.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00
     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 842,894.50 981,196.32 773,957.89 969,100.00 994,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 -100.00 % 0.00
     ดอกเบี้ย 321,626.68 328,198.47 380,229.96 320,000.00 12.50 % 360,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 322,826.68 328,198.47 380,229.96 321,200.00 360,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 632,861.00 590,152.00 554,892.00 650,000.00 50.77 % 980,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 632,861.00 590,152.00 554,892.00 650,000.00 980,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายแบบแปลน 98,000.00 21,500.00 24,000.00 100,000.00 -50.00 % 50,000.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 70.00 40.00 20.00 100.00 900.00 % 1,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 31,619.41 17,167.00 8,879.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 129,689.41 38,707.00 32,899.00 130,100.00 81,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 540,701.16 939,532.07 963,433.27 930,000.00 1.08 % 940,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,817,881.44 9,881,364.70 10,286,708.50 9,800,000.00 5.10 % 10,300,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,917,530.67 4,229,066.24 3,981,272.22 4,200,000.00 0.00 % 4,200,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 175,581.83 249,698.51 208,504.29 245,000.00 0.00 % 245,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ภาษีสุรา 1,977,752.37 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,770,030.50 7,763,047.43 8,508,321.33 9,400,000.00 1.06 % 9,500,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 91,112.34 79,286.19 89,833.75 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 61,567.74 60,298.45 74,811.29 70,000.00 14.29 % 80,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

663,036.00 2,023,099.00 2,116,722.00 1,000,000.00 110.00 % 2,100,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 21,015,194.05 25,225,392.59 26,229,606.65 25,745,000.00 27,465,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

29,435,244.00 30,395,483.00 32,277,757.00 32,000,000.00 0.00 % 32,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 29,435,244.00 30,395,483.00 32,277,757.00 32,000,000.00 32,000,000.00
รวมทุกหมวด 53,714,686.47 58,885,533.72 61,622,297.93 61,285,400.00 63,400,000.00
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

20,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาล

50,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบล
หนองตาคง

240,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 240,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

240,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,650,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

628,000

สํารองจ่าย 280,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,400,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

20,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาล

50,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบล
หนองตาคง

240,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 240,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

240,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,650,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

628,000

สํารองจ่าย 280,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,400,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

120,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,192,000 169,000 144,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 5,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

75,000 16,000

เงินเดือนพนักงาน 368,000 1,560,000 353,000 221,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน 5,000 36,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,491,000 1,491,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

199,000 199,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 696,000 696,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 811,000 713,000 2,044,000 5,073,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 10,000 15,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

64,000 100,000 154,000 409,000

เงินเดือนพนักงาน 1,838,000 650,000 6,260,000 11,250,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 228,000 228,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 252,000 336,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 5,000 110,000 125,000

ค่าเบี้ยประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

35,000 135,000 170,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 60,000 137,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 200,000 864,000

ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

20,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 50,000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเช่าระบบอินเตอร์เน็ต

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียน

ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆ

50,000 20,000 40,000

ค่าเบี้ยประกันภัยรถ
ยนต์ของเทศบาล

100,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

120,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 10,000 40,000 120,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 50,000 20,000 10,000 1,144,000

ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

30,000 50,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 80,000 130,000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 72,000 72,000

ค่าเช่าระบบอินเตอร์เน็ต 30,000 30,000

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

20,000 20,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียน

70,000 70,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆ

90,000 180,000 380,000

ค่าเบี้ยประกันภัยรถ
ยนต์ของเทศบาล

114,000 214,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000 175,000 305,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
หรือเงินรางวัล

ค่าชดใช้ความเสียหาย 
หรือสินไหมทดแทน

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ

50,700 20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงาน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซม

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

โครงการกันเขตทาง
หลวงท้องถิ่น

10,000

โครงการกําจัดผัก
ตบชวาภายในตําบล

120,000

โครงการกู้ชีพเคลื่อนที่
เร็วระวังเหตุ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
หรือเงินรางวัล

2,000 2,000

ค่าชดใช้ความเสียหาย 
หรือสินไหมทดแทน

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ

70,000 50,000 210,700

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

240,000 240,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 320,000 320,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงาน

135,000 135,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซม

400,000 400,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

5,000 5,000

โครงการกันเขตทาง
หลวงท้องถิ่น

10,000

โครงการกําจัดผัก
ตบชวาภายในตําบล

120,000

โครงการกู้ชีพเคลื่อนที่
เร็วระวังเหตุ

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬาใน
เขตเทศบาล

180,000

โครงการแข่งขันกีฬาหนู
น้อย ศพด.

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการหนูน้อย ศพ
ด.

โครงการครอบครัว
อบอุ่น

40,000

โครงการควบคุมโรค
มาลาเรียของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

50,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจ้างนักเรียนนัก
ศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิด
เทอม

โครงการจิตอาสา 5,000

โครงการปลูกป่าภายใน
ตําบล

5,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬาใน
เขตเทศบาล

180,000

โครงการแข่งขันกีฬาหนู
น้อย ศพด.

