




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

พื้นที่ 61.50 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 8,967 คน
ชาย 4,502 คน

หญิง 4,465 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตําบลผักตบ
อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลผักตบ

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลผักตบ จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลผักตบอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลผักตบจึงขอชี้แจง
ใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 27,955,539.19 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 10,595,634.31 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,610,144.07 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 3 โครงการ รวม 
30,166.24 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 2 โครงการ รวม 1,500,000.00 
บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

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

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 48,644,925.32 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 37,269.83 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 466,130.90 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 273,096.73 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 323,007.57 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 21,286,542.29 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 26,258,878.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 231,596.00 บาท



(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

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,694,860.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 61,596.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 5,235,811.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 2,744,684.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลผักตบ
อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 307,448.08 180,000.00 143,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

155,761.30 278,500.00 281,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 282,192.77 300,000.00 300,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 105,049.53 150,000.00 150,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 850,451.68 908,500.00 874,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 22,985,642.40 22,091,500.00 22,125,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22,985,642.40 22,091,500.00 22,125,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,052,442.00 25,000,000.00 26,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

25,052,442.00 25,000,000.00 26,000,000.00

รวม 48,888,536.08 48,000,000.00 49,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลผักตบ
อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 12,794,270.15 14,610,600.00 14,827,600.00

งบบุคลากร 14,927,220.00 18,161,420.00 18,082,684.00

งบดําเนินงาน 6,098,467.71 7,406,822.00 7,980,516.00

งบลงทุน 1,385,200.00 4,803,658.00 4,912,700.00

งบเงินอุดหนุน 3,594,421.53 3,017,500.00 3,196,500.00

รวมจายจากงบประมาณ 38,799,579.39 48,000,000.00 49,000,000.00

รวม 38,799,579.39 48,000,000.00 49,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
เทศบาลตําบลผักตบ

อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตําบลผักตบ
อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,711,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,873,400

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,753,356

แผนงานสาธารณสุข 1,320,984

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 359,400

แผนงานเคหะและชุมชน 3,324,100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 150,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 435,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,194,600

แผนงานการเกษตร 50,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,827,600

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 49,000,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,799,440 2,261,820 11,061,260
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,174,800 2,261,820 8,436,620

งบดําเนินงาน 2,289,300 318,000 2,607,300
    ค่าตอบแทน 438,800 13,000 451,800

    ค่าใช้สอย 900,000 125,000 1,025,000

    ค่าวัสดุ 535,000 180,000 715,000

    ค่าสาธารณูปโภค 415,500 0 415,500

งบลงทุน 11,000 22,000 33,000
    ค่าครุภัณฑ์ 11,000 22,000 33,000

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

                              รวม 11,109,740 2,601,820 13,711,560

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลผักตบ

อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี

หน้า : 1/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 963,000 0 963,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 963,000 0 963,000

งบดําเนินงาน 701,400 100,000 801,400
    ค่าตอบแทน 5,000 0 5,000

    ค่าใช้สอย 586,400 80,000 666,400

    ค่าวัสดุ 110,000 20,000 130,000

งบลงทุน 19,000 0 19,000
    ค่าครุภัณฑ์ 19,000 0 19,000

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

                              รวม 1,773,400 100,000 1,873,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลผักตบ

อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี

หน้า : 2/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

รวม

งบบุคลากร 2,849,940 2,849,940
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,849,940 2,849,940

งบดําเนินงาน 3,302,816 3,302,816
    ค่าใช้สอย 1,578,700 1,578,700

    ค่าวัสดุ 1,717,116 1,717,116

    ค่าสาธารณูปโภค 7,000 7,000

งบลงทุน 300,600 300,600
    ค่าครุภัณฑ์ 60,600 60,600

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 240,000 240,000

งบเงินอุดหนุน 2,300,000 2,300,000
    เงินอุดหนุน 2,300,000 2,300,000

                              รวม 8,753,356 8,753,356

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลผักตบ

อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี

หน้า : 3/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 528,984 0 528,984
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 528,984 0 528,984

งบดําเนินงาน 120,000 205,000 325,000
    ค่าตอบแทน 120,000 0 120,000

    ค่าใช้สอย 0 155,000 155,000

    ค่าวัสดุ 0 50,000 50,000

งบลงทุน 57,000 150,000 207,000
    ค่าครุภัณฑ์ 57,000 150,000 207,000

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

                              รวม 705,984 615,000 1,320,984

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลผักตบ

อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี

หน้า : 4/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 359,400 359,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 359,400 359,400

                              รวม 359,400 359,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลผักตบ

อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

รวม

งบบุคลากร 2,320,100 2,320,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,320,100 2,320,100

งบดําเนินงาน 429,000 429,000
    ค่าตอบแทน 84,000 84,000

    ค่าใช้สอย 100,000 100,000

    ค่าวัสดุ 245,000 245,000

งบลงทุน 575,000 575,000
    ค่าครุภัณฑ์ 575,000 575,000

                              รวม 3,324,100 3,324,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลผักตบ

อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 150,000 150,000
    ค่าใช้สอย 150,000 150,000

                              รวม 150,000 150,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 160,000 155,000 315,000
    ค่าใช้สอย 100,000 155,000 255,000

    ค่าวัสดุ 60,000 0 60,000

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

                              รวม 160,000 275,000 435,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลผักตบ

อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบลงทุน 3,778,100 3,778,100
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,778,100 3,778,100

งบเงินอุดหนุน 416,500 416,500
    เงินอุดหนุน 416,500 416,500

                              รวม 4,194,600 4,194,600
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา
และป่าไม้

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000
    ค่าใช้สอย 50,000 50,000

                              รวม 50,000 50,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลผักตบ

อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี

หน้า : 8/9



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 14,827,600 14,827,600
    งบกลาง 14,827,600 14,827,600

                              รวม 14,827,600 14,827,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลผักตบ

อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,711,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,873,400

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,753,356

แผนงานสาธารณสุข 1,320,984

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 359,400

แผนงานเคหะและชุมชน 3,324,100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 150,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 435,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,194,600

แผนงานการเกษตร 50,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,827,600

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 49,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ
ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลผักตบ และโดยอนุมัติของผู้วาราชการจังหวัดอุดรธานี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 49,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 49,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลผักตบ
อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลผักตบปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลผักตบมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

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

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

(นายปวีณ   งอกคํา)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลผักตบ

เห็นชอบ

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

(...............................................)

ตําแหนง ...............................................



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลผักตบ
อําเภอ หนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 160,000.00 -25.00 % 120,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 197,223.00 194,449.00 187,678.77 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 118,148.95 92,040.85 97,157.31 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 12,952.00 13,660.00 22,612.00 20,000.00 15.00 % 23,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 328,323.95 300,149.85 307,448.08 180,000.00 143,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,416.20 1,969.10 1,542.30 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 120.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 866.00 374.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 174,790.00 182,620.00 147,070.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ
การโฆษณา

780.00 170.00 220.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,190.00 1,610.00 1,150.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 66,481.00 62,408.00 732.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

9,500.00 2,900.00 1,600.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 1,000.00 2,000.00 2,500.00 2,000.00 150.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 46.00 480.00 83.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 195.00 530.00 490.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 259,398.20 259,673.10 155,761.30 278,500.00 281,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 285,532.73 267,420.03 282,192.77 300,000.00 0.00 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 285,532.73 267,420.03 282,192.77 300,000.00 300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 153.00 49.53 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าขายแบบแปลน 61,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 76,302.00 95,275.00 105,000.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 137,302.00 95,428.00 105,049.53 150,000.00 150,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 509,414.36 509,835.61 534,064.11 526,500.00 3.80 % 546,500.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,689,031.74 9,704,296.59 10,071,768.23 9,450,000.00 0.00 % 9,450,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,418,143.48 3,664,204.19 3,433,265.41 3,650,000.00 0.00 % 3,650,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 192,818.97 122,510.83 106,145.27 140,000.00 0.00 % 140,000.00
     ภาษีสุรา 1,799,322.68 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,336,155.93 6,947,368.49 7,602,885.14 7,200,000.00 0.00 % 7,200,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 51,162.26 40,370.41 58,343.99 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 248,997.96 173,079.39 255,098.25 175,000.00 8.00 % 189,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

950,214.00 909,765.00 924,072.00 900,000.00 0.00 % 900,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,195,261.38 22,071,430.51 22,985,642.40 22,091,500.00 22,125,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

23,074,611.00 23,226,232.00 25,052,442.00 25,000,000.00 4.00 % 26,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 23,074,611.00 23,226,232.00 25,052,442.00 25,000,000.00 26,000,000.00
รวมทุกหมวด 44,280,429.26 46,220,333.49 48,888,536.08 48,000,000.00 49,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลผักตบ

อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 49,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

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

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  จํานวน  120,000  บาท  ประมาณ
การตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2562 

ภาษีป้าย จํานวน 23,000 บาท

ภาษีป้าย  จํานวน  23,000  บาท  ประมาณการไว้สูงกวาปที่
แล้ว  ตามรายรับจริงที่จัดเก็บได้ปที่ลวงมาแล้ว

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 281,500 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาย
สุรา  จํานวน  2,000  บาท ประมาณการไว้เทากับปที่แล้ว  คาด
วาจะเก็บได้

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ
พนัน  จํานวน  500  บาท  ประมาณการเทากับปที่แล้ว  คาดวา
จะเก็บได้

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  1,000  บาท  ประมาณ
การเทากับปที่แล้ว   คาดวาจะจัดเก็บได้

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูล
ฝอย  จํานวน  200,000  บาท  ประมาณการไว้เทากับปที่
แล้ว คาดวาจะจัดเก็บได้ตามทะเบียนคุม
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คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 4,000 บาท

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฎิกูล
  จํานวน  4,000  บาท  ประมาณการเทากับปที่แล้ว  คาดวาจะ
จัดเก็บได้ตามทะเบียนคุม

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 3,000 บาท

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ
โฆษณา  จํานวน  3,000  บาท  ประมาณการเทากับปที่
แล้ว  คาดวาจะจัดเก็บได้

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
จํานวน  2,000  บาท  ประมาณการเทากับปที่แล้ว  คาดวาจะจัด
เก็บได้

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 60,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน  60,000  บาท  ประมาณการเทา
กับปที่แล้ว  คาดวาจะจัดเก็บได้

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 3,000 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรบกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ  จํานวน  3,000  บาท  ประมาณการเทากับปที่
แล้ว  คาดวาจะจัดเก็บได้

คาใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 5,000 บาท

คาใบอนุญาตให้ตั้งตลาด
เอกชน  จํานวน  5,000  บาท  ประมาณการสูงกวาปที่แล้ว  คาด
วาจะจัดเก็บได้

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร  จํานวน  500  บาท  ประมาณการเทากับปที่แล้ว  คาด
วาจะจัดเก็บได้
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คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียง  จํานวน  500  บาท  ประมาณการเทากับปที่แล้ว  คาดวา
จะจัดเก็บได้

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 300,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 300,000 บาท

ดอกเบี้ย จํานวน  300,000  บาท  ประมาณการเทากับปที่
แล้ว  คาดวาจะจัดเก็บได้

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 150,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท

คาขายแบบแปลน   จํานวน  50,000  บาท  ประมาณการเทากับ
ปที่แล้ว  คาดวาจะจัดเก็บได้

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 100,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน  100,000  บาท  ประมาณการเทา
กับปที่แล้ว  คาดวาจะจัดเก็บได้

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,125,500 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 546,500 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถ
ยนต์ จํานวน  546,500  บาท  ประมาณการไว้สูงกวาปที่
แล้ว  คาดวาจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,450,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนด
แผนฯ จํานวน  9,450,000  บาท  ประมาณการเทากับปที่
แล้ว  คาดวาจะได้รับจัดสรร

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

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ
จํานวน  3,650,000  บาท  ประมาณการเทากับปที่แล้ว  คาดวา
จะได้รับจัดสรร
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 140,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 140,000  บาท  ประมาณการเทากับป
ที่แล้ว  คาดวาจะได้รับจัดสรร

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,200,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต  จํานวน  7,200,000  บาท  ประมาณการเทา
กับปที่แล้ว  คาดวาจะได้รับจัดสรร

คาภาคหลวงแร จํานวน 50,000 บาท

คาภาคหลวงแร   จํานวน  50,000  บาท  ประมาณการเทากับป
ที่แล้ว  คาดวาจะได้รับจัดสรร

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 189,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม  จํานวน  189,000  บาท  ประมาณการ
ไว้สูงกวาปที่แล้ว  ตามรายรับจริงที่จัดเก็บรายปที่ลวงมาแล้ว

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 900,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน จํานวน  900,000 บาท  ประมาณการเทากับปที่แล้ว  คาด
วาจะได้รับจัดสรร

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 26,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 26,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา  จํานวน   25,000,000   บาท  ประมาณการ
เทากับาปที่แล้ว  ตามรายรับจริงปที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 659,773.00 695,520.00 695,520.00 695,520.00 0 % 695,520

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 112,935.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 112,935.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

198,720.00 193,074.00 198,720.00 198,720.00 0 % 198,720

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,490,400.00 1,490,400.00 1,490,400.00 1,440,400.00 3.47 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,574,763.00 2,618,994.00 2,624,640.00 2,574,640.00 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,368,875.00 2,620,455.00 2,737,380.00 3,060,000.00 14 % 3,488,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 84,000.00 83,548.00 84,000.00 74,000.00 13.51 % 84,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

เงินประจําตําแหนง 186,000.00 185,548.00 186,000.00 183,000.00 47.54 % 270,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,956,590.00 1,823,855.00 1,688,922.00 2,230,000.00 -5.63 % 2,104,440

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 198,709.00 172,245.00 167,278.00 250,000.00 -8.8 % 228,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,794,174.00 4,885,651.00 4,863,580.00 5,797,000.00 6,174,800
รวมงบบุคลากร 7,368,937.00 7,504,645.00 7,488,220.00 8,371,640.00 8,799,440

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

2,625.00 5,250.00 36,663.00 1,050,500.00 -71.44 % 300,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 61,450.00 38,500.00 51,000.00 109,000.00 8.99 % 118,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 9,800.00 8,900.00 30,000.00 -50 % 15,000

เงินชวยเหลือบุตร 14,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 78,875.00 53,550.00 96,563.00 1,194,500.00 438,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 337,551.00 134,299.40 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 199,317.00 163,000.00 34.97 % 220,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 24,360.00 25,025.00 22,350.00 35,000.00 42.86 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมของเทศบาล
ตําบลผักตบ 

102,409.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการจัดงานและกิจกรรมตางๆ
ของเทศบาล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 424,894.00 350,344.00 180,824.00 250,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ตามพระราช
กรณียกิจองคพอหลวงของปวงชนชาวไทย

359,220.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาลตําบลผักตบ

0.00 177,286.00 113,751.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาลตําบลผักตบ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการวันเทศบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการวันเทศบาล 14,626.00 19,992.00 19,992.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสร้างความสามัคคีปรองดอง และ
สมานฉันท

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 182,304.29 171,605.96 77,176.35 90,000.00 -66.67 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 1,445,364.29 878,552.36 613,410.35 573,000.00 900,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 125,143.00 169,123.00 124,601.00 219,960.00 -27.26 % 160,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 24,585.00 4,800.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 32,647.00 43,469.00 24,152.00 30,000.00 33.33 % 40,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 3,080.00 5,000.00 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,800.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 297,610.00 356,800.00 191,060.00 180,000.00 11.11 % 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร 79,375.00 87,350.00 92,565.00 70,000.00 42.86 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 537,575.00 681,327.00 440,258.00 504,960.00 535,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 303,369.76 299,993.16 327,996.05 390,000.00 -23.08 % 300,000

คาบริการโทรศัพท 6,753.31 5,895.70 3,611.25 7,800.00 -3.85 % 7,500

คาบริการไปรษณีย 4,066.00 224.00 3,947.00 3,000.00 233.33 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 78,605.14 107,106.01 103,946.02 107,200.00 -8.58 % 98,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 392,794.21 413,218.87 439,500.32 508,000.00 415,500
รวมงบดําเนินงาน 2,454,608.50 2,026,648.23 1,589,731.67 2,780,460.00 2,289,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้พักคอย 0.00 0.00 9,900.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อ โต๊ะประชุม ขนาด 10 ที่นั่ง และ
เก้าอี้ จํานวน  10  ตัว 

