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เทศบาลตําบลผักตบ
เขต/อําเภอ หนองหาน    จังหวัดอุดรธานี

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

275   หมู 2  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล ผักตบ
  เขต/อําเภอ หนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  41130

พื้นที่ 61.50 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 8,825 คน
ชาย 4,408 คน

หญิง 4,417 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลผักตบ
อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลผักตบ

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลผักตบ จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลผักตบอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลผักตบ จึงขอชี้
แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนิน
การ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 31,274,095.78 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 34,714,167.99 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,734,156.52 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 3 โครงการ รวม 
30,166.24 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 3 โครงการ รวม 1,511,264.96 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 22,251,751.32 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 37,269.83 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 331,844.90 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 273,096.73 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 323,007.57 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 21,286,532.29 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 0.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 61,596.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 41,186,325.26 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 13,304,523.28 บาท

งบบุคลากร จํานวน 15,906,971.01 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,811,680.48 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,468,290.49 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,694,860.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 61,596.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 5,235,811.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 2,744,684.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลผักตบ
อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 37,269.83 143,000.00 143,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

331,844.90 281,500.00 280,100.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 273,096.73 300,000.00 274,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 323,007.57 150,000.00 380,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 1,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 965,219.03 874,500.00 1,078,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 21,286,532.29 22,125,500.00 22,921,400.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

21,286,532.29 22,125,500.00 22,921,400.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 26,258,878.00 26,000,000.00 26,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

26,258,878.00 26,000,000.00 26,000,000.00

รวม 48,510,629.32 49,000,000.00 50,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลผักตบ
อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 13,304,523.28 14,827,600.00 15,645,200.00

งบบุคลากร 15,906,971.01 18,082,684.00 18,767,984.00

งบดําเนินงาน 5,811,680.48 7,980,516.00 7,617,316.00

งบลงทุน 3,468,290.49 4,912,700.00 5,007,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,694,860.00 3,196,500.00 2,962,500.00

รวมจายจากงบประมาณ 41,186,325.26 49,000,000.00 50,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลผักตบ

อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลผักตบ
อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,360,080

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,943,620

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,050,316

แผนงานสาธารณสุข 1,078,264

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 379,320

แผนงานเคหะและชุมชน 130,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 60,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 220,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,422,700

แผนงานการเกษตร 710,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 15,645,200

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 50,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลผักตบ

อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 15,645,200 15,645,200
    งบกลาง 15,645,200 15,645,200

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 7,553,940 576,000 2,510,580 233,760 10,874,280
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,929,300 576,000 2,510,580 233,760 8,249,640

งบดําเนินงาน 2,140,800 38,000 297,000 0 2,475,800
    ค่าตอบแทน 546,800 8,000 91,000 0 645,800

    ค่าใช้สอย 535,000 30,000 63,000 0 628,000

    ค่าวัสดุ 465,000 0 143,000 0 608,000

    ค่าสาธารณูปโภค 594,000 0 0 0 594,000

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

รวม 9,704,740 614,000 2,807,580 233,760 13,360,080

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 973,620 0 973,620
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 973,620 0 973,620

งบดําเนินงาน 520,000 360,000 880,000
    ค่าตอบแทน 5,000 0 5,000

    ค่าใช้สอย 510,000 190,000 700,000

    ค่าวัสดุ 5,000 170,000 175,000

งบเงินอุดหนุน 90,000 0 90,000
    เงินอุดหนุน 90,000 0 90,000

รวม 1,583,620 360,000 1,943,620

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 3,553,800 0 3,553,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,553,800 0 3,553,800

งบดําเนินงาน 1,858,826 1,285,690 3,144,516
    ค่าใช้สอย 120,000 1,285,690 1,405,690

    ค่าวัสดุ 1,608,826 0 1,608,826

    ค่าสาธารณูปโภค 130,000 0 130,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,352,000 2,352,000
    เงินอุดหนุน 0 2,352,000 2,352,000

รวม 5,412,626 3,637,690 9,050,316

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 396,264 0 396,264
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 396,264 0 396,264

งบดําเนินงาน 282,000 140,000 422,000
    ค่าตอบแทน 2,000 0 2,000

    ค่าใช้สอย 110,000 140,000 250,000

    ค่าวัสดุ 170,000 0 170,000

งบเงินอุดหนุน 0 260,000 260,000
    เงินอุดหนุน 0 260,000 260,000

รวม 678,264 400,000 1,078,264
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 379,320 379,320
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 379,320 379,320

รวม 379,320 379,320

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา รวม

งบเงินอุดหนุน 130,500 130,500
    เงินอุดหนุน 130,500 130,500

รวม 130,500 130,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 60,000 60,000
    ค่าใช้สอย 60,000 60,000

รวม 60,000 60,000

หน้า : 6/9



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 30,000 70,000 100,000
    ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000

    ค่าใช้สอย 0 70,000 70,000

งบเงินอุดหนุน 0 120,000 120,000
    เงินอุดหนุน 0 120,000 120,000

รวม 30,000 190,000 220,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,590,700 0 2,590,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,590,700 0 2,590,700

งบดําเนินงาน 505,000 0 505,000
    ค่าตอบแทน 20,000 0 20,000

    ค่าใช้สอย 105,000 0 105,000

    ค่าวัสดุ 380,000 0 380,000

งบลงทุน 0 4,327,000 4,327,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 4,327,000 4,327,000

รวม 3,095,700 4,327,000 7,422,700

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 30,000 30,000
    ค่าใช้สอย 30,000 30,000

งบลงทุน 680,000 680,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 680,000 680,000

รวม 710,000 710,000

หน้า : 9/9
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลผักตบ
อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 187,678.77 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 97,157.31 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 14,608.83 120,000.00 0.00 % 120,000.00
     ภาษีป้าย 22,612.00 22,661.00 23,000.00 0.00 % 23,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 307,448.08 37,269.83 143,000.00 143,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,542.30 1,425.90 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 620.00 500.00 20.00 % 600.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 147,070.00 185,240.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

220.00 130.00 3,000.00 -66.67 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 374.00 625.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,150.00 1,160.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 10.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 732.00 134,286.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00

วันที่พิมพ์ : 18/2/2565  15:33:50 หน้า : 1/3



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

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

1,600.00 2,600.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 2,500.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 83.00 293.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 490.00 415.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 40.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 155,761.30 331,844.90 281,500.00 280,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 282,192.77 273,096.73 300,000.00 -8.67 % 274,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 282,192.77 273,096.73 300,000.00 274,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 49.53 37.92 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 0.00 10,000.00 50,000.00 -40.00 % 30,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 105,000.00 312,969.65 100,000.00 250.00 % 350,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 105,049.53 323,007.57 150,000.00 380,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 1,500.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 534,064.11 719,339.67 546,500.00 34.58 % 735,500.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,071,768.23 9,319,896.99 9,450,000.00 4.49 % 9,874,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,433,265.41 3,399,495.48 3,650,000.00 0.00 % 3,650,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 106,145.27 115,701.22 140,000.00 -4.71 % 133,400.00

วันที่พิมพ์ : 18/2/2565  15:33:50 หน้า : 2/3



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

     ภาษีสรรพสามิต 7,602,885.14 6,635,047.05 7,200,000.00 2.22 % 7,360,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 58,343.99 56,430.89 50,000.00 17.00 % 58,500.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 255,098.25 204,464.99 189,000.00 13.76 % 215,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

924,072.00 836,156.00 900,000.00 -0.56 % 895,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 22,985,642.40 21,286,532.29 22,125,500.00 22,921,400.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 25,052,442.00 26,258,878.00 26,000,000.00 0.00 % 26,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 25,052,442.00 26,258,878.00 26,000,000.00 26,000,000.00
รวมทุกหมวด 48,888,536.08 48,510,629.32 49,000,000.00 50,000,000.00

วันที่พิมพ์ : 18/2/2565  15:33:50 หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลผักตบ

อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 50,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 143,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 120,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 23,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 280,100 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 600 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 4,000 บาท

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,500 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 60,000 บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 3,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 5,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 274,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 274,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 380,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 30,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 350,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 18/2/2565  15:34:16 หน้า : 1/2



หมวดรายได้จากทุน รวม 1,500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 1,500 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,921,400 บาท
ภาษีรถยนต์ จํานวน 735,500 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,874,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,650,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 133,400 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,360,000 บาท

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 58,500 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 215,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 895,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 26,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 26,000,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 18/2/2565  15:34:16 หน้า : 2/2



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลผักตบ
อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 187,678.77 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 97,157.31 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 14,608.83 120,000.00 0.00 % 120,000.00
     ภาษีป้าย 22,612.00 22,661.00 23,000.00 0.00 % 23,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 307,448.08 37,269.83 143,000.00 143,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,542.30 1,425.90 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 620.00 500.00 20.00 % 600.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 147,070.00 185,240.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

220.00 130.00 3,000.00 -66.67 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 374.00 625.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,150.00 1,160.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 10.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 732.00 134,286.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00