30,000 30,000

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการหนูน้อย ศพ
ด.

20,000 20,000

โครงการครอบครัว
อบอุ่น

40,000

โครงการควบคุมโรค
มาลาเรียของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

50,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

300,000 300,000

โครงการจ้างนักเรียนนัก
ศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิด
เทอม

5,000 5,000

โครงการจิตอาสา 5,000

โครงการปลูกป่าภายใน
ตําบล

5,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

40,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
และโรคชิคุณกุนยา ปี
งบประมาณ 2564

266,000

โครงการป้องกันอุบัติภัย
ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์

โครงการผู้ปกครองช่วย
คิดช่วยพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการฝึกซ้อมแผน
เผชิญเหตุ

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ

โครงการพัฒนาศักย
ภาพ อปพร.

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน (นาฏศิลป์)

35,000

โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในตําบล

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

40,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
และโรคชิคุณกุนยา ปี
งบประมาณ 2564

266,000

โครงการป้องกันอุบัติภัย
ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์

60,000 60,000

โครงการผู้ปกครองช่วย
คิดช่วยพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000 10,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
เผชิญเหตุ

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ

50,000 50,000

โครงการพัฒนาศักย
ภาพ อปพร.

150,000 150,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน (นาฏศิลป์)

35,000

โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในตําบล

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูง
อายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย
โอกาส ประจําปี 2564

5,000

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
ราชกัญญา สิริวัฒนา 
พรรณวดี

75,000

โครงการส่งเสริมการ
รักษาความสะอาดภาย
ในตําบลหนองตาคง

30,000

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี

75,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
สตรีไทย (สานตะกร้า)

35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูง
อายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย
โอกาส ประจําปี 2564

5,000

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
ราชกัญญา สิริวัฒนา 
พรรณวดี

75,000

โครงการส่งเสริมการ
รักษาความสะอาดภาย
ในตําบลหนองตาคง

30,000

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี

75,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
สตรีไทย (สานตะกร้า)

35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ค่าอาหารกลาง
วันสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสว่าง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564

140,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

278,000 278,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ค่าอาหารกลาง
วันสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

799,000 799,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

185,000 185,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสว่าง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564

140,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการห่วงใยใส่ใจผู้
สูงอายุ ผู้พิการ และผู้
ด้อยโอกาส ประจําปี 
2564

5,000

โครงการให้ความรู้ความ
เข้าใจคณะกรรมการจัด
ซื้อจัดจ้าง

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

50,000

โครงการอบรมทักษะ
อาชีพคนพิการและผู้
ดูแลคนพิการ (ทําพรม
เช็ดเท้า)

35,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์

25,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องการคัดแยกขยะ 
และบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการห่วงใยใส่ใจผู้
สูงอายุ ผู้พิการ และผู้
ด้อยโอกาส ประจําปี 
2564

5,000

โครงการให้ความรู้ความ
เข้าใจคณะกรรมการจัด
ซื้อจัดจ้าง

20,000 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

50,000

โครงการอบรมทักษะ
อาชีพคนพิการและผู้
ดูแลคนพิการ (ทําพรม
เช็ดเท้า)

35,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์

25,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องการคัดแยกขยะ 
และบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการออกสํารวจ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 350,000 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 15,000 25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 600,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 15,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 650,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 20,000

วัสดุอื่น 27,000 15,000

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการออกสํารวจ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง

5,000 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 65,000 20,000 685,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 70,000 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 25,000 90,000 285,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 8,000 178,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 440,000 1,040,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 28,000 78,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,609,000 2,609,000

วัสดุการเกษตร 10,000 35,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000 20,000 770,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 225,000 295,000

วัสดุอื่น 16,000 50,000 108,000

วัสดุการศึกษา 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

90,000 90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 500,000 250,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้พลาสติกแบบมี
พนักพิง

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศใน
ตัว) ขนาด 12,000 บีทียู

17,000

ชั้นวางเอกสาร 4 ชั้น 40 
ช่อง

4,000

ตู้เก็บวัสดุเครื่องแต่งกาย

ตู้เก็บเอกสาร ชนิด
กระจกบานเลื่อน

9,000

ตู้เก็บเอกสาร ตู้บาน
เลื่อนทึบทรงสูง

ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 
ชั้น(ตู้บานเลื่อนทึบ)

ตู้เก็บเอกสารชนิด
กระจกบานเลื่อน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 5,000 15,000 20,000

ค่าไฟฟ้า 25,000 250,000 1,025,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 45,000 45,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 30,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้พลาสติกแบบมี
พนักพิง