0.00 0.00 0.00 31,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 6 ตัวๆละ 
1,800 บาท 

0.00 0.00 0.00 10,800.00 -100 % 0

คาจัดซื้อชุดโซฟา  จํานวน  1  ชุด  0.00 0.00 0.00 12,500.00 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้นวม 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน 6,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ประจําห้องประชุม 0.00 29,250.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สําหรับปฏิบัติงาน 0.00 5,400.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สําหรับผู้บริหาร 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดํา)

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึก
เวลาเข้าออกงาน

9,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด  2  บาน 
(มอก.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
ทรงสูง

0.00 0.00 5,500.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเต็นททรงโค้ง 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะประชุม 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อผ้าเต๊นท 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโพเดียมกลาวรายงาน               9,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

พัดลมติดเพดาน 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร      22,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้ลําโพงอเนกประสงคแบบเคลื่อนที่ 0.00 9,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเลนสซูมสําหรับกล้อง DSLR             
                         

12,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 
สีแบบ Network

24,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ  จํานวน 4,300  บาท   จํานวน 
 2  เครื่อง เป็นเงิน 8,600 บาท

0.00 0.00 0.00 8,600.00 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา

0.00 0.00 0.00 2,600.00 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 0.00 0.00 31,800.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร 0.00 3,100.00 0.00 0.00 0 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค (Smart 
card Reader)

0.00 0.00 1,400.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 134,900.00 392,750.00 57,400.00 127,500.00 11,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ติดตั้งผนังกั้นห้อง 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 184,900.00 392,750.00 57,400.00 127,500.00 11,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 110,000.00 152,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนตามโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบัน
หลักของชาติ งานวันสําคัญของชาติ และงาน
รัฐพิธีอําเภอหนองหาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 130,000.00 152,000.00 10,000.00 30,000.00 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 130,000.00 152,000.00 10,000.00 30,000.00 10,000

รวมงานบริหารทั่วไป 10,138,445.50 10,076,043.23 9,145,351.67 11,309,600.00 11,109,740
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,258,564.00 1,228,650.00 1,148,220.00 1,632,940.00 -4.87 % 1,553,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 21,420.00 -0.56 % 21,300

เงินประจําตําแหนง 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 0 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 527,265.00 548,550.00 562,920.00 593,696.00 2.6 % 609,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 8,475.00 2,910.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,872,304.00 1,858,110.00 1,789,140.00 2,326,056.00 2,261,820
รวมงบบุคลากร 1,872,304.00 1,858,110.00 1,789,140.00 2,326,056.00 2,261,820

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

1,750.00 0.00 20,050.00 0.00 0 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -70 % 3,000

คาเชาบ้าน 6,000.00 12,500.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,043.50 7,472.00 6,300.00 30,000.00 -66.67 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 17,793.50 19,972.00 26,350.00 40,000.00 13,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 28,364.05 2,100.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 10,247.00 40,000.00 -50 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

74,540.00 82,334.00 46,406.00 124,000.00 -59.68 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจําปี 
2560   

9,670.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจําปี 
2561

0.00 9,247.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงแผนที่และทะเบียน
ทรัพยสิน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,690.00 15,500.00 17,635.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 114,264.05 109,181.00 74,288.00 184,000.00 125,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 113,886.00 104,975.00 99,991.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร 68,390.00 67,800.00 49,830.00 80,000.00 0 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 182,276.00 172,775.00 149,821.00 180,000.00 180,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 10,140.00 1,625.00 6,341.00 15,000.00 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 10,140.00 1,625.00 6,341.00 15,000.00 0
รวมงบดําเนินงาน 324,473.55 303,553.00 256,800.00 419,000.00 318,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ปฎิบัติงานจํานวน 1 ตัว 0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0

เก้าอี้ปฎิบัติงานสําหรับผู้บริหาร 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก  4  ฟุต  สีเทา  
จํานวน  1  หลัง    เป็นเงิน    6,000.-    
บาท 

0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ  2  บาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

จัดซื้อเก้าอี้ปฎิบัติงาน  0.00 5,400.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ  4  ลิ้นชัก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 13,000.00 11,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะปฎิบัติงาน 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 16,500.00 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 0.00 0.00 10,000.00 11,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน 0.00 0.00 15,900.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค 0.00 0.00 20,900.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ  (Ink Tank Printer)  จํานวน 2 เครื่อง 
ๆ ละ  4,300  บาท

0.00 0.00 0.00 8,600.00 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 1 KVA 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานสํานัก
งาน 

31,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED   6,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บ
เอกสารทั่วไป

3,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 64,500.00 26,900.00 63,600.00 47,600.00 22,000
รวมงบลงทุน 64,500.00 26,900.00 63,600.00 47,600.00 22,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,261,277.55 2,188,563.00 2,109,540.00 2,792,656.00 2,601,820
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,399,723.05 12,264,606.23 11,254,891.67 14,102,256.00 13,711,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 574,240.00 608,160.00 642,960.00 731,000.00 4.92 % 767,000

เงินประจําตําแหนง 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0 % 18,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 132,440.00 137,345.00 140,710.00 159,000.00 0.63 % 160,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 22,075.00 18,710.00 18,000.00 0 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 748,680.00 785,580.00 820,380.00 926,000.00 963,000
รวมงบบุคลากร 748,680.00 785,580.00 820,380.00 926,000.00 963,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 3,000.00 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 275,928.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 296,100.00 468,000.00 -4.62 % 446,400

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ            
                                   

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการ “รักน้ํา รักปา รักแผนดิน” 0.00 29,864.00 0.00 50,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการ “รักน้ํา รักปา รักแผนดิน” 0.00 0.00 19,556.00 0.00 0 % 0

โครงการคลองสวย น้ําใส คนไทยมีความสุข 0.00 41,624.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการคลองสวยน้ําใส  คนไทยมีความสุข 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0 % 0

โครงการคายเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติดคายศูนยขวัญแผนดิน  

19,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาล สําคัญ                 

2,520.00 0.00 69,121.00 38,360.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลสําคัญ          

0.00 62,721.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลสําคัญ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย 
การดับเพลิง และวิธีการ            
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุสาธารณภัยตาง 
ๆ ในสํานักงานเทศบาล

0.00 0.00 22,300.00 0.00 0 % 0

โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝายพลเรือน

0.00 46,500.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 52,810.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 22,020.00 456,637.00 468,887.00 616,360.00 586,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 3,350.00 10,000.00 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 0.00 74,110.00 70,000.00 -28.57 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

วัสดุอื่น 75,300.00 149,280.00 99,725.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 75,300.00 149,280.00 177,185.00 96,000.00 110,000
รวมงบดําเนินงาน 97,320.00 605,917.00 646,072.00 715,360.00 701,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร                         
                                

0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก    
                                  

0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อเรือท้องแบน 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบปัมแชจุมน้ํา(ไดโว) 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับ-สงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติด
รถยนต 25 วัตต จํานวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 
24,000.-  บาท

0.00 0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 52,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM  
ชนิดมือถือ  5  วัตต                              
                     

60,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 19,000

ครุภัณฑโรงงาน

คาจัดซื้อเลื่อยไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องซอมบํารุงพื้นฐาน 0.00 7,850.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปัมลม  0.00 6,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน 

0.00 0.00 0.00 8,400.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท

0.00 0.00 0.00 8,600.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 60,000.00 116,850.00 0.00 124,500.00 19,000
รวมงบลงทุน 60,000.00 116,850.00 0.00 124,500.00 19,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย
ปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 0.00 50,000.00 60,000.00 -100 % 0

อุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้กับที่ทําการปกครอง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

อุดหนุนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน โดยที่ทําการปกครองอําเภอหนอง
หาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 50,000.00 60,000.00 90,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 50,000.00 60,000.00 90,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 906,000.00 1,508,347.00 1,516,452.00 1,825,860.00 1,773,400
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย 
การดับเพลิง และวิธีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเหตุสาธารณภัยตาง ๆ ในสํานักงาน
เทศบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 906,000.00 1,508,347.00 1,516,452.00 1,825,860.00 1,873,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,337,580.00 1,416,540.00 1,504,260.00 1,676,080.00 1.68 % 1,704,240

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 17,500.00 140 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 851,305.00 941,445.00 953,593.00 1,079,180.00 -1.46 % 1,063,440

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 65,525.00 61,100.00 49,377.00 87,900.00 -54.2 % 40,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,254,410.00 2,419,085.00 2,507,230.00 2,860,660.00 2,849,940
รวมงบบุคลากร 2,254,410.00 2,419,085.00 2,507,230.00 2,860,660.00 2,849,940

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาจัดกิจกรรม/โครงการของเด็กและเยาวชน 
                                        

19,560.00 19,732.00 48,190.00 25,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาใช้จายโครงการศึกษาดูงานมหกรรมการ
จัดการศึกษาขององคกรปกครองท้องถิ่น

0.00 0.00 37,432.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและแขง
ขันทักษะทางวิชาการ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการ
บริหารบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

1,095,600.00 1,085,240.00 1,171,110.00 1,385,940.00 5.97 % 1,468,700

โครงการสายใยรักแมและลูกผูกพัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการบุคลากรทางการศึกษา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 23,350.00 21,650.00 1,000.00 40,000.00 -50 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,138,510.00 1,126,622.00 1,257,732.00 1,450,940.00 1,578,700
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 99,655.00 125,943.00 73,553.00 120,000.00 -16.67 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 116,119.00 152,609.00 120,178.00 97,000.00 -17.3 % 80,223

คาอาหารเสริม (นม) 1,534,800.12 1,086,498.72 1,131,373.04 1,511,882.00 -3.04 % 1,465,893

วัสดุกอสร้าง 0.00 17,485.00 70,832.00 50,000.00 -40 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 5,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0 % 6,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุการเกษตร 0.00 750.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 4,800.00 7,880.00 2,160.00 8,000.00 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 23,230.00 50,980.00 52,225.00 35,000.00 0 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 1,783,604.12 1,448,145.72 1,456,321.04 1,827,882.00 1,717,116
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 835.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 1,000.00 1,310.00 980.00 3,000.00 133.33 % 7,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,835.00 1,310.00 980.00 3,000.00 7,000
รวมงบดําเนินงาน 2,936,449.12 2,576,077.72 2,715,033.04 3,281,822.00 3,302,816

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล ( 
ขาว-ดํา )                 

0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ( มี
ระบบฟอกอากาศ)    

0.00 0.00 0.00 224,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ( มี
ระบบฟอกอากาศ) 

219,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 
                   

0.00 25,000.00 5,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร                     
                            

0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน                               
                         

0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ยาว 2 ตัว              
                             

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อพัดลมชนิดติดผนัง 12,000.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติการ (สีดํา ) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ )

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

จัดซื้อตู้วางกระเป๋า ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลผักตบ 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

จัดซื้อตู้วางกระเป๋า ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปาก้าว

0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

จัดซื้อตู้วางกระเป๋า ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองกุง

0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

จัดซื้อตู้วางกระเป๋า ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองบัว

0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,600

พัดลมติดเพดาน 0.00 0.00 0.00 21,600.00 -100 % 0
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย 0.00 9,500.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้ออางล้างจานอลูมิเนียมขาตั้ง    2   
หลุม

0.00 0.00 14,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร                     
                         

0.00 0.00 15,900.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน

15,900.00 31,600.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 
ขาวดํา

6,600.00 6,600.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด 
LED ขาวดํา         

0.00 0.00 2,600.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ        

0.00 0.00 4,300.00 17,200.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 253,800.00 105,700.00 117,800.00 319,800.00 60,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการติดตั้งมุ้งลวดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลผักตบ

0.00 43,900.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการติดตั้งมุ้งลวดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองบัว

0.00 14,400.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงตอเติมด้านหน้า ศพด. 
บ้านหนองกุง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองบัว

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตําบลผักตบ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการกอสร้างอางล้างมือในโรงอาหารศพ
ด.ทต.ผักตบ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการจัดทําป้ายชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ผักตบ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 14,000

โครงการจัดทําป้ายชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านปาก้าว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

โครงการจัดทําป้ายชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหนองกุง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

โครงการจัดทําป้ายชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองบัว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 58,300.00 0.00 500,000.00 240,000
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รวมงบลงทุน 253,800.00 164,000.00 117,800.00 819,800.00 300,600
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,300,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 2,544,000.00 2,451,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 0.00 0.00 0.00 2,440,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.      

0.00 0.00 2,372,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 2,544,000.00 2,451,000.00 2,372,000.00 2,440,000.00 2,300,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,544,000.00 2,451,000.00 2,372,000.00 2,440,000.00 2,300,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 7,988,659.12 7,610,162.72 7,712,063.04 9,402,282.00 8,753,356
รวมแผนงานการศึกษา 7,988,659.12 7,610,162.72 7,712,063.04 9,402,282.00 8,753,356

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 280,440.00 294,000.00 310,680.00 346,560.00 0 % 346,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 11,640.00 11,640.00 11,640.00 11,640.00 0 % 11,640

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 138,000.00 161,000.00 6.08 % 170,784
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 21,420.00 30,232.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 292,080.00 305,640.00 481,740.00 549,432.00 528,984
รวมงบบุคลากร 292,080.00 305,640.00 481,740.00 549,432.00 528,984

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 27,000.00 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการการจัดการน้ําเสียในชุมชน  
0.00 19,920.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
0.00 17,497.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและ
น้ําเสียเพื่อควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษ

0.00 0.00 19,840.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 38,360.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการตลาดนาซื้อ 0.00 0.00 6,746.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการตลาดนาซื้อ 
0.00 13,312.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า   
                        

0.00 0.00 8,280.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า   
0.00 41,400.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงคการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3 
Rs                            

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 1,770.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 38,360.00 92,129.00 36,636.00 87,000.00 0
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 182,000.00 50,000.00 15,960.00 0.00 0 % 0

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 27,920.00 39,280.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 182,000.00 77,920.00 55,240.00 50,000.00 0
รวมงบดําเนินงาน 220,360.00 170,049.00 91,876.00 137,000.00 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

เพื่อจัดซื้อเครื่องพนสารเคมีชนิดฝอยละออง 
สะพายหลัง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ จํานวน  1  เครื่องๆ

0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน *(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 15,300.00 57,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 15,300.00 57,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 260,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0.00 0.00 0.00 260,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางศวัฒน
วรขัติยราชนารี

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 260,000.00 275,000.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 260,000.00 275,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 512,440.00 475,689.00 833,616.00 976,732.00 705,984
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการตลาดนาซื้อ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการป้องกันโรคและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการรณรงคคัดแยกขยะ ตามหลัก 3R 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออกในเขตเทศบาลตําบลผักตบ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 155,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 205,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บํารุงปกติหรือคาซอมกลาง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านกะพี้ หมู 7

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,980

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านดอนแคน หมู 11

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,980
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านนาฮัง หมู 5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,980

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านปาก้าว หมู 12

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,980

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านปาก้าวหมู 6

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,980

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านผักตบ หมู 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,980

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านผักตบ หมู 10

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,980
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านผักตบ หมู 13

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,980

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านผักตบ หมู 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,980

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านหนองกอบง หมู 4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,980

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านหนองกุง หมู 8

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,980

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านหนองบัว หมู 3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,980
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านหนองแห้วหมู 9

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,980

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯของบ้านกะพี้ หมู 7

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,420

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯของบ้านดอนแคน หมู11

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,420

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯของบ้านปาก้าว หมู 12

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,420

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯของบ้านผักตบ หมู 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,420
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯของบ้านผักตบ หมู 10

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,420

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯของบ้านผักตบ หมู 13

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,420

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯของบ้านผักตบ หมู 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,420

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯของบ้านหนองกุง หมู 8

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,420

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯของบ้านหนองแห้วหมู 9

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,420
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เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯของบ้านนาฮัง หมู 5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,420

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯของบ้านปาก้าว หมู 6

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,420

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯของบ้านหนองกอบง หมู 4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,420

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯของบ้านหนองบัว หมู 3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,420