วันที่พิมพ์ : 18/2/2565  15:33:50 หน้า : 1/3



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

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

1,600.00 2,600.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 2,500.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 83.00 293.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 490.00 415.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 40.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 155,761.30 331,844.90 281,500.00 280,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 282,192.77 273,096.73 300,000.00 -8.67 % 274,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 282,192.77 273,096.73 300,000.00 274,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 49.53 37.92 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 0.00 10,000.00 50,000.00 -40.00 % 30,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 105,000.00 312,969.65 100,000.00 250.00 % 350,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 105,049.53 323,007.57 150,000.00 380,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 1,500.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 534,064.11 719,339.67 546,500.00 34.58 % 735,500.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,071,768.23 9,319,896.99 9,450,000.00 4.49 % 9,874,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,433,265.41 3,399,495.48 3,650,000.00 0.00 % 3,650,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 106,145.27 115,701.22 140,000.00 -4.71 % 133,400.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีสรรพสามิต 7,602,885.14 6,635,047.05 7,200,000.00 2.22 % 7,360,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 58,343.99 56,430.89 50,000.00 17.00 % 58,500.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 255,098.25 204,464.99 189,000.00 13.76 % 215,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

924,072.00 836,156.00 900,000.00 -0.56 % 895,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 22,985,642.40 21,286,532.29 22,125,500.00 22,921,400.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 25,052,442.00 26,258,878.00 26,000,000.00 0.00 % 26,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 25,052,442.00 26,258,878.00 26,000,000.00 26,000,000.00
รวมทุกหมวด 48,888,536.08 48,510,629.32 49,000,000.00 50,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลผักตบ

อําเภอหนองหาน   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 15,645,200 บาท
งบกลาง รวม 15,645,200 บาท

งบกลาง รวม 15,645,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อให้มีสวัสดิการและ
ความคุ้มครองเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่รวม 7
 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย คลอด
บุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และชดเชยการขาดรายได้ เป็น
ไป ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533ในอัตราร้อย
ละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพ ค่าจ้างชั่ว
คราว โดยคํานวณทั้งปีจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง โดยปฎิบัติตาม
หนังสือ ก.จ.ก.ท.และ อ.บ.ต.ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว9 ลงวัน
ที่ 22 มกราคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนเงินทดแทน ให้แก่ลูกจ้างเทศบาล
ตําบลผักตบ ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2561และจึงตั้งงบประมาณตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24
 ธันวาคม 2561และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,485,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตําบลผักตบจํานวน 12
 เดือน ดังนี้
อายุระหว่าง 60 – 69 ปี จํานวน 937 คน คนละ 600.-บาท เป็น
เงิน  6,746,400.-บาท
อายุระหว่าง 70 - 79 ปี จํานวน  411 คน คนละ 700.-บาท เป็น
เงิน   3,452,400.-บาท
อายุระหว่าง 80 – 89 ปี จํานวน 119 คน คนละ 800.-บาท เป็น
เงิน   1,142,400.-บาท
อายุระหว่าง  90 ปีขึ้นไป จํานวน  12 คนคนละ 1,000.-บาท เป็น
เงิน 144,000.-บาท

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,736,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการในตําบลผักตบคนละ 800
 บาท จํานวน 275 คน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 2,640,000
.-บาท
คนละ 1,000 บาท จํานวน 8 คน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 96,000.-บาท  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์
ตาม ภารกิจถ่ายโอนจากบัญชีจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลและ
นอกเหนือจากที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 โดยจ่ายเป็นค่า
เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในเขตตําบลผักตบ จํานวน 15 คน คน
ละ 500.-บาท จํานวน 12 เดือน
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เงินสํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นกรณีฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นที่ต้องจ่ายเพื่อการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลโดยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือ
กรณีตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่ายโดย
ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและต้องได้รับการอนุมัติจากคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นไปตาม  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับของ
สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหก
ของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 690,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ บํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้ตามงบ
ประมาณการรายรับทั่วไป ไม่รวมเงินรายุได้จากพันธบัตร เงินกู้
เงินผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
เป็นไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2
)กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
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เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นดําเนินการและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2551และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณสมทบกองทุน พ.ศ.2561
 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับ
บํานาญ พนักงานครูเทศบาล และข้าราชการครูบํานาญถึงแก่
ความตาย

เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณีลูกจ้างพนักงานจ้างของเทศบาล
ถึงแก่ความตาย

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,704,740 บาท

งบบุคลากร รวม 7,553,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี และ
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 3 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่าย เป็น
เวลา 12 เดือน ดังนี้ 
(1) ตําแหน่ง นายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา
(2) ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรี  จํานวน 2  อัตรา 
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ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 3 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ดังนี้
(1) ตําแหน่งนายกเทศมนตรี จํานวน  1 อัตรา
(2) ตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน  2
  อัตรา                    

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน
(1) ตําแหน่งนายกเทศมนตรีจํานวน 1 อัตรา  
(2) ตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา 

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตราโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน
(1) ตําแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี   จํานวน 1 อัตรา
(2) ตําแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี     จํานวน 1 อัตรา

        

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลผัก
ตบ จํานวน 12 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดัง
นี้                                                                            
                                                           
(1) ตําแหน่งประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา 
(2) ตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา 
(3) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 อัตรา 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,929,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,983,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 7 อัตราตามตําแหน่งและอัตรา
ที่ ก.ท.กําหนดโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12เดือน 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาลสามัญสําหรับผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงาน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือนดังนี้
-ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 7,000บาท
-ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท
-ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท
-ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,425,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  4
 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 15 อัตรา  
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
-พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 2 อัตรา
-ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  จํานวน 1 อัตรา
-พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 15 อัตรา
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 250,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้
-พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 2 อัตรา
-พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 15 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 2,140,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 546,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการตรวจผลงานประเมินวิทยะฐานะ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจผลงานของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลและค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการประเมินบุคคล ผลงาน วิสัยทัศน์ และการทดสอบ
สมรรถนะทางการบริหารตามกฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ
กําหนด และจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ตรวจและ
ประเมินผลงานตามระเบียบกําหนด

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมสภาเทศบาล ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ หรือการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ตาม
ระเบียบกําหนด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาเป็นครั้งคราวตามความจําเป็น
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 118,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน หรือเช่าซื้อบ้านตามสิทธิและ
กฎหมาย  ให้แก่พนักงานเทศบาล 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2559 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามระเบียบ 
เป็นไปตาม 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
หนังสือ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่องประเภทและอัตราฯ                            

ค่าใช้สอย รวม 535,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการของหน่วยงานสํานักปลัด
เทศบาล ดังนี้
1.ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทําความสะอาด
2 ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตําบลผักตบ
3.ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่มีความจําเป็นในหน่วยงาน สํานัก
ปลัดต่างๆ เช่น ค่าบอกรับเอกสาร ค่าซักฟอก ฯลฯ 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่า
พิมพ์ เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่า
บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่นิเทศงาน การตรวจงาน หรือเยี่ยม
ชม ทัศนศึกษาดูงาน และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
เทศบาล โดยแยกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องซึ่งร่วม ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่เดินทางมานิเทศ
งาน ตรวจงานตรวจเยี่ยม เยี่ยมชมหรือมาศึกษาดูงาน เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง ทั้ง
นี้ คํานวณตั้งจ่ายในอัตราไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบ
ประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงิน
กู้เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ 
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่ง
ตั้ง  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือตามระเบียบฯ
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่มิ
ใช่เป็นการประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการอันเป็นโครงการ
และมีช่วงเวลาแน่นอน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุมฯ 

วันที่พิมพ์ : 18/2/2565  15:34:58 หน้า : 9/68



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่า ที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างหรือบุคคลที่ได้
รับอนุญาต หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อประชุม ฝึก
อบรม สัมมนา ดูงาน เป็นต้น
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ผู้
บริหารท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณี
ครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ และกรณี
อื่นๆ เช่น ค่าป้าย ค่าอุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมสานที่ในการเลือกตั้งค่า
อบรมคณะกรรมการเลือกตั้ง ค่าประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ป้าย
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่ง
พิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าเช่าอุปกรณ์ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนบุคคล
ที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งฯลฯและค่าใช้
จ่ายอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้่
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่14) พ.ศ. 2562
2)พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 198
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาสําหรับคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เช่น ค่าลง
ทะเบียน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการเทศบาล พบประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลพบประชาชนในการจัด
กิจกรรมเทศบาลพบประชาชน เช่น เอกสาร แฟ้ม สมุด ปากกาค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬา และการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
 หน้า 25   

โครงการวันเทศบาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล การ
บําเพ็ญสาธารณะประโยชน์โดยจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าอาหาร และ
เครื่องดื่ม ค่าภัตตาหาร ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าพานพุ่ม อาหาร
ว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น มีด ไม้กวาดฯลฯ 
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬา และการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565
) หน้า 219
                                                                              
                                                                      

วันที่พิมพ์ : 18/2/2565  15:34:58 หน้า : 11/68



โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความมีส่วนร่วม และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้
กับประชาชนในตําบลผักตบ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดทําป้าย
โครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬา และการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 219  

โครงการสร้างความสามัคคีปรองดอง และสมานฉันท์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างความสามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์ในการจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ใน
ตําบลผักตบเช่น  เอกสาร แฟ้ม สมุด ปากกา ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
จัดทําป้ายโครงการ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬา และการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 220    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์ที่ชํารุด
เสียหายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆของเทศบาล ค่าบํารุงรักษาราย
เดือน/รายปี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ เครื่องขยาย
เสียงที่ติดตั้งในชุมชน และค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่นๆ ของเทศบาล ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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ค่าวัสดุ รวม 465,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ กระดาษ  ตรายาง ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด เครื่องเย็บ
กระดาษ ลวดเย็บกระดาษ กระดานไวท์บอร์ด  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ บาลาส
 สวิทย์ ปลั๊ก หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้าฯลฯ
                                                