20,000 20,000

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศใน
ตัว) ขนาด 12,000 บีทียู

17,000

ชั้นวางเอกสาร 4 ชั้น 40 
ช่อง

4,000

ตู้เก็บวัสดุเครื่องแต่งกาย 8,000 8,000

ตู้เก็บเอกสาร ชนิด
กระจกบานเลื่อน

9,000

ตู้เก็บเอกสาร ตู้บาน
เลื่อนทึบทรงสูง

5,000 5,000

ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 
ชั้น(ตู้บานเลื่อนทึบ)

4,500 4,500

ตู้เก็บเอกสารชนิด
กระจกบานเลื่อน

4,500 4,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้สําหรับเก็บอุปกรณ์ดับ
เพลิง

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 
2 บาน

9,000

โต๊ะ และเก้าอี้
คอมพิวเตอร์แบบมี
ลิ้นชักด้านข้าง

4,000

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้

ผ้าม่านและวัสดุอุปกรณ์
พร้อมติดตั้งห้องทํางาน
สาธารณสุข

20,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

4,300

ครุภัณฑ์การเกษตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้สําหรับเก็บอุปกรณ์ดับ
เพลิง

4,000 4,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 
2 บาน

9,000 18,000

โต๊ะ และเก้าอี้
คอมพิวเตอร์แบบมี
ลิ้นชักด้านข้าง

4,000

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 6,000 6,000

ผ้าม่านและวัสดุอุปกรณ์
พร้อมติดตั้งห้องทํางาน
สาธารณสุข

20,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

30,000 30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน

17,000 17,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

4,300

ครุภัณฑ์การเกษตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพ่นละอองฝอย 
ULV

170,000

เครื่องพ่นหมอกควัน 118,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องเสียงลําโพง
เคลื่อนที่

6,000

จัดซื้อเครื่องเสียงและ
วัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 
ห้องประชุมสภา
เทศบาลตําบลหนองตา
คง

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ภายในบริเวณ
อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลหนองตา
คง

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

สายดับเพลิงและหัวฉีด
น้ํา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านจางวาง ซอย 2 
ทางลงฝาย

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพ่นละอองฝอย 
ULV

170,000

เครื่องพ่นหมอกควัน 118,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องเสียงลําโพง
เคลื่อนที่

6,000

จัดซื้อเครื่องเสียงและ
วัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 
ห้องประชุมสภา
เทศบาลตําบลหนองตา
คง

113,000 113,000

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ภายในบริเวณ
อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลหนองตา
คง

350,000 350,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

สายดับเพลิงและหัวฉีด
น้ํา

100,000 100,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านจางวาง ซอย 2 
ทางลงฝาย

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหัวอ่าง-นาสนาดก์ 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองบอน

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คลองคต ซอย 8 หมู่ที่ 7 
บ้านคลองคต

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ปางวิลัยดี หมู่ที่ 8 บ้าน
คลองเร่ว

466,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.ถนน
สายท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
บ้านนาสนาดก์

400,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.ถนน
สายบ้านโพธิ์ 
ซอย 6 หมู่ที่ 1

400,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.ถนน
สายบ้านแสมด ซอย 2 
หมู่ที่ 9 บ้านแสมด

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหัวอ่าง-นาสนาดก์ 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองบอน

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คลองคต ซอย 8 หมู่ที่ 7 
บ้านคลองคต

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ปางวิลัยดี หมู่ที่ 8 บ้าน
คลองเร่ว

466,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.ถนน
สายท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
บ้านนาสนาดก์

400,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.ถนน
สายบ้านโพธิ์ 
ซอย 6 หมู่ที่ 1

400,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.ถนน
สายบ้านแสมด ซอย 2 
หมู่ที่ 9 บ้านแสมด

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายซับตาเมาซอย 
7 หมู่ที่ 5 บ้านซับตาเมา

400,000

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านซับมงคล
ซอย 1 - หลังป้อม หมู่ที่ 
10 บ้านซับมงคล

400,000

โครงการติดตั้งเหล็กดัด
ประตูม้วนบริเวณอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบล
หนองตาคง

182,000

โครงการเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้านแปลง 
หมู่ที่ 6

340,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
คลองคต

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แปลง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายซับตาเมาซอย 
7 หมู่ที่ 5 บ้านซับตาเมา

400,000

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านซับมงคล
ซอย 1 - หลังป้อม หมู่ที่ 
10 บ้านซับมงคล

400,000

โครงการติดตั้งเหล็กดัด
ประตูม้วนบริเวณอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบล
หนองตาคง

182,000

โครงการเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้านแปลง 
หมู่ที่ 6

340,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
คลองคต

8,000 8,000

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แปลง

72,000 72,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000

อุดหนุนอําเภอโป่งน้ํา
ร้อน

รวม 17,758,000 700,000 563,000 310,000 195,000 9,551,000 632,000 2,604,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5,242,000 5,252,000

อุดหนุนอําเภอโป่งน้ํา
ร้อน

40,000 40,000

รวม 12,662,000 2,667,000 15,758,000 63,400,000
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