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้า
นม ของบ้านกะพี้ หมู 7

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,600

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้า
นม ของบ้านดอนแคน หมู 11

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,600
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เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้า
นม ของบ้านนาฮัง หมู 5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,600

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้า
นม ของบ้านปาก้าว หมู 12

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,600

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้า
นม ของบ้านปาก้าว หมู 6

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,600

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้า
นม ของบ้านผักตบ หมู 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,600

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้า
นม ของบ้านผักตบ หมู 10

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,600

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้า
นม ของบ้านผักตบ หมู 13

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,600

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้า
นม ของบ้านผักตบ หมู 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,600
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เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้า
นม ของบ้านหนองกุง หมู 8

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,600

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้า
นม ของบ้านหนองบัวหมู 3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,600

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้า
นม ของบ้านหนองแห้วหมู 9

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,600

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้า
นม ของหนองกอบงหมู 4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,600

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 260,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 260,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 615,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 512,440.00 475,689.00 833,616.00 976,732.00 1,320,984
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 157,679.00 296,760.00 317,700.00 339,540.00 5.85 % 359,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 157,679.00 296,760.00 317,700.00 339,540.00 359,400
รวมงบบุคลากร 157,679.00 296,760.00 317,700.00 339,540.00 359,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 0.00 4,300.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 4,300.00 0.00 6,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 4,300.00 0.00 6,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 157,679.00 301,060.00 317,700.00 345,540.00 359,400
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 190,679.00 301,060.00 317,700.00 345,540.00 359,400

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 963,926.00 876,480.00 853,110.00 949,120.00 47.7 % 1,401,860

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0 % 12,000

เงินประจําตําแหนง 71,250.00 60,000.00 55,500.00 78,000.00 0 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 533,730.00 550,915.00 578,195.00 770,472.00 2.83 % 792,240

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 48,690.00 37,025.00 36,005.00 50,000.00 -28 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,617,596.00 1,524,420.00 1,522,810.00 1,859,592.00 2,320,100
รวมงบบุคลากร 1,617,596.00 1,524,420.00 1,522,810.00 1,859,592.00 2,320,100
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

18,000.00 3,500.00 19,700.00 84,000.00 -40.48 % 50,000

คาเชาบ้าน 25,700.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,762.25 4,800.00 3,081.00 5,000.00 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 51,462.25 8,300.00 22,781.00 89,000.00 84,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 31,170.00 22,500.00 0.00 0.00 0 % 0

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 16,110.00 21,291.00 7,209.00 40,000.00 -50 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,420.00 4,600.00 61,540.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 50,700.00 48,391.00 68,749.00 120,000.00 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,342.00 0.00 10,209.00 40,000.00 -50 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 48,858.00 58,325.00 48,550.00 100,000.00 -20 % 80,000

วัสดุกอสร้าง 51,685.00 101,886.00 45,250.00 100,000.00 -50 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วันที่พิมพ : 28/4/2564  14:01 หน้า : 41/64



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

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 0.00 34,000.00 70,000.00 -28.57 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 19,210.00 46,714.98 11,560.00 50,000.00 -70 % 15,000

วัสดุอื่น 22,314.00 4,480.00 31,520.00 40,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 150,409.00 211,405.98 181,089.00 410,000.00 245,000
รวมงบดําเนินงาน 252,571.25 268,096.98 272,619.00 619,000.00 429,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงาน 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 575,000

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อชุดไฟฟ้าแสงสวางโซลาเซล 165,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายภาพระบบดิจิตอล 20 ล้าน
พิกเซล

0.00 0.00 16,800.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑโรงงาน

จัดซื้อเครื่องเจียหรือตัด 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อสวานไฟฟ้าแบบโรตารี่ 0.00 0.00 9,600.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑสํารวจ

จัดซอเครื่องสํารวจเครื่องหาพิกัดสัญญาณ
ดาวเทียมแบบพกพา (GPS)

0.00 0.00 25,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน 

31,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0.00 21,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED   6,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร LED กระดาษ A3 
มัลติฟังกชั่น

52,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 279,500.00 26,000.00 51,400.00 0.00 575,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาฮัง หมูที่ 5 จากบ้านนาฮัง – บ้าน
โพนงาม

0.00 0.00 0.00 276,000.00 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปาก้าว หมูที่ 6 ข้างวัดศิริวรรณ – ทาง
เชื่อมตอบ้านมวง 

0.00 0.00 0.00 152,200.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปาก้าว หมูที่ 6 จากบ้านนางวัง  จันขันตี 
– บ้านนายผดุง  คําแพงราช

0.00 0.00 0.00 123,800.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านผักตบ หมูที่ 1 จากบ้านนางไพ  สิงหสา
ธร – บ้านนายทองลวด  โพนทอง  

0.00 0.00 0.00 121,600.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านผักตบ หมูที่ 1 จากบ้านนายวิเศษ  
อินทรวิเศษ – บ้านนางพรรธิภา  วัชโรสินธ

0.00 0.00 0.00 134,400.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองกอบง หมูที่ 4 จากบ้าน
นางพันธ โยธคง-บ้านนางประนอม พันเสนา 

0.00 0.00 0.00 126,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองกอบง หมูที่ 4 จากบ้านนายวิรัช 
ปะวันไว – ประตูเข้าวัด

0.00 0.00 0.00 38,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองกุง หมูที่ 8 จากสามแยกประปา – 
นานายประสพ  บุษราคัม (ตอจากเดิม) 

0.00 0.00 0.00 276,000.00 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองบัว หมูที่ 3 จากบ้านนายคําสิงห  
โสมาบุตร ถึงนานายคําสิงห  โสมาบุตร       
   

0.00 0.00 0.00 271,300.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองแห้ว หมูที่ 9 เส้นจากสี่แยกบ้าน
นางบัว  สีดารักษ ถึงที่นายสมพร ชัยฤาชา

0.00 0.00 0.00 275,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 2   0.00 60,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านกะพี้  หมู 7

0.00 0.00 183,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปาก้าว  หมู 12

0.00 0.00 48,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปาก้าว  หมู 6

0.00 0.00 183,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบหลอกับที่ หมูที่ 13   
  

0.00 223,700.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอสร้างนถนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองแห้ว  หมู 9

0.00 0.00 183,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. จาก
บ้านนายสําราญ  ภักดีดอน 
- บ้านนายบุญมี  สนิทชน  หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 95,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้าน
หนองกอบง  หมู 4

0.00 0.00 183,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผักตบ หมูที่ 10 จากบ้านนายบัว
คูณ  ชาอามาตย – บ้านนายศักดา  บุญเกิด 

0.00 0.00 0.00 244,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผักตบ หมูที่ 13 จากบ้านนางมยุรี 
ใจแก้ว-บ้านนางขาน  ชาอามาตย

0.00 0.00 0.00 101,400.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผักตบ หมูที่ 13 เชื่อมตอระหวาง
ศาลากลางบ้าน   

0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผักตบ หมูที่ 2 จากบ้านนายพนม  
หาญนาดง – บ้านนายฉลาด  วงคคําพระ

0.00 0.00 0.00 110,200.00 -100 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผักตบ หมูที่ 2 จากบ้านนาย
สมบัติ  ศรีไชโยรักษ – บ้านนายบุญหลัก  
ชาอามาตย 

0.00 0.00 0.00 54,558.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 4    0.00 236,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 7    0.00 230,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กชนิดหลอกับที่ หมูที่ 1     0.00 231,458.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กสําเร็จรูป (ระบบแรงดึง)บ้านผักตบ  
หมูที่ 2

188,173.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กหลอกับที่ หมูที่ 10     0.00 235,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กหลอกับที่ หมูที่ 2     0.00 183,700.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอสร้างศาลาประชาคมหลังใหม 
หมูที่ 11

0.00 0.00 0.00 356,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างอาคารเก็บเอกสารและโรง
อาหารเทศบาลตําบลผักตบ

0.00 0.00 0.00 276,000.00 -100 % 0

โครงการจัดทําป้ายบอกแนวเขตและแนะนํา
สํานักงานเทศบาลตําบลผักตบ 112,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลาดยาง บ้านกะพี้ 
หมูที่ 7 

0.00 0.00 0.00 184,000.00 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังบ้านหนองกอบง 
หมูที่ 4 จากหอประปาเกา – บ้านนาฮังน้อย

0.00 0.00 0.00 112,000.00 -100 % 0

โครงการซอมแซมศาลาประชาคม หมูที่ 12 0.00 0.00 0.00 268,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจร  โดยการปู
แอสฟัลตคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หมูที่ 12

0.00 0.00 134,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการปู
แอสฟัลตคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หมูที่ 5

0.00 0.00 181,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 300,173.00 1,399,858.00 1,095,000.00 3,675,458.00 0
รวมงบลงทุน 579,673.00 1,425,858.00 1,146,400.00 3,675,458.00 575,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 534,892.64 0.00 0.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนอง
หาน

0.00 0.00 762,421.53 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 534,892.64 0.00 762,421.53 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 534,892.64 0.00 762,421.53 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,984,732.89 3,218,374.98 3,704,250.53 6,154,050.00 3,324,100
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,984,732.89 3,218,374.98 3,704,250.53 6,154,050.00 3,324,100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

26,520.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส   

0.00 0.00 14,840.00 20,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน               

0.00 59,988.00 61,340.00 42,940.00 -100 % 0
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คาใช้จายในการจัดกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ       

28,260.00 39,760.00 38,810.00 30,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงเสริม พัฒนา
สตรีและครอบครัว

0.00 34,540.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมสตรีและ
ครอบครัว                     

0.00 0.00 17,540.00 9,740.00 -100 % 0

คาใช้จายในการสงเสริม สนับสนุน 
พัฒนาการประกอบอาชีพของราษฎร  

41,520.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาการ
ประกอบอาชีพของราษฎร        

0.00 69,932.00 36,432.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ             

0.00 11,340.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี 0.00 0.00 12,750.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 96,300.00 215,560.00 181,712.00 132,680.00 0
รวมงบดําเนินงาน 96,300.00 215,560.00 181,712.00 132,680.00 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 30,000.00 20,000.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 30,000.00 20,000.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 96,300.00 245,560.00 201,712.00 132,680.00 0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้
ด้อยโอกาส

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิง
ชายและการคุ้มครองพิทักษสิทธิสตรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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โครงการสงเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาการ
ประกอบอาชีพของราษฎร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบทบาทสตรีใน
พื้นที่ตําบลผักตบ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 96,300.00 245,560.00 201,712.00 132,680.00 150,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการประกวดขับร้องสรภัญญะ 12,450.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 12,450.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 12,450.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

12,450.00 0.00 0.00 0.00 0

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธตําบลผักตบ 99,995.00 149,974.00 129,278.00 120,000.00 -16.67 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 99,995.00 149,974.00 129,278.00 120,000.00 100,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 70,000.00 69,810.00 70,000.00 50,000.00 20 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 70,000.00 69,810.00 70,000.00 50,000.00 60,000
รวมงบดําเนินงาน 169,995.00 219,784.00 199,278.00 170,000.00 160,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 169,995.00 219,784.00 199,278.00 170,000.00 160,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการประกวดขับร้องสรภัญญะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการประกวดขับร้องสรภัญะ 0.00 30,000.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการประเพณีลอยกระทง 0.00 0.00 125,389.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการประเพณีวันลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการสงเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 0.00 29,532.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
เทศบาลตําบลผักตบ

0.00 0.00 19,957.00 20,000.00 -25 % 15,000
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โครงการสงเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 0.00 19,832.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 79,364.00 145,346.00 160,000.00 155,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 79,364.00 145,346.00 160,000.00 155,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนการจัดทํา
ขบวนแหงานประเพณีประจําปีทุงศรีเมือง  
ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอหนองหาน

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

อุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนการจัดทํา
ขบวนแหงานประเพณีประจําปีทุงศรีเมือง 
ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอหนองหาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนการจัดทํา
ขบวนแหในงานมรดกโลกบ้านเชียง  
ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอหนองหาน

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ : 28/4/2564  14:01 หน้า : 55/64



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

อุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนการจัดทํา
ขบวนแหในงานมรดกโลกบ้านเชียง ให้กับที่
ทําการปกครองอําเภอหนองหาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 120,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 120,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0.00 79,364.00 265,346.00 280,000.00 275,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 182,445.00 299,148.00 464,624.00 450,000.00 435,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาถมดิน

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถมดินบริเวณข้าง
บ้านพักข้าราชการ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการปรับปรุงและตอเติมอาคารเอนก
ประสงคเทศบาลตําบลผักตบ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนาฮัง หมูที่ 5 ไปปาช้าจีน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 244,100

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกะพี้ หมูที่ 7 จากบ้านนายบุญสง คน
ฉลาด - ข้างรีสอรท

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 168,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปาก้าว หมูที่ 12 ข้างโรงเรียนบ้านปา
ก้าว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 218,400

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปาก้าว หมูที่ 6 จากบ้านนายคนองศักดิ์ 
ศรีอุดร - บ้านนายสมปอง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 56,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปาก้าว หมูที่ 6 จากบ้านนายสุวรรณ 
บุตรวงค - บ้านนายยอด ปองแก้ว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 252,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านผักตบ หมูที่ 1 จากบ้านนายทองใส 
จันทรอัมพร - บ้านนางเครือสุวรรณ ใจแก้ว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 136,600

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองบัว หมูที่ 3 จากบ้านนายวีระชัย 
เปลือยหนองแข้ - สามแยกทางไปห้วยคําพุ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 254,800
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 9 จากบ้านนายสมพร ชัยลือชา - ถนน
ลาดยางบ้านหนองแห้ว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 38,000

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง ถนนเส้นห้วย
บาก ไปปาช้าจีน บ้านหนองกุง หมูที่ 8

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,600

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านผักตบ หมูที่ 
1 จากประตูสวนนายนิวัฒน สุวรรณพิศ - 
แยกนานายนิยม เสนาภักดี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 41,300

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผักตบ หมูที่ 1 จากบ้านนางสอน
ใจ สีดากุล - บ้านนางรุจี ชานนตรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 178,600

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผักตบ หมูที่ 10 ข้างโรงเรียนบ้าน
ผักตบ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 275,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผักตบ หมูที่ 2 จากบ้านนาย
ศาสตรตรา โคตรชาลี - บ้านนายบุญหลัก - 
ชาอามาตย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 237,500

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองกอบง หมูที่ 4 จากบ้านนาง
บังอร ลากลาง-บ้านนางพรพิรุณ พลลาภ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 302,500
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 11 จากบ้านนายฉลอง คุริมา - 
นายสม พิมพบุญ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 189,700

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 13 จากบ้านนายวันชัย รสดี - 
บ้านนางสนธยา โมลิชาติ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 64,600

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 13 จากบ้านนายสุพจน ใต้ชมภู 
ถึง บ้านนายรักเดี่ยว วงคคําพระ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 117,500

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 2 สาย
ทางจากนานายเชิดชัย โคตรชาลี - นานาย
สุด ศรีไชโยรักษ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,500

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 9 จาก
ถนนลาดยางบ้านหนองแห้ว - นานางวิเชียร 
สัตยศรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 28,900

โครงการซอมแซมถนนลูกรังเส้นทางสามแยก
บอนไก - เส้นทางไปบอขยะเกา หมูที่ 8

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 85,900

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติก บ้านผัก
ตบ หมู 13 จากบ้านนายรักเดียว วงคคําพระ 
- บ้านนายดาว พันพินิจ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 116,800
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โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท ติกคอนกรีต 
หมูที่ 9 จากบ้านนางจันทรมี จันดี - หน้าวัด
โพธิ์ศรีสวางธรรมาราม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 130,800

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 3,778,100
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 3,778,100

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 12 
จากนางบุญโฮม โฮมฟิต - นายบุญมี โอชา
รส

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการขยายเขตแรงต่ํา จากสามแยกศาลา
ประชาคม - รร.บ้านกะพี้ หมูที่ 7

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,000

โครงการขยายเขตแรงต่ํา หมูที่ 1 จากบ้าน
นายยุทธศาสตร วงศคําพระ - บ้านนาย
ณรงค สิงหสาธร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

โครงการขยายเขตแรงต่ํา หมูที่ 10 จากบ้าน
นางนงเยาว อยูสุข - บ้านนางมุกดา สิงหสา
ธร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,000