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชําระ จาน
ชาม แก้วน้ํา ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น น้ํายา
สุขภัณฑ์ สเปรย์ดับกลิ่น น้ํายาเช็ดกระจก ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อเหล็ก ไม้ต่างๆ ยาง ก๊อก
น้ํา กลอนประตู ค้อน ตะปู ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สําหรับยาน
พาหนะต่างๆ เช่น แบตเตอร์รี่ น้ํามันเบรก น้ํามันเกียร์ ยางรถ
ยนต์ หัวเทียน เพลา ฟิล์มกรองแสง ประแจ แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํา มันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่องฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ เมาส์ คีย์บอร์ด แป้นพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 594,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
ผักตบ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าไฟฟ้าสิ่งก่อสร้างสาธารณะใน
ความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลค่ากระแสไฟฟ้าสว่างสาธารณะ
ส่วนที่เกินสิทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ที่ใช้ในสํานักงานเทศบาล ค่าน้ําประปา
ของตลาดเทศบาล 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในการติดต่อราชการสําหรับสํานัก
งานเทศบาลตําบลผักตบและค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กัน ค่า Pin Phone บริการโทรศัพท์ที่ใช้ในการคิดต่อราชการเป็น
เวลา 12 เดือน 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ ค่าดวง
ตราไปรษณียากร ค่าจดหมายลงทะเบียน และค่าบริการต่างๆที่
ต้องจ่ายให้กับที่ทําการไปรษณีย์ เป็นเวลา 12 เดือน 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 116,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ระบบอินเตอร์เน็ต สํานักงานเทศบาลตําบลผักตบ  ค่าสื่อสาร ค่า
บริการจัดทําเว็บไซต์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ต้องชําระพร้อมกันเป็น
เวลา 12 เดือน 
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ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง(ระบบCLOUD,HOSTING) 

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

อุดหนุนตามโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ งานวัน
สําคัญของชาติ และงานรัฐพิธีอําเภอหนองหาน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองหาน ตาม
โครงการปกป้องเทิดทูลสถาบันหลักของชาติ งานวันสําคัญของ
ชาติ และงานรัฐพิธีอําเภอหนองหาน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 614,000 บาท
งบบุคลากร รวม 576,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 576,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 396,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กําหนด
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้
-ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ จํานวน 1
 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน 
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งบดําเนินงาน รวม 38,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 8,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นให้
แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามระเบียบ 
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
หนังสือ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ประเภทและอัตราฯ                            

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าบอกรับเอกสาร ค่า
ซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ค่าเอกสาร แผ่น
พับ ใบปลิว ค่าจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ตามโครงการจัดเวที
ประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล เช่น เอกสาร แฟ้ม สมุด ปากกาค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทํา
ป้ายโครงการ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นไปตาม ระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหาร
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า 23
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,807,580 บาท
งบบุคลากร รวม 2,510,580 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,510,580 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,761,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 5 อัตรา ตาม
ตําแหน่งและอัตรา ที่ ก.ท.กําหนดโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 12,780 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลสามัญ สําหรับผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และตําแหน่งที่มีการปรับปรุงตามแผน
อัตรากําลังสามปี (พ.ศ. 2564 – 2566)  เช่น เงินค่าตอนแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯโดยคํานวณ
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าส่วน
ราชการ/หัวหน้าฝ่าย  ระดับกอง สําหรับผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ  จํานวน  3  อัตราเดือนละ  6,500   บาท  เป็น
เวลา  12  เดือน    ดังนี้ 
- ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน   1 อัตรา
- ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จํานวน   1 อัตรา
- ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ จํานวน   1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 658,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่  สังกัดกอง
คลัง จํานวน   3  อัตราและตําแหน่งที่มีการปรับปรุงตามแผน
อัตรากําลังสามปี (พ.ศ. 2564 – 2566)เป็นเวลา  12  เดือน  ดังนี้
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน  1 อัตรา
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ           จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้     จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 297,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 91,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่ง
ตั้งให้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และผู้
ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ตามที่ได้รับคําสั่งแต่ง
ตั้งฯ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ(ตามหนังสือ มท
  0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2550) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
สามัญที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
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ค่าใช้สอย รวม 63,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างทําของ ค่าจ้างเหมาบริการ
ปฎิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ค่าธรรมเนียมค่าเบี้ย
ประกันรถยนต์ ค่าใช้จ่ายดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาต่าง ๆ ค่าเย็บเข้า
ปกเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฎิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น
ค่าเช่าบ้าน)ค่าโฆษณาและเผยแพร่อื่น ๆ (หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว ว 1859 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 1916 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่า ที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล เจ้า
หน้าที่และพนักงานจ้างหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาต หรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการ เพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน เป็น
ต้น เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ฯลฯเป็นไปตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ เช่น  ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่ารถโฆษณา และการประชา
สัมพันธ์การชําระภาษีต่างๆ  เป็นไปตาม หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท0808.3/ว3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ตําบลผักตบ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้าง
เหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 

ค่าวัสดุ รวม 143,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องเขียน เครื่องใช้
สํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ยางลบ ซอง ไม้
บรรทัด ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ บาลาส
 สวิทย์ ปลั๊ก หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด ฉีดหมึก
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 18/2/2565  15:34:59 หน้า : 20/68



งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 233,760 บาท
งบบุคลากร รวม 233,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 233,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 233,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กําหนด
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ดังนี้
- ตําแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จํานวน 1
 อัตรา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,583,620 บาท

งบบุคลากร รวม 973,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 973,620 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 783,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ตามตําแหน่งและ
อัตราที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน จํานวน  2  อัตรา 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย สําหรับผู้มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ เช่น หัวหน้าฝ่ายปกครอง เดือนละ 1,500 บาท
จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 166,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
-ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 1 อัตรา
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 5,340 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างและตําแหน่งที่มีการ
ปรับปรุงตามแผนอัตรากําลังสามปี(พ.ศ. 2564-2566) เช่น เงิน
เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 520,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปแก่
สมาชิก อปพร.เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย การดําเนินการตามภารกิจอํานาหน้าที่ของ อปท
. เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมายการรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนการอํานวยความสะดวกด้านการเดินทางให้แก่
ประชาชนในช่วงเทศกาล หรือเฝ้าระวังภัย อํานวยความสะดวกแก่
เด็กนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในกรณี
ประสบปัญหาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12
 ธันวาคม 2560 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 3
 มิถุนายน 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560)
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ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเสริมการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การเตรียมพร้อมเฝ้าระวังภัย ตรวจสอบ
เตรียมพร้อมอุปกรณ์ การกู้ชีพกู้ภัย การเผชิญเหตุดับเพลิง ภัย
พิบัติฉุกเฉินและสาธารณภัยอื่น อันมีผลกระทบต่อสาธารณ
ชน ออกพื้นที่สํารวจรายงานความเสี่ยงเบื้องต้น สนับสนุนการช่วย
เหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1859 ลงวัน
ที่ 13 กันยายน 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0803.3/ว1916 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่า ที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ พนักงานเทศบาล เจ้า
หน้าที่และพนักงานจ้างหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาต หรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการ เพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน เป็น
ต้น เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาสําหรับคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เช่น ค่าลง
ทะเบียน ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิทซ์ไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม ตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข หน้า 3
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับที่ทํา
การปกครอง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองหานตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับที่ทําการปกครอง
อําเภอหนองหาน     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 193

อุดหนุนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยที่ทําการ
ปกครองอําเภอหนองหาน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองหานตาม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยที่ทําการปกครอง
อําเภอหนองหาน                 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กร ครองส่วนท้องถิ่น 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 หน้า 72
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนตามนโยบายของรัฐบาลในช่วงเทศกาล สําคัญ เช่น เทศกาล
ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 196

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0229/ว 7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
 หน้าที่ 21

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถจักร
ยานต์เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ คอมพิวเตอร์ เครื่อง
ปริ๊นเตอร์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่
หัวเทียน เบาะรถ ยางนอก-ยางใน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ผงเคมี
สําหรับเครื่องดับเพลิง และน้ํายาดับเพลิงเคมีชนิดโฟมคอม
ปาวล์ ฯลฯ 
 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงต่างๆ เช่น ท่อดูดน้ําดับ
เพลิง หัวฉีดน้ําดับเพลิง เชือกพันท่อดูดน้ําดับเพลิงข้อแยกดับเพลิง
และวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่สูง เช่น เชือกโรย
ตัว ถุงมือโรยตัว สแน็บลิ้ง และ อุปกรณ์ที่ใช้ในที่สูงอื่นๆ และ
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง
น้ํา เช่น หน้ากาก ดําน้ํา ท่อหายใจผิวน้ํา มีดดําน้ํา ไฟฉายดํา
น้ํา สายอัด แรงดันอากาศ และ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางน้ํา  