โครงการขยายเขตแรงต่ํา หมูที่ 12 นาง
สมพร คําแพงราช - นายฉลอง โอชารส

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

วันที่พิมพ : 28/4/2564  14:01 หน้า : 60/64



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

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสวาง หมูที่ 5 พาดสาย 
ยาว 360 เมตร (จากสามแยกศาลา
ประชาคม - หน้าวัด)โคมไฟ 8 ชุด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 71,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสวางสาธารณะ หมูที่ 
13

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 14,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ หมู
ที่ 11 โคมไฟม จํานวน 7 ชุด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 38,500

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ หมู
ที่ 7 พาดสาย ยาว 550 เมตร (จากสามแยก
ศาลาประชาคม - รร.บ้านกะพี้) พร้อมโคม
ไฟ 8 ชุด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 86,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ หมู
ที่ 9 พาดสาย จากหม้อแปลง - หอประปา
ใหม ยาว 600 เมตร พร้อมโคมไฟ 4 ชุด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

ปักเสาแซมไลน 1 ต้น หมูที่ 12 สี่แยกบ้าน
นายทองดี โอชารส

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 416,500
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 416,500

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 4,194,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 0.00 4,194,600
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องยนตพนยาสะพายหลัง  ขนาด  
25  ลิตร

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ รักน้ํา รักปา รักแผนดิน. 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000
รวมแผนงานการเกษตร 20,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 197,980.00 175,862.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 9,160.00 9,400.00 6.38 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,086,800.00 8,411,000.00 9,144,800.00 10,314,000.00 4.07 % 10,734,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,333,600.00 2,475,100.00 2,503,200.00 2,755,200.00 -0.35 % 2,745,600

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส 95,000.00 90,000.00 85,000.00 102,000.00 5.88 % 108,000

สํารองจาย 15,250.00 326,278.00 150,000.00 295,000.00 -32.2 % 200,000
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รายจายตามข้อผูกพัน 225,000.00 215,422.99 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 0.00 213,710.00 0.00 0 % 0

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,000

รายจายตามข้อผูกพันธ 0.00 0.00 218,400.15 340,000.00 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 35,000.00 -14.29 % 30,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

400,000.00 400,000.00 470,000.00 460,000.00 0 % 460,000

รวมงบกลาง 11,353,630.00 12,093,662.99 12,794,270.15 14,610,600.00 14,827,600
รวมงบกลาง 11,353,630.00 12,093,662.99 12,794,270.15 14,610,600.00 14,827,600
รวมงบกลาง 11,353,630.00 12,093,662.99 12,794,270.15 14,610,600.00 14,827,600

รวมแผนงานงบกลาง 11,353,630.00 12,093,662.99 12,794,270.15 14,610,600.00 14,827,600
รวมทุกแผนงาน 36,634,609.06 38,016,610.92 38,799,579.39 48,000,000.00 49,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลผักตบ

อําเภอ หนองหาน   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 49,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,109,740 บาท

งบบุคลากร รวม 8,799,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 3 อัตราตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเวลา 12
 เดือน ดังนี้ 
(1) ตําแหน่ง นายกเทศมนตรี       จํานวน 1 อัตรา
(2) ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรี  จํานวน 2  อัตรา 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี จํานวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เวลา 12 เดือน 
(1) ตําแหน่ง นายกเทศมนตรี       จํานวน 1 อัตรา
(2) ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรี   จํานวน 2 อัตรา 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี  จํานวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเวลา 12
 เดือน ดังนี้
(1) ตําแหน่งนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา
(2) ตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา                    
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเวลา12 เดือนดังนี้
(1) ตําแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี  จํานวน 1 อัตรา
(2) ตําแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   จํานวน 1 อัตรา

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลผัก
ตบ จํานวน 12 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
เป็นเวลา 12 เดือน ดังนี้
(1) ตําแหน่งประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา 
(2) ตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา 
(3) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 อัตรา 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,174,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,488,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 9 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3
 ปี (2561-2563) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เป็นเวลา 12 เดือน ดังนี้
-ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล(ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล(ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล(ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหน่ง หัวหน้าฝายอํานวยการ  จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ จํานวน  1 อัตรา, 
-ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ จํานวน 1 อัตรา 
-ตําแหน่ง จพง.ธุรการ(ชํานาญงาน,ปฎิบัติงาน) จํานวน 2 อัตรา 
-ตําแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ จํานวน 1
 อัตรา
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาลผู้มีสิทธิได้ค่า
ตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่รับอยู่
เป็นเวลา 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก
.อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลว 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญสําหรับผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ และตําแหน่งที่มีการปรับปรุงตามแผน
อัตรากําลังสามปี (2561-2563) เช่นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวฯลฯตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเวลา12 เดือน 
-ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล(ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล(ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล(ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหน่ง หัวหน้าฝายอํานวยการ  จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,104,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างประจําปี ได้แก่พนักงานตามภารกิจ 3 อัตรา และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 15 อัตรา และตําแหน่งที่มีการปรับ
ปรุงแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563) จํานวน 12 เดือน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
-พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 2 อัตรา
-พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 15 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 228,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครอบชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างและ
ตําแหน่งที่มีการปรับปรุงตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2561-
2563) เช่นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเวลา 12 เดือน 
-พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 2 อัตรา
-พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 15 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 2,289,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 438,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

(1)เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่นและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) ตั้ง
ไว้ 250,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตแบแทนอื่น สําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(2)เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้
รับการแต่งตั้งให้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ และผู้ปฎิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ตามที่ได้รับคํา
สั่งแต่งตั้งฯ เช่นค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนผู้คุมงานฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 50,000 บาท  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาเป็นครั้งคราวตามความจําเป็น  ตั้งจ่ายจากกเงินราย
ได้                  
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 118,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน หรือเช่าซื้อบ้านตามสิทธิและ
กฎหมาย  ให้แก่พนักงานเทศบาลตามที่มีสิทธิที่ระเบียบ
กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  เป็นไปตาม เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่นายกเทศมนตรี
พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และตามหนังสือกรมบัญชี
กลาง ด่วนที่สุด ที่ กค  0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน                           

วันที่พิมพ์ : 28/4/2564  14:02:16 หน้า : 5/84



ค่าใช้สอย รวม 900,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าบอกรับเอกสาร ค่า
ซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ค่าเอกสาร  แผ่น
พับ  ใบปลิว ค่าจ้างทําปายประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ทางวิทยุและโทรทัศน์  ค่าอัดภาพ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาขนย้าย  ลากหรือยกของ  ค่าติดตั้ง
ไฟฟา ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตาม
ระเบียบ เช่น  ค่าธรรมเนียมปายรถยนต์ ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณ ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างทําสิ่งของ  ประกอบสิ่งของ และอื่นๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 20,000
 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่า
พิมพ์ เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่า
บริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่
นิเทศงาน การตรวจงาน หรือเยี่ยมชม ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
-เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381
 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งฯ จํานวน 30,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดย
กฎหมาย หรือตามระเบียบฯหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย  หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่มิใช่เป็นการประชุมทางวิชาการหรือ
เชิงปฏิบัติการอันเป็นโครงการและมีช่วงเวลาแน่นอน รวมถึงผู้เข้า
ร่วมประชุมอื่นๆและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุมฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตาม  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4
/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและกิจกรรมต่างๆของเทศบาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดงานและกิจกรรมในวันสําคัญ
และงานรัฐพิธีต่างๆ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําพานพุ่ม
ดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้
พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลาสําหรับ
วางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสต่างๆ หรือสําหรับผู้ทําคุณประโยชน์ฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตาม  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท  0808.2/ว644 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 220

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่นที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการหรือเข้าร่วมประชุมหรือฝึก
อบรม สัมมนาฯลฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ ใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็น
ต้น  ตั้งจ่ายจากเงินได้  
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559   
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ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้
บริหารท้องถิ่น  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณี
ครบวาระ  ยุบสภา  กรณีแทนตําแหน่งว่าง  และกรณีคณะ
กรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ และ
กรณีอื่นๆ เช่น ค่าปายค่าอุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมสานที่ในการเลือก
ตั้ง ค่าอบรมคณะกรรมการเลือกตั้ง ค่าประชาสัมพันธ์การเลือก
ตั้ง ปายประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่า
ตอบแทนบุคคลที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือก
ตั้งฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
-เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675
 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 24

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตําบลผักตบ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของบุคลากร พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติ
งานราชการ โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปาย ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ เช่น เอกสาร สมุด แฟม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565
) หน้า 219                                                  
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โครงการวันเทศบาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล การ
บําเพ็ญสาธารณะประโยชน์โดยจ่ายเป็นค่าปาย ค่าอาหาร และ
เครื่องดื่ม ค่าภัตตาหาร ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าพานพุ่ม อาหาร
ว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น มีด ไม้กวาดฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565
)หน้าที่ 219
                                                                              
                                                                      

โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความมีส่วนร่วม และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้
กับประชาชนในตําบลผักตบ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดทําปาย
โครงการ  ปายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  และ
เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565
)หน้าที่ 219
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โครงการสร้างความสามัคคีปรองดอง และสมานฉันท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างความสามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์ในการจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ใน
ตําบลผักตบเช่น  เอกสาร แฟม สมุด ปากกา ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
จัดทําปายโครงการ  ค่าจัดทําปายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตาม 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565
)หน้าที่ 219
                                                                              
                                                                              
                           

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์ที่ชํารุด
เสียหายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆของเทศบาลค่าบํารุงรักษาราย
เดือน/รายปีเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ยานพาหนะเครื่องขยายเสียง
ที่ติดตั้งในชุมชนและค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่นๆ ของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 535,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ กระดาษ  ตรายาง ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดลง
ทะเบียนต่างๆ ธงตรา สัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ ธง
สาทิสลักษณ์ เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ กระดาน
ไวท์บอร์ด แปลงลบกระดาน หมึก ตรายาง ค่าเครื่องคํานวณ ค่า
เครื่องบันทึกเสียง น้ําดื่ม บริการประชาชน สมุดประวัติข้า
ราชการ ขาตั้งกระดาน ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ พรม ภาพ
เขียน แผนที่ นาฬิกาตั้งโต๊ะ แฟมต่างๆ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ รวมถึงการซื้ออุปกรณ์มาซ่อมแซม
เปลี่ยนแปลงเอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ตามหนักการจําแนก
รายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เช่น ฟิวส์  บาลาส
 สวิทย์  ปลั๊ก หลอดไฟฟา  สายไฟฟา เบรกเกอร์ หม้อแปลง
ไฟฟา ไม่โครโฟน  ขาตั้งไมค์ กระบอกไฟฉาย ถ่ายไฟฉาย ถ่าน
วิทยุสื่อสารและวัสดุอื่นๆ  ตามความจําเป็น รวมถึงการซื้ออุปกรณ์
มาซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงเองหรือประเภทวัตถุคงทนถาวร วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้                                                 
- เป็นไปตาม  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
  0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกราย
จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  กระดาษชําระ  จาน
ชาม แก้วน้ํา  ช้อนส้อม  สบู่  ผงซักฟอก ไม้กวาด  ผ้าถูพื้น  น้ํายา
สุขภัณฑ์ สเปรย์ดับกลิ่น น้ํายาเช็ดกระจก ฯลฯ สําหรับใช้ในสํานัก
งาน รวมถึงการซื้ออุปกรณ์มาซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงเอง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
- เป็นไปตาม  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
  0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ตามหนักการจําแนก
รายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อเหล็ก ไม้ต่างๆ ยาง ก๊อก
น้ํา กลอนประตู ค้อน ตะปู เหล็ก
ฉาก มีด พลั่ว มีด คีม สี ทินเนอร์ แปลงทาสี  ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐ กระเบื้อง  อื่นๆ รวมถึงการซื้ออุปกรณ์มาซ่อม
แซมเปลี่ยนแปลงเอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
  0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ตามหนักการจําแนก
รายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน เบาะรถ  ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ํา มัน
ดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง น้ํามันอัดจารบี น้ํามันไฮโดรลิ
ค ถ่าน แก๊สหุงต้มฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
  0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ตามหนักการจําแนก
รายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผง หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ หมึก กระดาษต่อ
เนื่อง แผ่นกรองแสง เทปบันทึกข้อมูลเครื่องกระจาย
สัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลสายเคเบิลเมน บอร์ดแผ่น
ดิสก์เก็ต ตลับผ้าหมึก เมาส์ คีย์บอร์ด หัวพิมพ์ หรือแถม
พิมพ์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึก เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
งาน ฯลฯ รวมถึงการซื้ออุปกรณ์มาซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงเอง ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
  0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ตามหนักการจําแนก
รายจ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 415,500 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟาที่ใช้ในอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลผักตบ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าไฟฟาสิ่งก่อสร้าง
สาธารณะในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลค่ากระแสไฟฟา
สว่างสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในการติดต่อราชการสําหรับสํานัก
งานเทศบาลตําบลผักตบและค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กัน ค่า Pin Phone บริการโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการเป็น
เวลา 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งบริการไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ ค่า
ดวงตราไปรษณียากร ค่าจดหมายลงทะเบียน และค่าบริการต่างๆ
ที่ต้องจ่ายให้กับที่ทําการไปรษณีย์ เป็นเวลา 12 เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 98,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ระบบอินเตอร์เน็ต สํานักงานเทศบาลตําบลผักตบ  ค่าสื่อสาร ค่า
บริการจัดทําเว็บไซต์ ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
ต้องชําระพร้อมกันเป็นเวลา 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด  2  บาน (มอก.) จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน 
(มอก.) จํานวน 2 หลังๆละ 5,500 บาท จัดซื้อตามราคาท้อง
ตลาด 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนตามโครงการปกปองเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ งานวัน
สําคัญของชาติ และงานรัฐพิธีอําเภอหนองหาน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองหานตาม
โครงการปกปองเทิดทูลสถาบันหลักของชาติ 
งานวันสําคัญของชาติ และงานรัฐพิธีอําเภอหนองหาน
-เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 16 ลําดับที่

งานบริหารงานคลัง รวม 2,601,820 บาท
งบบุคลากร รวม 2,261,820 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,261,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,553,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน  5  อัตรา  และ
ตําแหน่งที่มีการปรับปรุงตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ. 2564  -
  2566)  เป็นเวลา 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ดังนี้
- ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน   1 อัตรา
- ตําแหน่ง หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง จํานวน   1 อัตรา
- ตําแหน่ง หัวหน้าฝายพัฒนารายได้ จํานวน   1 อัตรา
- ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ จํานวน   1 อัตรา
- ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงานจํานวน  1 อัตรา
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลสามัญ  สําหรับผู้
มึสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และตําแหน่งที่มีการปรับปรุงตามแผน
อัตรากําลังสามปี (พ.ศ. 2564 – 2566)  เช่น เงินค่าตอนแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ   เป็น
เวลา  12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าส่วน
ราชการ/หัวหน้าฝาย  ระดับกอง สําหรับผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ จํานวน  3  อัตราเดือนละ  6,500   บาท  เป็น
เวลา  12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ดังนี้ 
- ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน   1 อัตรา
- ตําแหน่ง หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง จํานวน   1 อัตรา
- ตําแหน่ง หัวหน้าฝายพัฒนารายได้ จํานวน   1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 609,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่  สังกัดกอง
คลัง จํานวน  3 อัตราและตําแหน่งที่มีการปรับปรุงตามแผนอัตรา
กําลังสามปี (พ.ศ. 2564 – 2566)เป็นเวลา  12  เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ดังนี้
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชีจํานวน   1 อัตรา
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้   จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 318,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15
  พฤษภาคม  2550) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
สามัญ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ   ค่าจ้างทําของ   ค่าจ้างเหมาบริ
การปฎิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล  ค่าธรรมเนียมค่า
เบี้ยประกันรถยนต์  ค่าใช้จ่ายดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าติด
ตั้งไฟฟา  ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาต่าง ๆ ค่าเย็บ
เข้าปกเอกสาร  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฎิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยก
เว้นค่าเช่าบ้าน)ค่าโฆษณาและเผยแพร่อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ 
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
  0803/ว 1916 ลงวันที่  19  กันยายน  2560
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
ต่างประเทศให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง และเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการหรือเข้าร่วม
ประชุมหรือฝึกอบรม  สัมมนา ฯลฯเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับ
การเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บรายได้เคลื่อนที่ประจําปี และเพื่อ
ให้เทศบาลพัฒนาการจัดเก็บรายได้ เป็นไปตามเปาหมายที่
กําหนด ตลอดจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นและสามารถบริการประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 223

โครงการปรับปรุงแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ในการออกสํารวจข้อมูลภาคสนามของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ค่าจ้างพนักงานภาค
สนาม ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใข้จ่ายอื่น ๆ ในการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2550
 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 223
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ตําบลผักตบ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้าง
เหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น  ค่าจัดซื้อเครื่อง
เขียน  เครื่องใช้สํานักงาน
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟม ยางลบ ซอง  ไม้บรรทัด สมุด
ลงทะเบียนต่างๆ ธงตราสัญลักษณ์  พระบรมฉายาลักษณ์ ธง
ชาติ ธงสาทิสลักษณ์ ม่านปรับแสง  แผงกั้นห้อง เครื่องเย็บ
กระดาษ ลวดเย็บกระดาษ เก้าอี้พลาสติก กระดาษกาว  คลิป
 กระดานไวท์บอร์ด แปรงลบกระดาน หมึก ตรายาง  เครื่อง
คํานวณ เครื่องบันทึกเสียง น้ําดื่มบริการ ประชาชน  สมุดประวัติ
ข้าราชการ ขาตั้งกระดาน ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ พรม  ภาพ
เขียน พระพุทธรูป ฯลฯ รวมถึงการซื้ออุปกรณ์มาซ่อมแซมเปลี่ยน
แปลงเอง เป็นเงิน 100,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ แบบพิมพ์ต่าง ๆ จากโรงพิมพ์ เช่น สมุด
เงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย สมุดคุมฎีกาเบิกจ่าย ใบเสร็จรับเงินทั่ว
ไป ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย ใบอนุญาตเกี่ยวกับ
การโฆษณาใช้เสียง สมุดลงทะเบียนต่างๆและใบเสร็จต่าง ๆ ฯลฯ
  เป็นเงิน 20,000 บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ หมึก กระดาษต่อ
เนื่อง แผ่นกรองแสง  เทปบันทึกข้อมูล เครื่องกระจาย
สัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล สายเคเบิลเมนบอร์ดแผ่น
ดิสก์เก็ต  ตลับผ้าหมึก  เมาส์  คีย์บอร์ด หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  แบบฉีดหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์  ค่าจัด
ซื้อ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฎิบัติงาน ฯลฯ รวมถึง
การซื้ออุปกรณ์มาซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงเอง

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ  2  บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด2บาน (มอก.)
จํานวน 2 หลังๆละ 5,500 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ  4  ลิ้นชัก จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก  จํานวน 2 หลังๆ
ละ 5,500 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,773,400 บาท

งบบุคลากร รวม 963,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 963,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 767,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน  2
  อัตรา และตําแหน่งที่มีการปรับปรุงตามแผนอัตรากําลังสามปี(พ
.ศ. 2561-2563) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เป็นเวลา 12 เดือน ดังนี้
(1) ตําแหน่ง หัวหน้าฝายปกครอง (อํานวยการต้น)
(2) ตําแหน่ง เจ้าพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (ชํานาญงาน)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝาย สําหรับผู้มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ เช่น หัวหน้าฝายปกครอง เดือนละ 1,500 บาท
จํานวน 1 อัตรา เป็นเวลา 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1อัตรา และตําแหน่งที่มี
การปรับปรุงตามแผนอัตรากําลังสามปี(พ.ศ.2561-2563) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเวลา 12 เดือน ดังนี้ 
-ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างและตําแหน่งที่มีการ
ปรับปรุงตามแผนอัตรากําลังสามปี(พ.ศ. 2561-2563) เช่น เงิน
เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ เป็นเวลา 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 701,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปแก่
สมาชิก อปพร.เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย การดําเนินการตามภารกิจอํานาหน้าที่ของ อปท
. เกี่ยวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมายการรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร การปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนการอํานวยความสะดวกด้านการเดินทางให้แก่
ประชาชนในช่วงเทศกาล หรือเฝาระวังภัย อํานวยความสะดวกแก่
เด็กนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในกรณี
ประสบปัญหาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
-เป็นไปตาม ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2560
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7271 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2560)
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ค่าใช้สอย รวม 586,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 446,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเสริมการปฏิบัติงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การเตรียมพร้อมเฝาระวังภัย ตรวจสอบ
เตรียมพร้อมอุปกรณ์ การกู้ชีพกู้ภัย การเผชิญเหตุดับเพลิง ภัย
พิบัติฉุกเฉินและสาธารณภัยอื่น อันมีผลกระทบต่อสาธารณ
ชน ออกพื้นที่สํารวจรายงานความเสี่ยงเบื้องต้น สนับสนุนการช่วย
เหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0803.3/ว1916 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่นที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการหรือเข้าร่วมประชุมหรือฝึก
อบรม สัมมนาฯลฯเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ ใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็น
ต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559   
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โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนตามนโยบายของรัฐบาลในช่วงเทศกาล สําคัญ เช่น เทศกาล
ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 196

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถจักร
ยายนต์เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ คอมพิวเตอร์ เครื่อง
ปริ๊นเตอร์ และอื่น ๆ ตามความจําเป็น ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง วัสดุทรัพย์สินอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตาม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1752ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน เบาะรถ  ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันอัดจารบี น้ํามันไฮโดรลิค ถ่าน แก๊สหุง
ต้มฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
  0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ตามหนักการจําแนก
รายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ผงเคมี
สําหรับเครื่องดับเพลิง และน้ํายาดับเพลิงเคมีชนิดโฟม
คอมปาวล์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
  0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ตามหนักการจําแนก
รายจ่ายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 19,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบ
สะพาย เครื่องยนต์  ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมี จํานวน 2 เครื่อง จัด
ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2562 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  

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

อุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลสะแบง ตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 191
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนตามโครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับที่ทํา
การปกครอง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองหานตาม
โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับที่ทําการปกครอง
อําเภอหนองหาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 193

อุดหนุนตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยที่ทําการ
ปกครองอําเภอหนองหาน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองหานตาม
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยที่ทําการปกครอง
อําเภอหนองหาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 หน้า 72
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย การดับเพลิง และวิธีการ
ปองกันและแก้ไขปัญหาเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ ในสํานักงานเทศบาล
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
อัคคีภัย การดับเพลิง และวิธีการ   เช่น ค่าปาย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรม ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจัดทําปาย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 หน้า 73

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถจักร
ยายนต์เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ คอมพิวเตอร์ เครื่อง
ปริ๊นเตอร์ และอื่น ๆ ตามความจําเป็น ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง วัสดุทรัพย์สินอื่น ๆ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1752ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงต่างๆ เช่น ท่อดูดน้ํา
ดับเพลิง หัวฉีดน้ําดับเพลิง เชือกพันท่อดูดน้ําดับเพลิง
ข้อแยกดับเพลิงและวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในที่สูง เช่น เชือกโรยตัว ถุงมือโรยตัว สแน็บลิ้ง และ อุปกรณ์
ที่ใช้ในที่สูงอื่นๆ และสําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ํา เช่น หน้ากาก ดําน้ํา ท่อหายใจ
ผิวน้ํา มีดดําน้ํา ไฟฉายดําน้ํา สายอัด แรงดันอากาศ และ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางน้ํา  

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 8,753,356 บาท

งบบุคลากร รวม 2,849,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,849,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,704,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และพนักงานครู
เทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 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 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ครูค.ศ. 2   
จํานวน 3 อัตรา เดือนละ3,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นเวลา  12   เดือน 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,063,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาล จํานวน   7  อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  และเงิน
อุดหนุนทั่วไป ดังนี้
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก       จํานวน   4  อัตรา
- ตําแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก                 จํานวน   3  อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,260 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน   4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และเงิน
อุดหนุนทั่วไป ดังนี้
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก       จํานวน    1  อัตรา
- ตําแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก                 จํานวน   3  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 3,302,816 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,578,700 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและแข่งขันทักษะทางวิชาการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่พร้อมเวที ค่าจัดซื้อของรางวัลเด็กที่
เข้าร่วมกิจกรรมค่าเงินรางวัล ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม สําหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมและคณะกรรมการจัดงานและ
แขกผู้มีเกียรติ ค่าดอกไม้ ประดับแท่นกล่าวรายงานพร้อมชุดรับ
แขก ค่าล้างอัดขยายรูปภาพ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตรค่า
ปายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 221
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โครงการประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวิทยากรค่าล้างอัดขยายรูป
ภาพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นใน
โครงการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  เพ่ิมเติม หน้า 67

โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 10,000 บาท

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

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,468,700 บาท

ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 931,000
 บาท                                                                      
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลผักตบ จํานวน 190
 คน อัตราคนละ  20  บาท  จํานวน 245 วัน  
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาก้าว   จํานวน 45  คน  
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว จํานวน 20 คน 
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง  จํานวน 36 คน 
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ผักตบ      จํานวน 89 คน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   
เพื่อจ่ายเป็น จํานวน 323,000 บาท ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว )                                                   
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-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว ) จัดสรรตามจํานวนเด็กเล็กอัตราคนละ  1,700
  บาทต่อปี ในการจัดสรร  ดังนี้  
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาก้าว   จํานวนนักเรียน   45  คน
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว จํานวนนักเรียน   20  คน
3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง จํานวนนักเรียน   36 คน
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ผักตบ      จํานวนนักเรียน   89 คน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา             
-เพื่อจ่ายเป็น จํานวน  81,700  บาท  ค่าจัดการเรียนการ
สอน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน )                                                   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลผักตบ อัตรา
คนละ 430 บาทต่อปี ดังนี้  
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาก้าว    จํานวนนักเรียน    45  คน
2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว  จํานวนนักเรียน   20  คน
3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง   จํานวนนักเรียน   36  คน
4)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ผักตบ       จํานวนนักเรียน   89  คน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา             
-เพื่อจ่ายเป็น จํานวน 38,000 บาท ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่า
หนังสือเรียน )                                                   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลผักตบ อัตรา
คนละ  200  บาทต่อปี ดังนี้  
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาก้าว     จํานวนนักเรียน   45  คน
2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว  จํานวนนักเรียน   20  คน
3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง   จํานวนนักเรียน   36  คน
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4)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ผักตบ       จํานวนนักเรียน   89  คน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา             
-เพื่อจ่ายเป็น จํานวน 38,000 บาท ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่า
อุปกรณ์การเรียน)                                                   
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลผักตบ อัตรา
คนละ 200 บาทต่อปี ดังนี้  
1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาก้าว   จํานวนนักเรียน   45  คน
2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว จํานวนนักเรียน   20  คน
3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง  จํานวนนักเรียน   36 คน
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ผักตบ จํานวนนักเรียน   89 คน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา             
เพื่อจ่ายเป็น จํานวน  57,000 บาท ค่าจัดการเรียนการสอน   (ค่า
เครื่องแบบนักเรียน )                                                   
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลผักตบ อัตรา
คนละ 300 บาทต่อปี ดังนี้  
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาก้าว    จํานวนนักเรียน   45  คน
2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว จํานวนนักเรียน   20  คน
3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง  จํานวนนักเรียน   36 คน
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ผักตบ       จํานวนนักเรียน   89 คน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 210

โครงการสายใยรักแม่และลูกผูกพัน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่พร้อมเวที ค่าจัดทําเอกสาร 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
สําหรับเด็ก  ผู้ปกครอง คณะกรรมการจัดงานและแขกผู้มี
เกียรติ ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าดอกไม้ ประดับแท่นกล่าวรายงาน
พร้อมชุดรับแขก ค่าล้างอัดขยายรูปภาพค่าปายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า53
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โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการบุคลากรทางการ
ศึกษา

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ในการ
ฝึกอบรมบุคลากรในสถานที่และนอกสถานที่ การผลิตสื่อการเรียน
การสอน มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นพิธีเปิดปิดการอบรม ค่าตกแต่งสถาน
ที่ ค่าสมนาคุณวิทยาการค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทําเอกสาร ค่าล้างอัดขยายรูปภาพ ค่า
ปายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าจ้างเหมารถยนต์
เพื่อใช้สําหรับเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า 68

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุ
ต่างๆ 
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว ครุภัณฑ์อื่นฯลฯ
เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเล่นสนามของเด็ก เครื่อง
คอมพิวเตอร์ พัดลม เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้         

ค่าวัสดุ รวม 1,717,116 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสํานักงานประเภทต่างๆ เช่น กระดาษ 
แฟม  กระดาษถ่ายเอกสาร หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ปากกา ดิน
สอ แล็คซีนลวดเย็บ คลิป ค่าเครื่องคํานวณ กระดาน
ไวท์บอร์ด สมุดลงทะเบียนต่างๆ กาว ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นอัน
เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุสํานักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,223 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปง ยาสีฟัน
แปรงสีฟัน ผงซักฟอก ไม้กวาด จาน น้ํายาล้างห้องน้ํา  น้ํายาล้าง
จาน น้ํายาถูพื้น แก้ว หม้อ ช้อน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นอันเกี่ยว
เนื่องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,465,893 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม )
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ดังนี้
ค่าอาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 364,078
 บาท                        
เด็กนักเรียน 190 คน จํานวน 260 วัน อัตราคนละ7.37 บาท  ดัง
นี้
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลผักตบ       จํานวน  89  คน
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาก้าว                 จํานวน  45  คน
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง               จํานวน  36  คน
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว               จํานวน  20  คน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
. ) จํานวน 1,101,815  บาท   
จํานวนนักเรียน 575 คน จํานวน 260 วัน อัตราคนละ7.37
 บาท  รายละเอียด ดังนี้
1) โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล         จํานวน  159  คน
2) โรงเรียนบ้านปาก้าว                      จํานวน  156  คน
3) โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก         จํานวน  126  คน
4) โรงเรียนบ้านนาฮัง                        จํานวน  77   คน
5) โรงเรียนบ้านหนองบัว                     จํานวน 57  คน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  
เช่น ท่อน้ําประปา ตะปู สี  เหล็ก กระเบื้อง ก๊อกน้ํา ฯลฯ และค่า
ใช้จ่ายอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุก่อสร้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ์ : 28/4/2564  14:02:17 หน้า : 35/84



วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 6,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาลเด็ก
เบื้องต้นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เช่น ยาต่างๆ ผ้าพัน
แผล สําลี น้ํายาล้างแผล ยาแดง แอลกอฮอล์ ฯ ลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นอันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี  โปรแกรม  
ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล สาย
เคเบิล แปนพิมพ์ เมนบอร์ด หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ค่าจัดซื้อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุ
คอมพิวเตอร์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 7,000 บาท
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลผักตบ จํานวน 12 เดือน
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาก้าว  จํานวน  3,500  บาท
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง จํานวน  3,500  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 300,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติการ (สีดํา ) จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติการ(สีดํา)ของผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5
 ตัว ดังนี้
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ผักตบ จํานวน 3 ตัวๆละ1,800 บาท 
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาก้าว จํานวน 2 ตัวๆละ 1,800 บาท
(จัดซื้อราคาตามท้องตลาดย้อนหลัง 2 ปี เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่มีกําหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ ) จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ ) จํานวน 2 เครื่อง ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองบัว รายละเอียดดังนี้
- เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 2
 เครื่องๆละ 21,000 บาท 
-ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก
ประหยัดไฟฟาเบอร์ 5
-ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
-มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
 จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วป
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
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จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้(สี
ดํา )
ขนาดโต๊ะ 80x150x75 ซม.จํานวน 2 ชุด ของผู้ดูแลเด็ก ราย
ละเอียด ดังนี้
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ผักตบ จํานวน 1 ชุดๆละ 4,800 บาท 
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง จํานวน 1 ชุดๆละ4,800
 บาท (จัดซื้อราคาตามท้องตลาดย้อนหลัง 2 ปี เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐาน ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 240,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการปรับปรุงต่อเติมด้านหน้า ศพด. บ้านหนองกุง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อปรับปรุงต่อเติมด้านหน้าอาคารเรียน ศพด.บ้านหนองกุง
 (ตามแบบของ ทต.ผักตบ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า63