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,412,626 บาท

งบบุคลากร รวม 3,553,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,553,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,830,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานครู
เทศบาล                 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 5 อัตรา
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง  เป็นเวลา  12  เดือน  ดังนี้
- ตําแหน่ง นักวิชาการชํานาญการ  จํานวน  1  อัตรา 
- ตําแหน่ง ครู ค.ศ.2 จํานวน   3  อัตรา 
- ตําแหน่ง ครู ค.ศ.1 จํานวน   1  อัตรา 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก  ครู ค.ศ. 2   
จํานวน 3 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท  เป็นเวลา  12   เดือน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,561,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาล จํานวน   10  อัตรา   ดังนี้
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก       จํานวน   7  อัตรา
- ตําแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก                 จํานวน   3  อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน   3 อัตรา   ดังนี้
- ตําแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก                 จํานวน   3  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,858,826 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าบอกรับเอกสาร ค่า
ซักฟอกค่าระวางบรรทุก ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้าง
เหมาโฆษราและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารค่าเอกสาร ค่าแผ่นพับ ค่า
จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณ
ค่าติดตั้งอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น
ค่าเช่าบ้าน ) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศฯ ค่าจ้างทําของ ประกอบสิ่งของและอื่นๆ ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่า ที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล เจ้า
หน้าที่และพนักงานจ้างหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาต หรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการ เพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน เป็นต้น
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาสําหรับ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและแข่งขันทักษะทางวิชาการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่พร้อมเวที ค่าจัดซื้อของรางวัลเด็กที่
เข้าร่วมกิจกรรมค่าเงินรางวัล ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม สําหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมและคณะกรรมการจัดงานและ
แขกผู้มีเกียรติ ค่าดอกไม้ ประดับแท่นกล่าวรายงานพร้อมชุดรับ
แขก ค่าล้างอัดขยายรูปภาพ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตรค่า
ป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 221
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โครงการประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวิทยากรค่าล้างอัดขยายรูปภาพ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในโครงการ
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า 67

โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่พร้อมเวที ค่าจัดทําเอกสาร
ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
สําหรับเด็ก  ผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมกิจกรรมและแขกผู้มีเกียรติ 
ค่าดอกไม้ ประดับแท่นกล่าวรายงานพร้อมชุดรับแขก ค่าล้างอัด
ขยายรูปภาพค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า 54

โครงการสายใยรักแม่และลูกผูกพัน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่พร้อมเวที ค่าจัดทําเอกสาร 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
สําหรับเด็ก  ผู้ปกครอง คณะกรรมการจัดงานและแขกผู้มี
เกียรติ ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าดอกไม้ ประดับแท่นกล่าวรายงาน
พร้อมชุดรับแขก ค่าล้างอัดขยายรูปภาพค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า 53
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โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการบุคลากรทางการ
ศึกษา

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ในการ
ฝึกอบรมบุคลากรในสถานที่และนอกสถานที่ การผลิตสื่อการเรียน
การสอน มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น พิธีเปิดปิดการอบรม ค่าตกแต่งสถาน
ที่  ค่าสมนาคุณวิทยาการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทําเอกสาร ค่าล้างอัดขยายรูป
ภาพ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าจ้าง
เหมารถรับจ้าง เพื่อใช้สําหรับเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถาน
ที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า 68

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุ
ต่างๆ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว ครุภัณฑ์อื่นฯลฯ
เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเล่นสนามของเด็ก เครื่อง
คอมพิวเตอร์   พัดลม เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 1,608,826 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสํานักงานประเภทต่างๆ เช่น กระดาษ 
แฟ้ม  กระดาษ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ปากกา ดินสอ ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,478,826 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เช่น แป้ง ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผงซัก
ฟอก ไม้กวาด จาน น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาล้างจาน น้ํายาถู
พื้น แก้ว หม้อ ช้อน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับค่า
วัสดุงานบ้านงานครัว 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) จํานวน 1,398,826
บาท ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนี้ อาหาร
เสริม (นม )ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 325,754 บาท เด็กนัก
เรียน 170 คน จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท  ดังนี้
1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลผักตบ จํานวน  76  คน
2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าก้าว จํานวน  37  คน
3)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง  จํานวน  37  คน
4)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว จํานวน  20  คน
อาหารเสริม (นม )ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการ  จํานวน 1,073,072 บาท   
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ. ) จํานวนนักเรียน 560
 คน จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท  รายละเอียด ดังนี้
1) โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล  จํานวน  157  คน
2) โรงเรียนบ้านป่าก้าวจํานวน  146  คน
3) โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก จํานวน 127  คน
4) โรงเรียนบ้านนาฮัง จํานวน 75 คน
5) โรงเรียนบ้านหนองบัวจํานวน 55 คน

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาลเด็กเบื้องต้นของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  เช่น ยาต่างๆ ผ้าพันแผล สําลี น้ํายาล้างแผล ยา
แดง แอลกอฮอล์ ฯ ลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้น
พิมพ์ คีย์บอร์ด เม้า หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 130,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
จํานวน  12  เดือน

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ระบบอินเตอร์เน็ตค่าสื่อสาร ค่าบริการจัดทําเว็บไซต์ ค่าเช่าพื้นที่
เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,637,690 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,285,690 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,285,690 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,285,690 บาท

ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 874,650 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลผักตบ จํานวน 170 คน อัตราคน
ละ 21 บาท จํานวน 245 วัน  
1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าก้าว       จํานวน       37  คน
2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว   จํานวน       20  คน
3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง   จํานวน        37  คน
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ผักตบ        จํานวน        76  คน
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว )  จํานวน     289,000
   บาท         
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 170 คน จัดสรรอัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี ดัง
นี้  
1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าก้าว  จํานวนนักเรียน   37  คน
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว  จํานวนนักเรียน   20   คน
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง   จํานวนนักเรียน   37   คน
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ผักตบ  จํานวนนักเรียน   76  คน
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ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   จํานวน  46,440
   บาท         
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก( อายุ 3-5 ปี) จํานวน 108 คน อัตราคนละ 430 บาทต่อ
ปี ดังนี้  
1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าก้าว  จํานวนนักเรียน   23  คน
2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว จํานวนนักเรียน   17   คน
3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง  จํานวนนักเรียน   23  คน
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ผักตบ  จํานวนนักเรียน   45  คน
ค่าหนังสือเรียน จํานวน 21,600 บาท         
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก( อายุ 3-5 ปี ) จํานวน 108 คน  อัตราคนละ 200
 บาทต่อปี ดังนี้  
1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าก้าว จํานวนนักเรียน 23 คน
2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว จํานวนนักเรียน   17   คน
3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง  จํานวนนักเรียน   23  คน
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ผักตบ จํานวนนักเรียน   45  คน
ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 21,600   บาท         
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก( อายุ 3-5 ปี ) จํานวน 108 คน อัตราคนละ 200
 บาทต่อปี ดังนี้  
1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าก้าว  จํานวนนักเรียน   23  คน
2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว จํานวนนักเรียน   17   คน
3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง  จํานวนนักเรียน   23  คน
4)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ผักตบ จํานวนนักเรียน   45  คน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 32,400 บาท         
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี ) จํานวน 108 คน อัตราคนละ 300
 บาทต่อปี ดังนี้  
1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าก้าว     จํานวนนักเรียน   23  คน
2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว   จํานวนนักเรียน   17   คน
3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง   จํานวนนักเรียน   23  คน
4)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ผักตบ       จํานวนนักเรียน   45  คน
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 210

งบเงินอุดหนุน รวม 2,352,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 18/2/2565  15:34:59 หน้า : 34/68



เงินอุดหนุน รวม 2,352,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 2,352,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
ประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ. ) จํานวนนักเรียน  560 คน  จํานวน  200
  วัน   อัตราคนละ 21 บาท รายละเอียดดังนี้
1) โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล         จํานวน  157  คน
2) โรงเรียนบ้านป่าก้าว                      จํานวน  146  คน
3) โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก         จํานวน  127  คน
4) โรงเรียนบ้านนาฮัง                        จํานวน  75   คน
5) โรงเรียนบ้านหนองบัว                    จํานวน  55  คน

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 678,264 บาท

งบบุคลากร รวม 396,264 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 396,264 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินเพิ่ม
ตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ตามอัตราที่ ก.ท.กําหนด
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 2  อัตรา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 186,264 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจคํานวณตั้ง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ดังนี้ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา
-พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา
-พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างและตําแหน่งที่มีการ
ปรับปรุงตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2567) เช่นเงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราวเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ  เป็นเวลา 12 เดือน
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา
-พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 282,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ
ปกติหรืองานที่ไม่อาจทําในเวลาราชการได้ ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการของงานสาธารณะสุข  ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาดตลาด
2. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯ
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ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคง
ทน เช่น มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรองช้อนส้อม โอ่งน้ํา เตา
ไฟฟ้า เตารีด เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะ ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า กระติก
น้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง เตา ฯลฯ วัสดุ สิ้นเปลือง เช่น ผงซัก
ฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาดเข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืด ที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุคง
ทน เช่น เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อ
เพลิงเครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สําลีและ
ผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ น้ํายาต่างๆ ถุงมือ ฯลฯ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่น  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว4206 ลว. 25 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 22
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โครงการประชาชนร่วมใจคัดแยกขยะก่อนทิ้ง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชาชนร่วมใจคัด
แยกขยะก่อนทิ้ง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ป้ายรณรงค์ ค่าจัด
พิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารในการอบรม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4 หน้า 23

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่มค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการรณรงค์  และอื่นๆ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว3188 ลว
. 28 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4 หน้า 22
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โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล
ตําบลผักตบ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก การจัดอบรมให้ความรู้ การจัดกิจกรรมเดินรณรงค์
โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าทรายอะเบท ค่าน้ํายาเคมีพ่นหมอกควัน
ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ค่าจัดพิมพ์เอกสารแผ่น
พับประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
เท่าที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0819.3/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2 หน้า 38

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขันติ
ยราชนารี  โดยมี ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ป้ายรณรงค์ ค่าเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าคู่มือ
เอกสารสําหรับอบรมฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ เท่าที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
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โครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรค
อุบัติใหม่ เช่น ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคอุบัติ
ใหม่ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ป้ายรณรงค์ค่าเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เจ
ลแอลกอฮอล์ล้างมือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ เท่าที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4 หน้า 23