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลผักตบ จํานวน 100,000 บาท

ปริมาณงาน ขนาดยาว 66 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลผักตบ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า68
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โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือในโรงอาหารศพด.ทต.ผักตบ จํานวน 40,000 บาท

ปริมาณงาน  ขนาด ยาว 6 เมตร กว้าง 40 ซม.สูง 60 ซม.ก่อ
สร้าง(ตามแบบของ ทต.ผักตบ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า58

โครงการจัดทําปายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ผักตบ จํานวน 14,000 บาท

ปริมาณงาน  ตัวอักษร ขนาด หนา 10 มม.สูง 30 ซม. ขนาด
ปาย กว้าง 4 เมตร สูง 2.30  เมตร จํานวน 1 ปาย ก่อสร้างตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลผักตบ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า58

โครงการจัดทําปายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปาก้าว จํานวน 12,000 บาท

ปริมาณงาน  ตัวอักษร ขนาด หนา 10 มม.สูง 30 ซม. ขนาด
ปาย กว้าง 4 เมตร สูง 2.30  เมตร จํานวน 1 ปาย ก่อสร้างตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลผักตบ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า61

โครงการจัดทําปายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองกุง จํานวน 12,000 บาท

ปริมาณงาน  ตัวอักษร ขนาด หนา 10 มม.สูง 30 ซม. ขนาด
ปาย กว้าง 4 เมตร สูง 2.30  เมตร จํานวน 1 ปาย ก่อสร้างตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลผักตบ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า62

โครงการจัดทําปายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว จํานวน 12,000 บาท

ปริมาณงาน  ตัวอักษร ขนาด หนา 10 มม.สูง 30 ซม. ขนาด
ปาย กว้าง 4 เมตร สูง 2.30  เมตร จํานวน 1 ปาย ก่อสร้างตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลผักตบ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า60
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,300,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,300,000 บาท

ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 2,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
ประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)จํานวนนักเรียน 575 คน จํานวน 200 วัน อัตรา
คนละ 20 บาท  รายละเอียดดังนี้
1. โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล       จํานวน  159  คน
2. โรงเรียนบ้านปาก้าว                    จํานวน  156  คน
3. โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก       จํานวน  126  คน
4. โรงเรียนบ้านนาฮัง                      จํานวน  77   คน
5. โรงเรียนบ้านหนองบัว                  จํานวน  57   คน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 705,984 บาท

งบบุคลากร รวม 528,984 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 528,984 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 346,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ประจําปี จํานวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (2561-2563) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเวลา 12
 เดือน ดังนี้
-ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ชํานาญการ) จํานวน 1 อัตรา
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 11,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเวลา 12 เดือน ดังนี้
-ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ชํานาญการ) จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ กอบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 170,784 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 12 เดือน 
จํานวน 1 อัตรา ดั้งนี้
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จํานวน 2 คนๆ
ละ 5000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
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งบลงทุน รวม 57,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง สะพายหลัง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง สะพายหลัง ถังบรรจุ
น้ํายาไม่น้อยกว่า 3 ลิตร ทํางานด้วยเครื่องยนต์ 2 จังหวะ มีกําลัง
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ที่จําเป็น จํานวน 1
 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า39
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน *(จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2563 ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 16
คุณลักษณะพื้นฐาน
1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
2.หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบCache Memory รวมในระดับ(level) เดียวกัน ขยาดไม่
น้อยกว่า 4 Mb
3.มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB  
4.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
5.มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวน ไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง 
7.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
7.มีแปนพิมพ์และเมาส์
8.มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 615,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการตลาดน่าซื้อ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้และเพื่อการส่ง
เสริมและพัฒนายกระดับตลาดให้ได้มาตรฐาน สะอาดและ
ปลอดภัย รวมทั้งแนวทางขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ โดยจ่าย
เป็น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม เช่นกระดาษ ปากกา แฟม เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่นอันเกี่ยวเนื่องจากโครงการนี้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 200

โครงการปองกันโรคและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ ความรู้แก่อาสาปศุ
สัตว์ ค่าวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าเข็มฉีดยา ค่าไซริงค์ ค่า
สํารวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ค่าจ้างเหมาการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปาย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม เช่น
กระดาษ ปากกา แฟม เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นอันเกี่ยวเนื่องจากโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตาม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 729 ลงวันที่  31 มีนาคม 2560 เรื่อง นโยบายการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบ้าสําหรับสัตว์ 
-เป็นไปตาม หนังสือที่ มท 0810.5/ว4052 ลว 14
 ธันวาคม 2561 
-เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้า 203

วันที่พิมพ์ : 28/4/2564  14:02:17 หน้า : 44/84



โครงการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่
ประชาชนในการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019  ค่าปายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก
อบรม เช่น กระดาษ ปากกา แฟม เครื่องเขียน ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2
/ ว 2728 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า25

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ตามหลัก 3R จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ
ตามหลัก 3 Rs  โดยจ่ายเป็น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปาย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม เช่น
กระดาษ ปากกา แฟม เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นอันเกี่ยวเนื่องจากโครงการนี้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 200
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โครงการรณรงค์ปองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล
ตําบลผักตบ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่
ประชาชนในการปองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยจ่ายเป็น
ค่าปายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อทรายเคมีกําจัดลูกน้ํายุง
ลาย ค่าน้ํายาเคมีกําจัดยุงลายตัวเต็มวัย ค่าจ้างเหมาฉีดสารเคมี
พ่นยุง ค่าชุดอุปกรณ์สําหรับผู้ปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมีกําจัดยุง
ลาย ค่าปายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก
อบรม เช่น กระดาษ ปากกา แฟม เครื่องเขียน ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ ว 2728 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า38

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อถังขยะยางรถยนต์ขนาดความจุ 80 ลิตร  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้   
 - เป็นไปตาม  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
  0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ตามหนักการจําแนก
รายจ่ายตามงบประมาณ
    

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เคมีภัณฑ์
น้ํายาต่างๆฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่ง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ที่ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
รถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย  ทะเบียน  826354 อด มิตซูบิชิ
ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสภาพก่อนส่งซ่อม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว
 27 มิถุนายน 2559

งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านกะพี้ หมู่ 7

จํานวน 13,980 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านกะพี้ หมู่ 7 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า31
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เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านดอนแคน หมู่ 11

จํานวน 13,980 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านดอนแคน หมู่ 11 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า35

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านนาฮัง หมู่ 5

จํานวน 13,980 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านนาฮัง หมู่ 5 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า29

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านปาก้าว หมู่ 12

จํานวน 13,980 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านปาก้าว หมู่ 12 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า36
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เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านปาก้าวหมู่ 6

จํานวน 13,980 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านปาก้าว หมู่ 6 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า30

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านผักตบ หมู่ 1

จํานวน 13,980 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านผักตบหมู่ 1 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า25

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านผักตบ หมู่ 10

จํานวน 13,980 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านผักตบหมู่ 10 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า34

วันที่พิมพ์ : 28/4/2564  14:02:17 หน้า : 49/84



เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านผักตบ หมู่ 13

จํานวน 13,980 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านผักตบหมู่ 13 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า37

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านผักตบ หมู่ 2

จํานวน 13,980 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านผักตบหมู่ 2 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า26

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านหนองกอบง หมู่ 4

จํานวน 13,980 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านหนองกอบง หมู่ 4 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า28
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เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านหนองกุง หมู่ 8

จํานวน 13,980 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านหนองกุง หมู่ 8 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า32

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านหนองบัว หมู่ 3

จํานวน 13,980 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านหนองบัว หมู่ 3  สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า27

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านหนองแห้วหมู่ 9

จํานวน 13,980 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านหนองแห้ว หมู่ 9 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า33
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เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้านกะพี้ หมู่ 7

จํานวน 2,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านกะพี้ หมู่ 7 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า32

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้านดอนแคน หมู่11

จํานวน 2,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านดอนแคน หมู่ 11 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า36

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้านปาก้าว หมู่ 12

จํานวน 2,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านปาก้าว หมู่ 12 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า37
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เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้านผักตบ หมู่ 1

จํานวน 2,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านผักตบ หมู่ 1 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า26

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้านผักตบ หมู่ 10

จํานวน 2,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านผักตบ หมู่ 10 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า35

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้านผักตบ หมู่ 13

จํานวน 2,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านผักตบ หมู่ 13 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า38
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เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้านผักตบ หมู่ 2

จํานวน 2,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านผักตบ หมู่ 2 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า27

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้านหนองกุง หมู่ 8

จํานวน 2,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านหนอกุง หมู่ 8  สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า33

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้านหนองแห้วหมู่ 9

จํานวน 2,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านหนองแห้ว หมู่ 9  สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า34
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เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้านนาฮัง หมู่ 5

จํานวน 2,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านนาฮัง หมู่ 5 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า30

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้านปาก้าว หมู่ 6

จํานวน 2,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านปาก้าว หมู่ 6 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า30

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้านหนองกอบง หมู่ 4

จํานวน 2,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านหนองกอบง หมู่ 4 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า29
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เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้านหนองบัว หมู่ 3

จํานวน 2,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านหนองบัว หมู่ 3 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า28

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของบ้านกะพี้ หมู่ 7

จํานวน 3,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านกะพี้ หมู่ 7 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า31

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของบ้านดอนแคน หมู่ 11

จํานวน 3,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านดอนแคน หมู่ 11 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า35
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เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของบ้านนาฮัง หมู่ 5

จํานวน 3,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านนาฮัง หมู่ 5 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า29

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของบ้านปาก้าว หมู่ 12

จํานวน 3,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านปาก้าวหมู่ 12 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า36

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของบ้านปาก้าว หมู่ 6

จํานวน 3,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านปาก้าว หมู่ 6 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า30
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เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของบ้านผักตบ หมู่ 1

จํานวน 3,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านผักตบหมู่ 1 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า25

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของบ้านผักตบ หมู่ 10

จํานวน 3,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านผักตบหมู่ 10 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า10

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของบ้านผักตบ หมู่ 13

จํานวน 3,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านผักตบหมู่ 13 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า37

วันที่พิมพ์ : 28/4/2564  14:02:17 หน้า : 58/84



เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของบ้านผักตบ หมู่ 2

จํานวน 3,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านผักตบหมู่ 2 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า26

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของบ้านหนองกุง หมู่ 8

จํานวน 3,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านหนองกุง หมู่ 8 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า25

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของบ้านหนองบัวหมู่ 3

จํานวน 3,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านหนองบัว หมู่ 3 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า3
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เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของบ้านหนองแห้วหมู่ 9

จํานวน 3,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านหนองแห้ว หมู่ 9 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า33

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของหนองกอบงหมู่ 4

จํานวน 3,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของบ้านหนองกอบง หมู่ 4 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มด 0808.2
/ ว 3886 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า28

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 359,400 บาท

งบบุคลากร รวม 359,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 359,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 359,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3
 ปี (2561-2563) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 เป็นเวลา 12 เดือน ดังนี้
-ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ชํานาญการ) จํานวน 1 อัตรา
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,324,100 บาท

งบบุคลากร รวม 2,320,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,320,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,401,860 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี  จํานวน 6 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง3
 ปี (2561-2563)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเวลา 12 เดือน ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองช่าง 
(2)หัวหน้าฝายแบบแผนและก่อสร้าง
(3)หัวหน้าฝายการโยธา 
(4)นายช่างโยธา 
(5)นายช่างไฟฟา
(6)เจ้าพนักงานธุรการ 
                                                                              
                                              

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานเทศบาล
จํานวน 6 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญสําหรับผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ และตําแหน่งที่มีการปรับปรุงตามแผน
อัตรากําลังสามปี (2561-2563) เช่น เงินตอบแทนนอกจากเหนือ
เงินเดือน เงินค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เวลา 12 เดือน
(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา
(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝายแบบแผน
และก่อสร้าง จํานวน 1 อัตรา
(3) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝายการโยธา
จํานวน 1 อัตรา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 792,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเวลา 12 เดือน  ดังนี้
-ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จํานวน 1 อัตรา
-ผู้ช่วยนายช่างไฟฟา  จํานวน  1 อัตรา
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  จํานวน 1 อัตรา
-พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างและ
ตําแหน่งที่มีการปรับปรุงตามแผนอัตรากําลังสามปี (2561-2563
) เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ เป็นเวลา 12 เดือน ดังนี้
-ผู้ช่วยนายช่างไฟฟา
-พนักงานจ้างทั่ว
ไป                                                                           
     

งบดําเนินงาน รวม 429,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 84,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ/คณะกรรมการตรวจ
การจ้างโครงการก่อสร้างต่างๆของเทศบาลและอื่นๆที่จัดอยู่ใน
ประเภทเดียวกัน   
-เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0809.3/ว423
  ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2546                                                         
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แกพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เรื่อง และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ
. 2559
                                                                              
                       

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ผู้มี
สิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ 
เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดีการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2554
                                                                              
                                                                         

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าธรรมเนียม และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆฯลฯ เป็นไป
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0809.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และ นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ และค่าใช้จ่ายอื่น ในการ
เดินทาง
ไปราชการหรืออบรมของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ
คอมพิวเตอร์ เครื่องพริ๊นเตอร์ และอื่นๆ ตามความจําเป็น
ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
วัสดุทรัพย์สินอื่นๆ ตามทะเบียนครุภัณฑ์ เทศบาลตําบลผัก
ตบ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 245,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟม ดินสอ ปากกา หมึก ยางลบ เครื่องเย็บ
กระดาษ  เอกสาร หนังสือ 
และ วัสดุสํานักงานอื่น ๆ ตามความจําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ
เช่น ฟิวส์ สวิทช์ ปลั๊ก หลอดไฟฟา สายไฟฟา เทปพันสายไฟ และ
วัสดุอื่น ๆ ตามความจําเป็น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ทินเนอร์ แปรง
ทาสี  ปูนซีเมนต์ ทรายอิฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อพีวีซี ข้อต่อ น้ํายา
ประสานท่อ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานประปาตามความ
จําเป็น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน เบาะรถ  ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ สําหรับกิจการและยาน
พาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน โฆษณาในการ
เผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์พู่กัน สี ฟิวเจอร์
บอร์ด โฟม ผ้าขาวเขียนปายและอื่น ๆ ตามความจําเป็น  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นบันทึกข้อมูล 
หมึกพิมพ์และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ตามความ
จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

งบลงทุน รวม 575,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 575,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จํานวน 575,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํา
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
1) แบบธรรมดา
(1) มีน้ําหนักบรรทุกไม่ต่ํากว่า 1 ตัน
(2) เป็นรถช่วงยาว
(3) เป็นกระบะสําเร็จรูป
(4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุิภัณฑ์ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า 21
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าปายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียนค่าจ้างเหมา ค่าพาหนะ และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆอันเกี่ยวเนื่องในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 183

โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าปายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียน ค่าจ้างเหมา ค่าพาหนะ และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆอันเกี่ยวเนื่องในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า 23

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าปายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียน ค่าจ้างเหมา ค่าพาหนะ และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆอันเกี่ยวเนื่องในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 183
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าปายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียนค่าจ้างเหมา ค่าพาหนะ และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆอันเกี่ยวเนื่องในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้า184

โครงการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและการคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิสตรี

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าปายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียนค่าจ้างเหมา ค่าพาหนะ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องในโครงการเพื่อจัดอบรมความรู้
และทักษะในการพัฒนาอาชีพอันก่อให้เกิดรายได้ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า23

โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าปายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียนค่าจ้างเหมา ค่าพาหนะ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้า 183

โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการประกอบอาชีพของราษฎร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าปายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียนค่าจ้างเหมา ค่าพาหนะ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องในโครงการเพื่อจัดอบรมความรู้
และทักษะในการพัฒนาอาชีพอันก่อให้เกิดรายได้ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้า 184
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพบทบาทสตรีในพื้นที่ตําบลผักตบ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าปายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียนค่าจ้างเหมา ค่าพาหนะ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องในโครงการเพื่อจัดอบรมความรู้
และทักษะในการพัฒนาอาชีพอันก่อให้เกิดรายได้ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า23

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตําบลผักตบ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในตําบลผัก
ตบ 
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรมการ
ตัดสินกีฬาค่าจัดเตรียมสถานที่ ตกแต่งสถานที่  ค่าดอกไม้ประดับ
แท่นกล่าวรายงานค่าถ้วยรางวัล  ค่าเงินรางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่า
ชุดนักกีฬา ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตรค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่า
จ้างเหมาจัดสนามแข่งขัน ค่าเช่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการแข่งขัน
 ค่าแพรปายเปิดงาน ค่าพลุตะไล ค่าจ้างเหมาวงดุริยางค์ ค่าแสดง
เปิดงาน ค่าล้างอัดขยายรูปภาพค่าปายโครงการ ปายประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
สําหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561-2565)  หน้า 215
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาของแต่ละหมู่บ้าน 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์   
เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล  ลูกตะกร้อ  ลูกเปตอง ตาข่าย
ฟุตบอล ตาข่ายวอลเล่ย์บอล  ตาข่ายตะกร้อ  นวม ห่วงยาง ไม้แบ
ตมินตัน ฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุกีฬา 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 275,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการประกวดขับร้องสรภัญญะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประกวดขับร้องสรภัญญ์  โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าพิธีเปิด - ปิดการจัดงาน ค่าตอบแทนกรมการ
ตัดสิน ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าดอกไม้ประดับ
แท่นกล่าวรายงาน ค่าถ้วยรางวัล  ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทน
พิธีกร ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าจ้างเหมาเครื่อง
เสียง 
ค่าแพรปายเปิดงาน   ค่าแสดงเปิดงาน ค่าล้างอัดขยายรูปภาพ ค่า
ปายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จําเป็นสําหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 213
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โครงการประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทง โดยเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับค่าพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน ค่าตอบแทนกรมการตัดสิน ค่า
จัดเตรียมสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าดอกไม้ประดับแท่นกล่าว
รายงาน ค่าถ้วยรางวัล  ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนพิธีกร ค่า
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าแพร
ปายเปิดงาน ค่าพลุตะไล  ค่าแสดงเปิดงาน ค่าล้างอัดขยายรูป
ภาพ
ค่าปายโครงการ ปายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้า 214

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าพิธีเปิด - ปิดการจัดงาน ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่  ค่า
ดอกไม้ประดับแท่นกล่าวรายงาน ค่าถ้วยรางวัล  ค่าเงินรางวัล ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้าง
เหมาเครื่องเสียง ค่าแพรปายเปิดงาน   ค่าแสดงเปิดงาน ค่าล้าง
อัดขยายรูปภาพ 
ค่าปายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็นสําหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้า 213

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตําบลผักตบ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าพิธีเปิด - ปิดการจัดงาน  ค่าจัดเตรียม
สถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ประดับแท่นกล่าวรายงาน ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าจ้าง
เหมาเครื่องเสียง ค่าล้างอัดขยายรูปภาพ ค่าปายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับ
โครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565)   หน้า 213
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งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนการจัดทําขบวนแห่งานประเพณี
ประจําปีทุ่งศรีเมือง ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอหนองหาน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดทําขบวนแห่ บายศรีวัฒนธรรมดีศรีอุดร  ขบวนอารยธรรม
ห้าพันปี ฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ

อุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนการจัดทําขบวนแห่ในงานมรดกโลก
บ้านเชียง ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอหนองหาน

จํานวน 100,000 บาท

ในงานมรดกโลกบ้านเชียง  ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอหนอง
หาน
เพื่อจัดทําขบวนแห่ เช่น ขบวนแห่มัดหมี่ย้อมคราม พาน
บายศรี  ขบวนแห่ฮีตสิบสองคองสิบสี่ขบวนแห่ย้อนรอยอดีตวิถี
ชีวิตไทพวนบ้านเชียง  ขบวนอารยธรรมห้าพันปี ฯลฯและค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,194,600 บาท

งบลงทุน รวม 3,778,100 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,778,100 บาท
ค่าถมดิน

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินบริเวณข้างบ้านพักข้าราชการ จํานวน 80,000 บาท

ปริมาณงาน จุดที1่ถมดินลูกรัง ขนาดกว้าง 23 เมตร ยาว 25
 เมตร
จุดที่ 2ขนาดกว้าง 33 เมตร ยาว 35 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า 16
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ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตําบลผัก
ตบ

จํานวน 350,000 บาท

 ปริมาณงาน กว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลผักตบ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่  1 หน้า 57

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาฮัง หมู่ที่ 5 ไป
ปาช้าจีน

จํานวน 244,100 บาท

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว109.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสิมเหล็กไม่น้อย
กว่า 436 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
  หน้า 14

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกะพี้ หมู่ที่ 7 จาก
บ้านนายบุญส่ง คนฉลาด - ข้างรีสอร์ท

จํานวน 168,000 บาท

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 75.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
  หน้า 15
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปาก้าว หมู่ที่ 12 ข้าง
โรงเรียนบ้านปาก้าว

จํานวน 218,400 บาท

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง6.00เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรคตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า390ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตรรายละเอียดตามแบบที่เทศบาล
ตําบลผักตบกําหนด  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า16

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปาก้าว หมู่ที่ 6 จาก
บ้านนายคนองศักดิ์ ศรีอุดร - บ้านนายสมปอง

จํานวน 56,000 บาท

ปริมาณงานขนาดความกว้าง4.00 เมตรความยาว25.00เมตร
หนา0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสิมเหล็กไม่น้อยกว่า100
ตารางเมตรไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
  หน้า 14

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปาก้าว หมู่ที่ 6 จาก
บ้านนายสุวรรณ บุตรวงค์ - บ้านนายยอด ปองแก้ว

จํานวน 252,000 บาท

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 150.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 450 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า 14
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ 1 จาก
บ้านนายทองใส จันทร์อัมพร - บ้านนางเครือสุวรรณ ใจแก้ว

จํานวน 136,600 บาท

ปริมาณงาน  ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 61.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 244 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า 16

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 จาก
บ้านนายวีระชัย เปลือยหนองแข้ - สามแยกทางไปห้วยคําพุ

จํานวน 254,800 บาท

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวีระ
ชัย เปลือยหนองแข้ - สามแยกทางไปห้วยคําพุ ขนาดความ
กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 91.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 455 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากบ้านนาย
สมพร ชัยลือชา - ถนนลาดยางบ้านหนองแห้ว

จํานวน 38,000 บาท

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นายสมพร ชัยลือชา - ถนนลาดยางบ้านหนองแห้วขนาดความ
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 17.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 68  ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า 12
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โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนเส้นห้วยบาก ไปปาช้าจีน บ้าน
หนองกุง หมู่ที่ 8

จํานวน 150,600 บาท

ปริมาณงานเสริมผิวจราจรลูกรังขนาดความกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมลงท่อคสล
.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 5 ท่อนรายละเอียดตาม
แบบที่เทศบาลกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า 10

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านผักตบ หมู่ที่ 1 จากประตูสวนนายนิ
วัฒน์ สุวรรณพิศ - แยกนานายนิยม เสนาภักดี

จํานวน 41,300 บาท

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า 4

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ 
1 จากบ้านนางสอนใจ สีดากุล - บ้านนางรุจี ชานนตรี

จํานวน 178,600 บาท

ปริมาณงานขนาดกว้าง0.40 เมตรลึก 0.50 เมตรหนา 0.10 เมตร
ยาว 94 เมตรรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนดตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้าที่ 3

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ 
10 ข้างโรงเรียนบ้านผักตบ

จํานวน 275,000 บาท

ปริมาณงานขนาดกว้าง0.60เมตร ลึก 0.60 เมตรหนา 0.12 เมตร
ยาว 100 เมตรรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนดตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า 3
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ หมูที่ 
2 จากบ้านนายศาสตร์ตรา โคตรชาลี - บ้านนายบุญหลัก - ชาอา
มาตย์

จํานวน 237,500 บาท

ปริมาณงานขนาดกว้าง0.40เมตรลึก0.50 เมตร หนา 0.10
 เมตร ยาว 125 เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
-เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า 6

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกอบง 
หมู่ที่ 4 จากบ้านนางบังอร ลากลาง-บ้านนางพรพิรุณ พลลาภ

จํานวน 302,500 บาท

ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร
หนา 0.12 เมตร ยาว110เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล
กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 9

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จาก
บ้านนายฉลอง คุริมา - นายสม พิมพ์บุญ

จํานวน 189,700 บาท

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.12
 เมตร ยาว69เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนดตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า 13

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 จาก
บ้านนายวันชัย รสดี - บ้านนางสนธยา โมลิชาติ

จํานวน 64,600 บาท

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก0.50 เมตร หนา 0.10
เมตร ยาว39 เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนดตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า 13
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 จาก
บ้านนายสุพจน์ ใต้ชมภู ถึง บ้านนายรักเดี่ยว วงค์คําพระ

จํานวน 117,500 บาท

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตรหนา 0.10
 เมตร ยาว 60 เมตร พร้อมบ่อพัก1บ่อ รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า 13

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 สายทางจากนานายเชิดชัย 
โคตรชาลี - นานายสุด ศรีไชโยรักษ์

จํานวน 60,500 บาท

ปริมาณงาน เสริมผิวจราจรลูกรังขนาดความกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร รายละเอียดตาม
แบบที่เทศบาลกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า 7

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 จากถนนลาดยางบ้านหนอง
แห้ว - นานางวิเชียร สัตย์ศรี

จํานวน 28,900 บาท

ปริมาณงาน เสริมผิวจราจรลูกรังขนาดความ
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตรราย
ละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 หน้า 11

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสามแยกบ่อนไก่ - เส้นทางไปบ่อ
ขยะเก่า หมู่ที่ 8

จํานวน 85,900 บาท

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความ
ยาว 780.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 หน้า 70 

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก บ้านผักตบ หมู่ 13 จากบ้าน
นายรักเดียว วงค์คําพระ - บ้านนายดาว พันพินิจ

จํานวน 116,800 บาท

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความ
ยาว100เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตาราง
เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า13
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โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 จากบ้านนาง
จันทร์มี จันดี - หน้าวัดโพธิ์ศรีสว่างธรรมาราม

จํานวน 130,800 บาท

ปริมาณงาน เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนาง
จันทร์มี จันดี - หน้าวัดโพธิ์ศรีสว่างธรรมาราม ขนาดความ
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 112.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 448 ตารางเมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 หน้า 12

งบเงินอุดหนุน รวม 416,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 416,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมู่ที่ 12 จากนางบุญโฮม โฮมฟิต - 
นายบุญมี โอชารส

จํานวน 15,000 บาท

ปริมาณงาน  ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ยาว 40 เมตร  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 162

โครงการขยายเขตแรงต่ํา จากสามแยกศาลาประชาคม - รร.บ้านกะ
พี้ หมู่ที่ 7

จํานวน 45,000 บาท

ปริมาณงาน  ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ยาว 120 เมตร พาด
สาย ขนาด 50 มม. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 19

โครงการขยายเขตแรงต่ํา หมู่ที่ 1 จากบ้านนายยุทธศาสตร์ วงศ์คํา
พระ - บ้านนายณรงค์ สิงห์สาธร

จํานวน 60,000 บาท

ปริมาณงาน  ไฟฟาขยายเขตแรงต่ํา ยาว 160 เมตร พาด
สาย ขนาด 50 มม. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า 17

โครงการขยายเขตแรงต่ํา หมู่ที่ 10 จากบ้านนางนงเยาว์ อยู่สุข - 
บ้านนางมุกดา สิงห์สาธร

จํานวน 45,000 บาท

ปริมาณงาน  ขยายเขตแรงต่ํา ยาว 120 เมตร พาดสาย 50 มม
. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 20
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โครงการขยายเขตแรงต่ํา หมู่ที่ 12 นางสมพร คําแพงราช - นาย
ฉลอง โอชารส

จํานวน 15,000 บาท

ปริมาณงาน ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ยาว 40 เมตร ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า 21

โครงการติดตั้งไฟฟาสว่าง หมู่ที่ 5 พาดสาย ยาว 360 เมตร (จาก
สามแยกศาลาประชาคม - หน้าวัด)โคมไฟ 8 ชุด

จํานวน 71,000 บาท

ปริมาณงาน  โคมไฟ 7 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 21

โครงการติดตั้งไฟฟาสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 13 จํานวน 14,000 บาท

ปริมาณงาน ติดตั้งโคมไฟ จํานวน 2 จุด 
1.หน้าบ้านนางจันทร์ ศรีบุโฮม
2.หน้าบ้านนางไสว คุริมา 
3. พาดสาย 40 เมตร  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า 19

โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 11 โคมไฟม จํานวน 
7 ชุด

จํานวน 38,500 บาท

ปริมาณงาน  โคมไฟ 7 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า 21

โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 7 พาดสาย ยาว 550 
เมตร (จากสามแยกศาลาประชาคม - รร.บ้านกะพี้) พร้อมโคมไฟ 8 
ชุด

จํานวน 86,000 บาท

ปริมาณงาน พาดสาย ยาว 550 เมตร (จากสามแยกศาลา
ประชาคม – รร.บ้านกะพี้) พร้อมโคมไฟ 8 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2 หน้า 19
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โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 9 พาดสาย จากหม้อ
แปลง - หอประปาใหม่ ยาว 600 เมตร พร้อมโคมไฟ 4 ชุด

จํานวน 22,000 บาท

ปริมาณงาน พาดสาย ยาว 550 เมตร (จากสามแยกศาลา
ประชาคม - รร.บ้านกะพี้) พร้อมโคมไฟ 8 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หน้า 19

ปักเสาแซมไลน์ 1 ต้น หมู่ที่ 12 สี่แยกบ้านนายทองดี โอชารส จํานวน 5,000 บาท

ปริมาณ ปักเสาแซมไลน์ 1 ต้น (สี่แยกบ้านนายทองดี โอชารส) ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 21

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการ รักน้ํา รักปา รักแผ่นดิน. จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ “รักน้ํา รักปา รักแผ่นดิน” 
เพื่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําและปาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565)  หน้า191
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่อง
มาจากพระราชดําริฯ วัตถุประสงค์โครงการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กิจกรรมปกปักรักษาทรัพยากร สํารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากร ปลูกรักษาทรัพยากร อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปราก
ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า22

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,827,600 บาท

งบกลาง รวม 14,827,600 บาท
งบกลาง รวม 14,827,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้า
พร้อมหักค่าตอบแทนพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตรา
เดียวกัน เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี 
เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,734,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตําบลผักตบ จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
อายุระหว่าง 60 – 69 ปี จํานวน 893 คน คนละ 600.-บาท เป็น
เงิน  6,429,600.-บาท
อายุระหว่าง 70 - 79 ปี จํานวน 347 คน คนละ 700.-บาท เป็น
เงิน   3,082,800.-บาท
อายุระหว่าง 80 – 89 ปี จํานวน 111 คน คนละ 800.-บาท เป็น
เงิน   1,113,600.-บาท
อายุระหว่าง  90 ปีขึ้นไป จํานวน  13 คนคนละ 1,000.-บาท เป็น
เงิน   108,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,745,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการในตําบลผักตบ จํานวน 286 คน
 คนละ 800.-บาท จํานวน 12 เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ปวยเอดส์ตาม 
ภารกิจถ่ายโอนจากบัญชีจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลและนอก
เหนือจากที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพให้แก่ผู้ปวยเอดส์ในเขตตําบลผักตบจํานวน 18 คน คนละ 500
.-บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นกรณีฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นที่ต้องจ่ายเพื่อการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลโดยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือ
กรณีตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่ายโดย
ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและต้องได้รับการอนุมัติจากคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 6884 ลงวันที่ 1
 เมษายน 2562
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตาม
ข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545
กําหนดให้สมาชิกสามัญต้องชําระค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทยเป็นรายปีโดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปีที่ผ่าน
มายกเว้นเงินกู้เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับ
ดังกล่าวตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท.0313.4/ว2787
 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2545
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปตาม หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305  ลงวันที่ 26
 กรกฎาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท

พนักงานจ้าง ของเทศบาลตําบลผักตบ
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 460,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น(กบท.) โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่มท 0808.5/ว33 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556 และ มท 0808.5
 /ว 34 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556 โดยให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ
สองของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น ทั้งนี้ไม่รวมเงิน
กู้เงินที่มีอุทิศให้เงินจ่ายขาดเงินสะสมเงินอุดหนุนทุกประเภทจาก
รัฐบาลและรายได้จากพันธบัตร
เป็นไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว3466 
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305
 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 30,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

60,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

180,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 108,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

300,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,734,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

460,000

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,745,600

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 30,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

60,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

180,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 108,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

300,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,734,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

460,000

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,745,600

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 792,240 170,784

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 12,000 11,640

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

36,000

เงินเดือนพนักงาน 1,401,860 359,400 346,560

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง 78,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 120,000

ค่าเช่าบ้าน 24,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,063,440 160,000 2,713,560 4,900,024

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 105,300 128,940

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

40,260 18,000 228,000 322,260

เงินเดือนพนักงาน 1,704,240 767,000 5,041,760 9,620,820

เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000

เงินประจําตําแหน่ง 18,000 348,000 444,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 35,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

5,000 300,000 475,000

ค่าเช่าบ้าน 118,800 142,800

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

8,000 8,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 30,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
และกิจกรรมต่างๆของ
เทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตั้ง

โครงการ รักน้ํา รักป่า 
รักแผ่นดิน.