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์
ประเภทต่างๆ โดยเป็นการจ้างเหมาผู้รับจ้างทั้งค่าสิ่งของและค่า
แรง เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ  เครื่องพ่น
หมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย ยานพาหนะ ฯลฯ ค่าบํารุงรักษา
ซ่อมแซม ทรัพย์สินอื่นๆ เท่าที่จําเป็นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี

งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ของบ้านกระพี้ หมู่ 7

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน บ้านกะพี้ หมู่ที่ 7 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น
 เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 10
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เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ของบ้านดอนแคน หมู่ 11

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน บ้านดอนแคน หมู่ที่ 11 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 14 

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ของบ้านนาฮัง หมู่ 5

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน บ้านนาฮัง หมู่ที่ 5 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น เป็นไปตาม  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 8

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ของบ้านป่าก้าว หมู่ 12

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 12 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น เป็นไปตาม  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 15
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เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ของบ้านป่าก้าว หมู่ 6

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น เป็นไปตาม  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 9

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ของบ้านผักตบ หมู่ 10

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน บ้านผักตบ หมู่ที่ 10 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น เป็นไปตาม  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 13

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ของบ้านผักตบ หมู่ 13

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน บ้านผักตบ หมู่ที่ 13 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น เป็นไปตาม  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า .. ลําดับที่   )
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เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ของบ้านผักตบ หมู่ 2

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน บ้านผักตบ หมู่ที่ 2 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น เป็นไปตาม  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 5

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ของบ้านผักตบ หมู่ที่ 1

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน บ้านผักตบ หมู่ที่ 1 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น เป็นไปตาม  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 4

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ของบ้านหนองกอบง หมู่ 4

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน บ้านหนองกอบง หมู่ที่ 4 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น เป็นไปตาม  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 7
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เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ของบ้านหนองกุง หมู่ 8

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น เป็นไปตาม  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 11

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ของบ้านหนองบัว หมู่ 3

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น เป็นไปตาม  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 6

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ของบ้านหนองแห้ว หมู่ 9

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 9 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น เป็นไปตาม  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 12
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เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้านกะพี้ หมู่ 7

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ  บ้านกะพี้ หมู่ที่ 7
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 10

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้านดอนแคน หมู่11

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ บ้านดอนแคน หมู่ที่ 11 เป็นไปตาม  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 14

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้านป่าก้าว หมู่ 12

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 12  
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 15
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เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้านผักตบ หมู่ 1

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ บ้านผักตบ หมู่ที่ 1 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 4

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้านผักตบ หมู่ 10

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ บ้านผักตบ หมู่ที่ 10
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 13

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้านผักตบ หมู่ 13

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ บ้านผักตบ หมู่ที่ 13
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 16
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เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้านผักตบ หมู่ 2

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ บ้านผักตบ หมู่ที่ 2
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 5

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้านหนองกุง หมู่ 8

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 11

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้านหนองแห้วหมู่ 9

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 9
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 12
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เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้านนาฮัง หมู่ 5

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ บ้านนาฮัง หมู่ที่ 5
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 8

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้านป่าก้าว หมู่ 6

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ  บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 9

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้านหนองกอบง หมู่ 4

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ บ้านหนองกอบง หมู่ที่ 4
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 7
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เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้านหนองบัว หมู่ 3

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 6

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของบ้านกะพี้ หมู่ 7

จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านกะพี้  หมู่ที่ 7 เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 10

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของบ้านดอนแคน หมู่ 11

จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านดอนแคน หมู่ที่ 11 เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 14
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เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของบ้านนาฮัง หมู่ 5

จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านนาฮัง  หมู่ที่ 5 เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 8

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของบ้านป่าก้าว หมู่ 12

จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านป่าก้าว  หมู่ที่ 12 เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 15

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของบ้านป่าก้าว หมู่ 6

จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 9
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เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของบ้านผักตบ หมู่ 1

จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านผักตบ  หมู่ที่ 1 เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 4

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของบ้านผักตบ หมู่ 10

จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านผักตบ หมู่ที่ 10 เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 13 

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของบ้านผักตบ หมู่ 13

จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านผักตบ หมู่ที่ 13 เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 16  
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เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของบ้านผักตบ หมู่ 2

จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านผักตบ หมู่ที่ 2 เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 5

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของบ้านหนองกุง หมู่ 8

จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8  เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 11

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของบ้านหนองบัวหมู่ 3

จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 6 
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เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของบ้านหนองแห้วหมู่ 9

จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 9 เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 12  

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของหนองกอบงหมู่ 4

จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านหนองกอบง หมู่ที่ 4 เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 7

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 379,320 บาท

งบบุคลากร รวม 379,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 379,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 379,320 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี ตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กําหนด  โดย
คํานวณ ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 130,500 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 130,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 130,500 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8  
จากบ้านนางสะใบแพร วงศ์จําปา - บ้านนายมนตรี  วงศ์อาษา

จํานวน 85,500 บาท

ปริมาณงาน  ขยายเสาไฟฟ้าแรงต่ํา ปักเสายาว 8 เมตร จํานวน 3
 ต้น พาดสายดับ 120 เมตร พร้อมโคมไฟ 3 ชุด 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
 หน้า 15

โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 
9 จากบ้านนางทองดา  กรุณานํา - บ้านนายปราณี คุริมา

จํานวน 15,000 บาท

ปริมาณงาน ปักเสาขนาด 8 เมตร จํานวน 1 ต้น ระยะ
ทาง 40 เมตร  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4 หน้า 16

โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 
9 จากบ้านนายสุทธินันท์ สุขเกษม - บ้านนางจันสด อาษานอก

จํานวน 30,000 บาท

ปริมาณงาน ปักเสา ขนาด 8 เมตร จํานวน 2 ต้น ระยะทาง 80
 เมตร 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
 หน้า 16
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียนค่าจ้างเหมา ค่าพาหนะ และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆอันเกี่ยวเนื่องในโครงการ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 183

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียน ค่าจ้างเหมา ค่าพาหนะ และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆอันเกี่ยวเนื่องในโครงการ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 183

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียนค่าจ้างเหมา ค่าพาหนะ และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆอันเกี่ยวเนื่องในโครงการ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 184

โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียนค่าจ้างเหมา ค่าพาหนะ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องในโครงการ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 183
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการประกอบอาชีพของราษฎร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียนค่าจ้างเหมา ค่าพาหนะ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องในโครงการเพื่อจัดอบรมความรู้
และทักษะในการพัฒนาอาชีพอันก่อให้เกิดรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 184

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบทบาทสตรีในพื้นที่ตําบลผักตบ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียนค่าจ้างเหมา ค่าพาหนะ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องในโครงการเพื่อจัดอบรมความรู้
และทักษะในการพัฒนาอาชีพอันก่อให้เกิดรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 23

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาของแต่ละหมู่บ้าน ส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น ลูกฟุตบอล ลูก
วอลเลย์บอล ลูกตะกร้อ ลูกเปตอง ตาข่ายฟุตบอล ตาข่ายวอลเล่ย์
บอล ตาข่ายตะกร้อ นวม ห่วงยาง ไม้แบตมินตัน ฯลฯ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทง โดยเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับค่าพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน ค่าตอบแทนกรมการตัดสิน ค่า
จัดเตรียมสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ประดับแท่นกล่าว
รายงาน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนพิธีกร ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าแพร
ป้ายเปิดงาน ค่าพลุตะไล  ค่าแสดงเปิดงาน ค่าล้างอัดขยายรูป
ภาพค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 214

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าพิธีเปิด - ปิดการจัดงาน ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่  ค่า
ดอกไม้ประดับแท่นกล่าวรายงาน ค่าถ้วยรางวัล  ค่าเงินรางวัล ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้าง
เหมาเครื่องเสียง ค่าแพรป้ายเปิดงาน ค่าแสดงเปิดงาน ค่าล้างอัด
ขยายรูปภาพ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 213
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตําบลผักตบ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
เทศบาลตําบลผักตบ โดยเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าพิธีเปิด - ปิด
การจัดงาน  ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าดอกไม้
ประดับแท่นกล่าวรายงาน ค่าถ้วยรางวัล  ค่าเงินรางวัล ค่าตอบ
แทนพิธีกร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาเครื่อง
เสียง ค่าแพรป้ายเปิดงาน ค่าแสดงเปิดงาน ค่าล้างอัดขยายรูป
ภาพ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน และค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ

โครงการแห่เทียนพรรษา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการแห่เทียนพรรษา โดยเป็นค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าพิธีเปิด - ปิด การจัดงาน ค่าจัดเตรียมสถาน
ที่ ค่าตกแต่งงสถานที่ ค่าดอกไม้ประดับแท่นกล่าวรายงาน ค่าตอบ
แทนพิธีกร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้าเหมาเครื่อง
เสียง ค่าแพรป้ายเปิดงาน และค่าใช้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2 หน้า 69

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนการจัดทําขบวนแห่งานประเพณี
ประจําปีทุ่งศรีเมือง ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอหนองหาน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดทําขบวนแห่ บายศรีวัฒนธรรมดีศรีอุดร ขบวนอารยธรรม
ห้าพันปี ฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  หน้าที่ 215
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อุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนการจัดทําขบวนแห่ในงานมรดกโลก
บ้านเชียง ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอหนองหาน

จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจัดทําขบวนแห่  เช่น ขบวนแห่มัดหมี่ย้อมคราม พาน
บายศรี  ขบวนแห่ฮีตสิบสองคองสิบสี่ขบวนแห่ย้อนรอยอดีตวิถี
ชีวิตไทพวนบ้านเชียง  ขบวนอารยธรรมห้าพันปี ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 215

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,095,700 บาท

งบบุคลากร รวม 2,590,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,590,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,355,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กําหนดโดย
คํานวณ ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  จํานวน 6 อัตรา ดังนี้
                                                                             

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 6
 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหาร,ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ให้กับพนักงานเทศบาลตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองช่าง เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
(2)  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เดือนละ 1,500
 บาท จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 18,000 บาท
(3)  หัวหน้าฝ่ายการโยธาเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 18,000 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,078,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราที่กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 66,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 505,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แกพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิก
ได้ ตามระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เรื่อง และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559                                                                     
                                

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2554
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ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าบอกรับเอกสาร ค่า
ซักฟอกค่าระวางบรรทุก ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้าง
เหมาโฆษราและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารค่าเอกสาร ค่าแผ่นพับ ค่า
จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณ
ค่าติดตั้งอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น
ค่าเช่าบ้าน ) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศฯ ค่าจ้างทําของ ประกอบสิ่งของและอื่นๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่า ที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่
และพนักงานจ้างหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาต หรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการ เพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน เป็นต้น เป็นไป
ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์,ค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ และบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ กระดาษ ตรายาง ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัดฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น
ฟิวส์ สวิทช์ ปลั๊ก หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ทินเนอร์ แปรง
ทาสี  ปูนซีเมนต์ ทรายอิฐ กระเบื้อง ตะปูฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัว
เทียน เบาะรถ ยางนอก ยางใน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น คีย์บอร์ด เม้า หมึก
เครื่อง พิมพ์และอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
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งานก่อสร้าง รวม 4,327,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,327,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,327,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหลังโรงเรียนบ้านผักตบ  จากบ้าน
นายพรชัย  อินทร์อําคา - บ้านนางนงลักษณ์ นามประไพร หมู่ที่ 10

จํานวน 212,000 บาท

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.20 เมตร 
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไข ครั้ง
ที่ 1 หน้า 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฮัง หมู่ที่ 5 จาก
บ้านนาฮัง ไปป่าช้าจีน

จํานวน 225,500 บาท

ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.20 เมตร 
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หน้าที่ 7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 จาก
บ้านนางกลิ่นวิภา นามดี - บ้านนายประหยัด  ทองหลอด

จํานวน 191,000 บาท

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 83 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.20 ม. พร้อมลงท่อขนาด  0.40 เมตร จํานวน 6
 ท่อน (ก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลผักตบ) 
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หน้า 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 จาก
บ้านนางเทวา นิยมญาติ - บ้านนางกลอยใจ บุตรวงค์

จํานวน 189,000 บาท

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 84 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.20 เมตร
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หน้า 27

วันที่พิมพ์ : 18/2/2565  15:34:59 หน้า : 63/68



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 จาก
บ้านนางสาวพรไพริน โสภากุล - บ้านนายละมูล โพนทอง

จํานวน 225,500 บาท

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.20 เมตร 
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หน้า 5

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านผักตบ หมู่ที่ 13  จากหนองอีม่วย -  
นานายหํา จันทจร

จํานวน 64,000 บาท

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร พร้อม
ท่อ คสล.ขนาด 30 ซม.จํานวน 5 ท่อน หนา 0.30 เมตร 
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หน้า 12

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแคน 
หมู่ที่ 11  จากบ้าน นายสุวรรณ สิงห์สาธร -  บ้านนายประสาท ตุงพิ
ลา

จํานวน 280,000 บาท

ปริมาณงาน ขนาด 0.60x0.60x0.12 เมตร ความ
ยาว 100 เมตร ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 12

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ 
1  จากบ้านนางรุจี ชานนตรี - บ้านนายประจวบ รสดี

จํานวน 180,000 บาท

ปริมาณงาน ขนาด 0.50x0.40x0.10 เมตร ยาว 100 เมตร 
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หน้า 2

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ 
1 จากบ้านนางเจริญ ทันตาหะ - บ้านนางบุญธรรม สุนทรธยา

จํานวน 221,200 บาท

ปริมาณงาน ขนาด 0.60x0.60x0.12 เมตร ยาว 79 เมตร พร้อม
บ่อพัก 1 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด 
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หน้า 2
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ 
2 จากบ้านนางอุทัย สีสม - บ้านนางลําไย สีดารักษ์

จํานวน 93,000 บาท

ปริมาณงาน ขนาด 0.50x0.40x0.10 เมตร ยาว 51 เมตร 
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หน้า 3

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ 
2 จากบ้านนายไทยวุฒิ ศรีไชยโยรักษ์ - บ้านนางสมจิตร อัครภักดี

จํานวน 133,000 บาท

ปริมาณงาน  ขนาด 0.50 x 0.40 x 0.10 ยาว 70 เมตร (ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลผักตบ)
 ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หน้า 3

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกอบง 
หมู่ที่ 4 จากบ้าน นางเหวิน แฝงราช - บ้าน นางพรพิรุณ พลลาภ

จํานวน 154,000 บาท

ปริมาณงาน ขนาด 0.50x0.40x0.10 เมตร ยาว 80 เมตร พร้อม
บ่อพัก 2 บ่อ ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 26

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุง หมู่
ที่ 8  จากบ้านนางแหม่ม  กุลสุวรรณ - บ้านนายสุริโย นครศรี

จํานวน 360,000 บาท

ปริมาณงาน ขนาด 0.60x0.60x0.12 เมตร พร้อมบ่อพัก 2
 บ่อ ยาว 125 เมตร 
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หน้า 11

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนบ้านป่าก้าว-บ้านม่วง  หมู่ที่ 6 ผิว
จราจรลูกรังบดอัดแน่น

จํานวน 94,000 บาท

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 550 เมตร หนา เฉลี่ย 0.20
 ม.
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หน้า 9
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาฮัง หมู่ที่ 5 จากบ้านนางพิกุล  
โนดะ - บ้านนางทองมาก สีดารักษ์

จํานวน 19,300 บาท

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 94 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30
 เมตร พร้อมท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม.จํานวน 5
 ท่อน 
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หน้า 8

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 จากนานายประ
ณี คุริมา - ห้วยคําพุ

จํานวน 72,400 บาท

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30
 เมตร พร้อมท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.40
 เมตร จํานวน 5 ท่อน
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หน้า 5

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จาก ร.ร.บ้านป่าก้าว ม.12  - ทิศ
ตะวันตกจดถนนคอนกรีต

จํานวน 927,800 บาท

ปริมาณงาน  เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ กว้าง 6 เมตร ระยะ
ทาง 537 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หน้า 12

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ บ้านกะพี้ หมู่ที่ 7 จากบ้านนางดวง
ใจ  จานสาทน - บ้าน นายสนจิระ อุ่นทอง

จํานวน 117,300 บาท

ปริมาณงาน  ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100
 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หน้า 10

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ บ้านกะพี้ หมู่ที่ 7จากบ้านนาง
ประนอม บํารุงเจริญ - บ้านนายอ่ํา อุ่นทอง

จํานวน 84,500 บาท

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.04 เมตร
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หน้าที่ 9
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โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 12 จากข้าง
โรงเรียนบ้านป่าก้าว - ถนนสายป่าก้าวบ้านกั้ง

จํานวน 345,100 บาท

ปริมาณ
งาน  กว้าง 6.00 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.04 เมตร ปราก
ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1 หน้า 2

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 9 จากบ้าน 
นายสงวน ภูมิมิตร - บ้านนายสมจิตร วงค์คําพระ

จํานวน 131,400 บาท

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.04 เมตร
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หน้า 28

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ เป็นไปตามระเบียบ ดัง
นี้ 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 2) หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 710,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการ รักน้ํา รักป่า รักแผ่นดิน. จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ รักน้ํา รักป่า รักแผ่นดิน เพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ําและป่าและค่าใข้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) หน้า 191
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริฯ วัตถุประสงค์โครงการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กิจกรรมปกปักรักษาทรัพยากร สํารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากร ปลูกรักษาทรัพยากร อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 หน้า 22

งบลงทุน รวม 680,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 680,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นลําห้วยกะพี้ (ตอนล่าง) บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 
12

จํานวน 680,000 บาท

ปริมาณงาน  ก่อสร้างฝายน้ําล้น ขนาดความกว้าง 14
 เมตร (ฝาย มข 27) ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2541-
2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 19
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,485,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,736,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

690,000

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

40,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

180,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

2,000

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

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,485,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,736,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

690,000

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

40,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

180,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

2,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง
เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

2,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

5,374,920 783,840 1,830,000 150,000 379,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

96,780

เงินประจําตําแหนง 264,000 18,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,263,440 166,440 1,561,800 186,264

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

250,500 5,340 36,000 60,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง
เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

2,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,355,420 9,873,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

12,000 108,780

เงินประจําตําแหนง 78,000 360,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,078,440 5,256,384

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

66,840 418,680
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร เงินวิทยฐานะ 126,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

470,000 5,000

คาเบี้ยประชุม 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

6,000 2,000

คาเชาบ้าน 118,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

46,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 350,000 500,000 10,000 110,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

88,000 5,000 10,000

คาใช้จายสําหรับการ
เลือกตั้ง

10,000

วันที่พิมพ์ : 18/2/2565  15:35:40 หน้า : 5/50



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร เงินวิทยฐานะ 126,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

475,000

คาเบี้ยประชุม 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

8,000

คาเชาบ้าน 10,000 128,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

10,000 56,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000 990,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 113,000

คาใช้จายสําหรับการ
เลือกตั้ง

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

25,000 5,000 10,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

10,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000

โครงการเทศบาล พบ
ประชาชน

20,000

โครงการวันเทศบาล 5,000

โครงการสงเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

5,000

โครงการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง และ
สมานฉันท์

5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 60,000 80,000 20,000 40,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ

100,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

5,000 45,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

10,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000

โครงการเทศบาล พบ
ประชาชน

20,000

โครงการวันเทศบาล 5,000

โครงการสงเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

5,000

โครงการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง และ
สมานฉันท์

5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 70,000 270,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ

100,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานและแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ

10,000

โครงการประชุมผู้
ปกครอง คณะกรรมการ
บริหารบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

โครงการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,285,690

โครงการสายใยรักแม
และลูกผูกพัน

10,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการบุคลากรทาง
การศึกษา

30,000

โครงการ 1 อปท. 1 
ถนนท้องถิ่น  ใสใจสิ่ง
แวดล้อม

10,000

โครงการประชาชนรวม
ใจคัดแยกขยะกอนทิ้ง

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานและแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ

10,000

โครงการประชุมผู้
ปกครอง คณะกรรมการ
บริหารบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

โครงการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,285,690

โครงการสายใยรักแม
และลูกผูกพัน

10,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการบุคลากรทาง
การศึกษา

30,000

โครงการ 1 อปท. 1 
ถนนท้องถิ่น  ใสใจสิ่ง
แวดล้อม

10,000

โครงการประชาชนรวม
ใจคัดแยกขยะกอนทิ้ง

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ตอต้าน
ยาเสพติด

10,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออกในเขตเทศบาล
ตําบลผักตบ

10,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

50,000

โครงการอบรมป้องกัน
และควบคุมโรคอุบัติ
ใหม

10,000

โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชน

10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการและผู้ด้อย
โอกาส

10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

10,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
สตรีและครอบครัว

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ตอต้าน
ยาเสพติด

10,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออกในเขตเทศบาล
ตําบลผักตบ

10,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

50,000

โครงการอบรมป้องกัน
และควบคุมโรคอุบัติ
ใหม

10,000

โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชน

10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการและผู้ด้อย
โอกาส

10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

10,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
สตรีและครอบครัว

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนพัฒนาการประกอบ
อาชีพของราษฎร

10,000

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพบทบาทสตรีใน
พื้นที่ตําบลผักตบ

10,000

โครงการประเพณีวัน
ลอยกระทง

โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของ
เทศบาลตําบลผักตบ

โครงการแหเทียน
พรรษา

โครงการ รักน้ํา รักป่า 
รักแผนดิน.

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 160,000 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 1,478,826 30,000

วัสดุกอสร้าง 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนพัฒนาการประกอบ
อาชีพของราษฎร

10,000

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพบทบาทสตรีใน
พื้นที่ตําบลผักตบ

10,000

โครงการประเพณีวัน
ลอยกระทง

30,000 30,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

10,000 10,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของ
เทศบาลตําบลผักตบ

15,000 15,000

โครงการแหเทียน
พรรษา

15,000 15,000

โครงการ รักน้ํา รักป่า 
รักแผนดิน.

20,000 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 260,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000 93,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,558,826

วัสดุกอสร้าง 80,000 90,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000 80,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 160,000 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 10,000 40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุกีฬา

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 450,000 100,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

116,000 30,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

8,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนตามโครงการปก
ป้องเทิดทูนสถาบันหลัก
ของชาติ งานวันสําคัญ
ของชาติ และงานรัฐพิธี
อําเภอหนองหาน

10,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 80,000 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 480,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 220,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

70,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุกีฬา 30,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 550,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

146,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

8,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนตามโครงการปก
ป้องเทิดทูนสถาบันหลัก
ของชาติ งานวันสําคัญ
ของชาติ และงานรัฐพิธี
อําเภอหนองหาน

10,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนตามโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฎิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น

20,000

อุดหนุนตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดให้กับที่ทําการ
ปกครอง

50,000

อุดหนุนตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน โดยที่ทําการ
ปกครองอําเภอหนอง
หาน

20,000

คาอาหารกลางวัน 2,352,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
ป่าก้าว หมู 12

8,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนตามโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฎิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น

20,000

อุดหนุนตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดให้กับที่ทําการ
ปกครอง

50,000

อุดหนุนตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน โดยที่ทําการ
ปกครองอําเภอหนอง
หาน

20,000

คาอาหารกลางวัน 2,352,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
ป่าก้าว หมู 12

8,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ยาต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านหนองกุง หมู 8

9,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านกระพี้ 
หมู 7

3,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านดอน
แคน หมู 11

3,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านนาฮัง 
หมู 5

3,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านป่า
ก้าว หมู 12

3,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ยาต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านหนองกุง หมู 8

9,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านกระพี้ 
หมู 7

3,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านดอน
แคน หมู 11

3,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านนาฮัง 
หมู 5

3,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านป่า
ก้าว หมู 12

3,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านป่า
ก้าว หมู 6

3,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านผักตบ 
หมู 10

3,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านผักตบ 
หมู 13

3,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านผักตบ 
หมู 2

3,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านผักตบ 
หมูที่ 1

3,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านป่า
ก้าว หมู 6

3,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านผักตบ 
หมู 10

3,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านผักตบ 
หมู 13

3,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านผักตบ 
หมู 2

3,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านผักตบ 
หมูที่ 1

3,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้าน
หนองกอบง หมู 4

3,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านหนอง
กุง หมู 8

3,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านหนอง
บัว หมู 3

3,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านหนอง
แห้ว หมู 9

3,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้าน
หนองกอบง หมู 4

3,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านหนอง
กุง หมู 8

3,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านหนอง
บัว หมู 3

3,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านหนอง
แห้ว หมู 9

3,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
กะพี้ หมู 7

8,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
ดอนแคน หมู11

8,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
ผักตบ หมู 1

8,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
กะพี้ หมู 7

8,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
ดอนแคน หมู11

8,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
ผักตบ หมู 1

8,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
ผักตบ หมู 10

8,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
ผักตบ หมู 13

8,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
ผักตบ หมู 2

8,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
ผักตบ หมู 10

8,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
ผักตบ หมู 13

8,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
ผักตบ หมู 2

8,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
หนองกุง หมู 8

8,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
หนองแห้วหมู 9

8,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
นาฮัง หมู 5

8,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
หนองกุง หมู 8

8,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
หนองแห้วหมู 9

8,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
นาฮัง หมู 5

8,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
ป่าก้าว หมู 6

8,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
หนองกอบง หมู 4

8,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
หนองบัว หมู 3

8,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
ป่าก้าว หมู 6

8,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
หนองกอบง หมู 4

8,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
หนองบัว หมู 3

8,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ยาต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านกะพี้ หมู 7

9,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ยาต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านดอนแคน หมู 
11

9,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ยาต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านนาฮัง หมู 5

9,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ยาต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านป่าก้าว หมู 12

9,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ยาต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านป่าก้าว หมู 6

9,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ยาต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านกะพี้ หมู 7

9,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ยาต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านดอนแคน หมู 
11

9,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ยาต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านนาฮัง หมู 5

9,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ยาต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านป่าก้าว หมู 12

9,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ยาต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านป่าก้าว หมู 6

9,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ยาต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านผักตบ หมู 1

9,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ยาต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านผักตบ หมู 10

9,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ยาต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านผักตบ หมู 13

9,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ยาต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านผักตบ หมู 2

9,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ยาต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านหนองบัวหมู 3

9,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ยาต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านผักตบ หมู 1

9,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ยาต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านผักตบ หมู 10

9,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ยาต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านผักตบ หมู 13

9,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ยาต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านผักตบ หมู 2

9,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ยาต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านหนองบัวหมู 3

9,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ยาต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านหนองแห้วหมู 
9

9,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ยาต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของหนองกอบงหมู 4

9,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟ้าแรงต่ํา 
บ้านหนองกุง หมูที่ 8  
จากบ้านนางสะใบแพร 
วงศ์จําปา - บ้านนาย
มนตรี  วงศ์อาษา

85,500

โครงการขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟ้าแรงต่ํา 
บ้านหนองแห้ว หมูที่ 9 
จากบ้านนางทองดา  
กรุณานํา - บ้านนาย
ปราณี คุริมา

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ยาต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านหนองแห้วหมู 
9

9,000

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ยาต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของหนองกอบงหมู 4

9,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟ้าแรงต่ํา 
บ้านหนองกุง หมูที่ 8  
จากบ้านนางสะใบแพร 
วงศ์จําปา - บ้านนาย
มนตรี  วงศ์อาษา

85,500

โครงการขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟ้าแรงต่ํา 
บ้านหนองแห้ว หมูที่ 9 
จากบ้านนางทองดา  
กรุณานํา - บ้านนาย
ปราณี คุริมา

15,000

วันที่พิมพ์ : 18/2/2565  15:35:40 หน้า : 38/50



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟ้าแรงต่ํา 
บ้านหนองแห้ว หมูที่ 9 
จากบ้านนายสุทธินันท์ 
สุขเกษม - บ้านนางจัน
สด อาษานอก

30,000

อุดหนุนตามโครงการ
เงินอุดหนุนการจัดทํา
ขบวนแหงานประเพณี
ประจําปทุงศรีเมือง ให้
กับที่ทําการปกครอง
อําเภอหนองหาน

อุดหนุนตามโครงการ
เงินอุดหนุนการจัดทํา
ขบวนแหในงานมรดก
โลกบ้านเชียง ให้กับที่
ทําการปกครองอําเภอ
หนองหาน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.เส้นหลังโรงเรียน
บ้านผักตบ  จากบ้าน
นายพรชัย  อินทร์อําคา 
- บ้านนางนงลักษณ์ 
นามประไพร หมูที่ 10

วันที่พิมพ์ : 18/2/2565  15:35:40 หน้า : 39/50



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟ้าแรงต่ํา 
บ้านหนองแห้ว หมูที่ 9 
จากบ้านนายสุทธินันท์ 
สุขเกษม - บ้านนางจัน
สด อาษานอก

30,000

อุดหนุนตามโครงการ
เงินอุดหนุนการจัดทํา
ขบวนแหงานประเพณี
ประจําปทุงศรีเมือง ให้
กับที่ทําการปกครอง
อําเภอหนองหาน

20,000 20,000

อุดหนุนตามโครงการ
เงินอุดหนุนการจัดทํา
ขบวนแหในงานมรดก
โลกบ้านเชียง ให้กับที่
ทําการปกครองอําเภอ
หนองหาน

100,000 100,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.เส้นหลังโรงเรียน
บ้านผักตบ  จากบ้าน
นายพรชัย  อินทร์อําคา 
- บ้านนางนงลักษณ์ 
นามประไพร หมูที่ 10

212,000 212,000

วันที่พิมพ์ : 18/2/2565  15:35:40 หน้า : 40/50



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาฮัง หมูที่ 5 จาก
บ้านนาฮัง ไปป่าช้าจีน

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าก้าว หมูที่ 6 จาก
บ้านนางกลิ่นวิภา นามดี 
- บ้านนายประหยัด  
ทองหลอด

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าก้าว หมูที่ 6 จาก
บ้านนางเทวา นิยมญาติ 
- บ้านนางกลอยใจ บุตร
วงค์

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองบัว หมูที่ 3 
จากบ้านนางสาวพร
ไพริน โสภากุล - บ้าน
นายละมูล โพนทอง

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรัง บ้านผักตบ หมูที่ 
13  จากหนองอีมวย -  
นานายหํา จันทจร

วันที่พิมพ์ : 18/2/2565  15:35:40 หน้า : 41/50



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาฮัง หมูที่ 5 จาก
บ้านนาฮัง ไปป่าช้าจีน

225,500 225,500

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าก้าว หมูที่ 6 จาก
บ้านนางกลิ่นวิภา นามดี 
- บ้านนายประหยัด  
ทองหลอด

191,000 191,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าก้าว หมูที่ 6 จาก
บ้านนางเทวา นิยมญาติ 
- บ้านนางกลอยใจ บุตร
วงค์

189,000 189,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองบัว หมูที่ 3 
จากบ้านนางสาวพร
ไพริน โสภากุล - บ้าน
นายละมูล โพนทอง

225,500 225,500

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรัง บ้านผักตบ หมูที่ 
13  จากหนองอีมวย -  
นานายหํา จันทจร

64,000 64,000

วันที่พิมพ์ : 18/2/2565  15:35:40 หน้า : 42/50



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอนแคน หมู
ที่ 11  จากบ้าน นาย
สุวรรณ สิงห์สาธร -  
บ้านนายประสาท ตุงพิ
ลา

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผักตบ หมูที่ 
1  จากบ้านนางรุจี ชาน
นตรี - บ้านนาย
ประจวบ รสดี

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผักตบ หมูที่ 
1 จากบ้านนางเจริญ 
ทันตาหะ - บ้านนาง
บุญธรรม สุนทรธยา

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผักตบ หมูที่ 
2 จากบ้านนางอุทัย สี
สม - บ้านนางลําไย สี
ดารักษ์

วันที่พิมพ์ : 18/2/2565  15:35:40 หน้า : 43/50



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอนแคน หมู
ที่ 11  จากบ้าน นาย
สุวรรณ สิงห์สาธร -  
บ้านนายประสาท ตุงพิ
ลา

280,000 280,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผักตบ หมูที่ 
1  จากบ้านนางรุจี ชาน
นตรี - บ้านนาย
ประจวบ รสดี

180,000 180,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผักตบ หมูที่ 
1 จากบ้านนางเจริญ 
ทันตาหะ - บ้านนาง
บุญธรรม สุนทรธยา

221,200 221,200

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผักตบ หมูที่ 
2 จากบ้านนางอุทัย สี
สม - บ้านนางลําไย สี
ดารักษ์

93,000 93,000

วันที่พิมพ์ : 18/2/2565  15:35:40 หน้า : 44/50



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผักตบ หมูที่ 
2 จากบ้านนายไทยวุฒิ 
ศรีไชยโยรักษ์ - บ้าน
นางสมจิตร อัครภักดี

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองกอบง 
หมูที่ 4 จากบ้าน นางเห
วิน แฝงราช - บ้าน นาง
พรพิรุณ พลลาภ

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองกุง หมู
ที่ 8  จากบ้านนาง
แหมม  กุลสุวรรณ - 
บ้านนายสุริโย นครศรี

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรัง ถนนบ้านป่า
ก้าว-บ้านมวง  หมูที่ 6 
ผิวจราจรลูกรังบดอัด
แนน

วันที่พิมพ์ : 18/2/2565  15:35:40 หน้า : 45/50



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผักตบ หมูที่ 
2 จากบ้านนายไทยวุฒิ 
ศรีไชยโยรักษ์ - บ้าน
นางสมจิตร อัครภักดี

133,000 133,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองกอบง 
หมูที่ 4 จากบ้าน นางเห
วิน แฝงราช - บ้าน นาง
พรพิรุณ พลลาภ

154,000 154,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองกุง หมู
ที่ 8  จากบ้านนาง
แหมม  กุลสุวรรณ - 
บ้านนายสุริโย นครศรี

360,000 360,000

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรัง ถนนบ้านป่า
ก้าว-บ้านมวง  หมูที่ 6 
ผิวจราจรลูกรังบดอัด
แนน

94,000 94,000

วันที่พิมพ์ : 18/2/2565  15:35:40 หน้า : 46/50



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรัง บ้านนาฮัง หมูที่ 5 
จากบ้านนางพิกุล  โน
ดะ - บ้านนางทองมาก 
สีดารักษ์

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรัง บ้านหนองบัว หมู
ที่ 3 จากนานายประณี 
คุริมา - ห้วยคําพุ

โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ จาก ร.ร.บ้าน
ป่าก้าว ม.12  - ทิศ
ตะวันตกจดถนน
คอนกรีต

โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ บ้านกะพี้ หมู
ที่ 7 จากบ้านนางดวงใจ 
 จานสาทน - บ้าน นาย
สนจิระ อุนทอง

โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ บ้านกะพี้ หมู
ที่ 7จากบ้านนาง
ประนอม บํารุงเจริญ - 
บ้านนายอ่ํา อุนทอง

วันที่พิมพ์ : 18/2/2565  15:35:40 หน้า : 47/50



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรัง บ้านนาฮัง หมูที่ 5 
จากบ้านนางพิกุล  โน
ดะ - บ้านนางทองมาก 
สีดารักษ์

19,300 19,300

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรัง บ้านหนองบัว หมู
ที่ 3 จากนานายประณี 
คุริมา - ห้วยคําพุ

72,400 72,400

โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ จาก ร.ร.บ้าน
ป่าก้าว ม.12  - ทิศ
ตะวันตกจดถนน
คอนกรีต

927,800 927,800

โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ บ้านกะพี้ หมู
ที่ 7 จากบ้านนางดวงใจ 
 จานสาทน - บ้าน นาย
สนจิระ อุนทอง

117,300 117,300

โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ บ้านกะพี้ หมู
ที่ 7จากบ้านนาง
ประนอม บํารุงเจริญ - 
บ้านนายอ่ํา อุนทอง

84,500 84,500

วันที่พิมพ์ : 18/2/2565  15:35:40 หน้า : 48/50



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ บ้านป่าก้าว 
หมูที่ 12 จากข้าง
โรงเรียนบ้านป่าก้าว - 
ถนนสายป่าก้าวบ้านกั้ง

โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ บ้านหนอง
แห้ว หมูที่ 9 จากบ้าน 
นายสงวน ภูมิมิตร - 
บ้านนายสมจิตร วงค์คํา
พระ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

โครงการกอสร้างฝายน้ํา
ล้นลําห้วยกะพี้ (ตอน
ลาง) บ้านป่าก้าว หมูที่ 
12

รวม 15,645,200 13,360,080 1,943,620 9,050,316 1,078,264 379,320 130,500 60,000

วันที่พิมพ์ : 18/2/2565  15:35:40 หน้า : 49/50



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ บ้านป่าก้าว 
หมูที่ 12 จากข้าง
โรงเรียนบ้านป่าก้าว - 
ถนนสายป่าก้าวบ้านกั้ง

345,100 345,100

โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ บ้านหนอง
แห้ว หมูที่ 9 จากบ้าน 
นายสงวน ภูมิมิตร - 
บ้านนายสมจิตร วงค์คํา
พระ

131,400 131,400

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

7,000 7,000

โครงการกอสร้างฝายน้ํา
ล้นลําห้วยกะพี้ (ตอน
ลาง) บ้านป่าก้าว หมูที่ 
12

680,000 680,000

รวม 220,000 7,422,700 710,000 50,000,000

วันที่พิมพ์ : 18/2/2565  15:35:40 หน้า : 50/50