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ตําบลผักตบ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 446,400 240,000 716,400

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
และกิจกรรมต่างๆของ
เทศบาล

15,000 15,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000 100,000 120,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตั้ง

400,000 400,000

โครงการ รักน้ํา รักป่า 
รักแผ่นดิน.

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ตําบลผักตบ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชน

40,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

โครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานและแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ

โครงการจัดประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

20,000

โครงการตลาดน่าซื้อ 10,000

โครงการประกวดขับ
ร้องสรภัญญะ

20,000

โครงการประชุมผู้
ปกครอง คณะกรรมการ
บริหารบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการประเพณีวัน
ลอยกระทง

100,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
และทะเบียนทรัพย์สิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชน

40,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

15,000 15,000

โครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานและแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ

20,000 20,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

20,000

โครงการตลาดน่าซื้อ 10,000

โครงการประกวดขับ
ร้องสรภัญญะ

20,000

โครงการประชุมผู้
ปกครอง คณะกรรมการ
บริหารบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000 10,000

โครงการประเพณีวัน
ลอยกระทง

100,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
และทะเบียนทรัพย์สิน

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันโรค
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

60,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019

20,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย 
การดับเพลิง และวิธีการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
เหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 
ในสํานักงานเทศบาล
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการและผู้ด้อย
โอกาส

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาลตําบลผักตบ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันโรค
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

60,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019

20,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ

70,000 70,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย 
การดับเพลิง และวิธีการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
เหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 
ในสํานักงานเทศบาล
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30,000 30,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการและผู้ด้อย
โอกาส

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาลตําบลผักตบ

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะ ตามหลัก 3R

15,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออกในเขตเทศบาล
ตําบลผักตบ

50,000

โครงการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

โครงการวันเทศบาล

โครงการส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

20,000

โครงการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างหญิง
ชายและการคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิสตรี

10,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของ
เทศบาลตําบลผักตบ

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะ ตามหลัก 3R

15,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออกในเขตเทศบาล
ตําบลผักตบ

50,000

โครงการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

10,000 10,000

โครงการวันเทศบาล 15,000 15,000

โครงการส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

10,000 10,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

20,000

โครงการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างหญิง
ชายและการคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิสตรี

10,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของ
เทศบาลตําบลผักตบ

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมพัฒนา
สตรีและครอบครัว

10,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนพัฒนาการประกอบ
อาชีพของราษฎร

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

โครงการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง และ
สมานฉันท์

โครงการสายใยรักแม่
และลูกผูกพัน

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพบทบาทสตรีใน
พื้นที่ตําบลผักตบ

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

20,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการบุคลากรทาง
การศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมพัฒนา
สตรีและครอบครัว

10,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนพัฒนาการประกอบ
อาชีพของราษฎร

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,468,700 1,468,700

โครงการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง และ
สมานฉันท์

10,000 10,000

โครงการสายใยรักแม่
และลูกผูกพัน

20,000 20,000

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพบทบาทสตรีใน
พื้นที่ตําบลผักตบ

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

20,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการบุคลากรทาง
การศึกษา

30,000 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 100,000 50,000 220,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000

วัสดุกีฬา 60,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 20,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,000 180,000 230,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 85,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000 200,000 300,000

วัสดุกีฬา 60,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 80,223 40,000 150,223

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

6,000 50,000 76,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,465,893 1,465,893

วัสดุก่อสร้าง 30,000 10,000 90,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 100,000 260,000 380,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

98,000 98,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 7,000 7,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 300,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 7,500 7,500

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 
แบบ  2  บาน

จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติการ 
(สีดํา )

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ )

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ  4  
ลิ้นชัก

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร ขนาด  2  บาน 
(มอก.)

จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติการ
พร้อมเก้าอี้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน *(จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

17,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 
แบบ  2  บาน

11,000 11,000

จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติการ 
(สีดํา )

9,000 9,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ )

42,000 42,000

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ  4  
ลิ้นชัก

11,000 11,000

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร ขนาด  2  บาน 
(มอก.)

11,000 11,000

จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติการ
พร้อมเก้าอี้

9,600 9,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน *(จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

17,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง

19,000 19,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม
บํารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง

150,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นสาร
เคมีชนิดฝอยละออง 
สะพายหลัง

40,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 
ขนาด 1 ตัน

575,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนาฮัง หมู่ที่ 5 
ไปป่าช้าจีน

244,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม
บํารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง

150,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นสาร
เคมีชนิดฝอยละออง 
สะพายหลัง

40,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 
ขนาด 1 ตัน

575,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนาฮัง หมู่ที่ 5 
ไปป่าช้าจีน

244,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกะพี้ หมู่ที่ 7 จาก
บ้านนายบุญส่ง คน
ฉลาด - ข้างรีสอร์ท

168,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 12 
ข้างโรงเรียนบ้านป่าก้าว

218,400

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 จาก
บ้านนายคนองศักดิ์ ศรี
อุดร - บ้านนายสมปอง

56,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 จาก
บ้านนายสุวรรณ บุตร
วงค์ - บ้านนายยอด 
ปองแก้ว

252,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกะพี้ หมู่ที่ 7 จาก
บ้านนายบุญส่ง คน
ฉลาด - ข้างรีสอร์ท

168,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 12 
ข้างโรงเรียนบ้านป่าก้าว

218,400

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 จาก
บ้านนายคนองศักดิ์ ศรี
อุดร - บ้านนายสมปอง

56,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 จาก
บ้านนายสุวรรณ บุตร
วงค์ - บ้านนายยอด 
ปองแก้ว

252,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านผักตบ หมู่ที่ 1 จาก
บ้านนายทองใส จันทร์
อัมพร - บ้านนางเครือ
สุวรรณ ใจแก้ว

136,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 
จากบ้านนายวีระชัย 
เปลือยหนองแข้ - สาม
แยกทางไปห้วยคําพุ

254,800

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 9 จากบ้านนายสมพร 
ชัยลือชา - ถนนลาดยาง
บ้านหนองแห้ว

38,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง ถนนเส้นห้วยบาก 
ไปป่าช้าจีน บ้านหนองกุ
ง หมู่ที่ 8

150,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านผักตบ หมู่ที่ 1 จาก
บ้านนายทองใส จันทร์
อัมพร - บ้านนางเครือ
สุวรรณ ใจแก้ว

136,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 
จากบ้านนายวีระชัย 
เปลือยหนองแข้ - สาม
แยกทางไปห้วยคําพุ

254,800

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 9 จากบ้านนายสมพร 
ชัยลือชา - ถนนลาดยาง
บ้านหนองแห้ว

38,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง ถนนเส้นห้วยบาก 
ไปป่าช้าจีน บ้านหนองกุ
ง หมู่ที่ 8

150,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านผักตบ หมู่ที่ 
1 จากประตูสวนนายนิ
วัฒน์ สุวรรณพิศ - แยก
นานายนิยม เสนาภักดี

41,300

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
ตําบลผักตบ

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ 
1 จากบ้านนางสอนใจ 
สีดากุล - บ้านนางรุจี 
ชานนตรี

178,600

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ 
10 ข้างโรงเรียนบ้านผัก
ตบ

275,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านผักตบ หมู่ที่ 
1 จากประตูสวนนายนิ
วัฒน์ สุวรรณพิศ - แยก
นานายนิยม เสนาภักดี

41,300

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
ตําบลผักตบ

100,000 100,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ 
1 จากบ้านนางสอนใจ 
สีดากุล - บ้านนางรุจี 
ชานนตรี

178,600

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ 
10 ข้างโรงเรียนบ้านผัก
ตบ

275,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผักตบ หมูที่ 
2 จากบ้านนายศาสตร์
ตรา โคตรชาลี - บ้าน
นายบุญหลัก - ชาอา
มาตย์

237,500

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองกอบง 
หมู่ที่ 4 จากบ้านนาง
บังอร ลากลาง-บ้านนาง
พรพิรุณ พลลาภ

302,500

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 จากบ้าน
นายฉลอง คุริมา - นาย
สม พิมพ์บุญ

189,700

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 13 จากบ้าน
นายวันชัย รสดี - บ้าน
นางสนธยา โมลิชาติ

64,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผักตบ หมูที่ 
2 จากบ้านนายศาสตร์
ตรา โคตรชาลี - บ้าน
นายบุญหลัก - ชาอา
มาตย์

237,500

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองกอบง 
หมู่ที่ 4 จากบ้านนาง
บังอร ลากลาง-บ้านนาง
พรพิรุณ พลลาภ

302,500

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 จากบ้าน
นายฉลอง คุริมา - นาย
สม พิมพ์บุญ

189,700

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 13 จากบ้าน
นายวันชัย รสดี - บ้าน
นางสนธยา โมลิชาติ

64,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 13 จากบ้าน
นายสุพจน์ ใต้ชมภู ถึง 
บ้านนายรักเดี่ยว วงค์คํา
พระ

117,500

โครงการก่อสร้างอ่าง
ล้างมือในโรงอาหารศพ
ด.ทต.ผักตบ

โครงการจัดทําป้ายชื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต
.ผักตบ

โครงการจัดทําป้ายชื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
ป่าก้าว

โครงการจัดทําป้ายชื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
หนองกุง

โครงการจัดทําป้ายชื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองบัว

วันที่พิมพ์ : 28/4/2564  14:02:45 หน้า : 29/66



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 13 จากบ้าน
นายสุพจน์ ใต้ชมภู ถึง 
บ้านนายรักเดี่ยว วงค์คํา
พระ

117,500

โครงการก่อสร้างอ่าง
ล้างมือในโรงอาหารศพ
ด.ทต.ผักตบ

40,000 40,000

โครงการจัดทําป้ายชื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต
.ผักตบ

14,000 14,000

โครงการจัดทําป้ายชื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
ป่าก้าว

12,000 12,000

โครงการจัดทําป้ายชื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
หนองกุง

12,000 12,000

โครงการจัดทําป้ายชื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองบัว

12,000 12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 2 สายทาง
จากนานายเชิดชัย โคตร
ชาลี - นานายสุด ศรี
ไชโยรักษ์

60,500

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 9 จากถนน
ลาดยางบ้านหนองแห้ว 
- นานางวิเชียร สัตย์ศรี

28,900

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเส้นทางสามแยก
บ่อนไก่ - เส้นทางไปบ่อ
ขยะเก่า หมู่ที่ 8

85,900

โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก บ้านผักตบ 
หมู่ 13 จากบ้านนายรัก
เดียว วงค์คําพระ - บ้าน
นายดาว พันพินิจ

116,800

โครงการเสริมผิวถนน
แอสฟัลท์ ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 9 จากบ้านนาง
จันทร์มี จันดี - หน้าวัด
โพธิ์ศรีสว่างธรรมาราม

130,800

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร
บ้านพัก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 2 สายทาง
จากนานายเชิดชัย โคตร
ชาลี - นานายสุด ศรี
ไชโยรักษ์

60,500

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 9 จากถนน
ลาดยางบ้านหนองแห้ว 
- นานางวิเชียร สัตย์ศรี

28,900

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเส้นทางสามแยก
บ่อนไก่ - เส้นทางไปบ่อ
ขยะเก่า หมู่ที่ 8

85,900

โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก บ้านผักตบ 
หมู่ 13 จากบ้านนายรัก
เดียว วงค์คําพระ - บ้าน
นายดาว พันพินิจ

116,800

โครงการเสริมผิวถนน
แอสฟัลท์ ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 9 จากบ้านนาง
จันทร์มี จันดี - หน้าวัด
โพธิ์ศรีสว่างธรรมาราม

130,800

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร
บ้านพัก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมด้านหน้า ศพด. 
บ้านหนองกุง

โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมอาคารเอนก
ประสงค์เทศบาลตําบล
ผักตบ

350,000

ค่าถมดิน

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ถมดินบริเวณข้าง
บ้านพักข้าราชการ

80,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนตามโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฎิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น

เงินอุดหนุนเอกชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมด้านหน้า ศพด. 
บ้านหนองกุง

50,000 50,000

โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมอาคารเอนก
ประสงค์เทศบาลตําบล
ผักตบ

350,000

ค่าถมดิน

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ถมดินบริเวณข้าง
บ้านพักข้าราชการ

80,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนตามโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฎิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น

20,000 20,000

เงินอุดหนุนเอกชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านกะพี้ หมู่ 7

13,980

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านดอนแคน หมู่ 11

13,980

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านนาฮัง หมู่ 5

13,980
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านกะพี้ หมู่ 7

13,980

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านดอนแคน หมู่ 11

13,980

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านนาฮัง หมู่ 5

13,980
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านป่าก้าว หมู่ 12

13,980

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านป่าก้าวหมู่ 6

13,980

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านผักตบ หมู่ 1

13,980
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านป่าก้าว หมู่ 12

13,980

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
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แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน
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บ้านหนองแห้วหมู่ 9
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เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
กะพี้ หมู่ 7

2,420

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
ดอนแคน หมู่11

2,420
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วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
หนองแห้วหมู่ 9

2,420

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
นาฮัง หมู่ 5

2,420

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
ป่าก้าว หมู่ 6

2,420
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
หนองแห้วหมู่ 9

2,420

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
นาฮัง หมู่ 5

2,420

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
ป่าก้าว หมู่ 6

2,420
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
หนองกอบง หมู่ 4

2,420

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
หนองบัว หมู่ 3

2,420

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านกะพี้ หมู่ 7

3,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
หนองกอบง หมู่ 4

2,420

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้าน
หนองบัว หมู่ 3

2,420

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านกะพี้ หมู่ 7

3,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านดอนแคน หมู่ 
11

3,600

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านนาฮัง หมู่ 5

3,600

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านป่าก้าว หมู่ 12

3,600

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านป่าก้าว หมู่ 6

3,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านดอนแคน หมู่ 
11

3,600

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านนาฮัง หมู่ 5

3,600

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านป่าก้าว หมู่ 12

3,600

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านป่าก้าว หมู่ 6

3,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านผักตบ หมู่ 1

3,600

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านผักตบ หมู่ 10

3,600

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านผักตบ หมู่ 13

3,600

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านผักตบ หมู่ 2

3,600

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านหนองกุง หมู่ 8

3,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านผักตบ หมู่ 1

3,600

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านผักตบ หมู่ 10

3,600

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านผักตบ หมู่ 13

3,600

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านผักตบ หมู่ 2

3,600

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านหนองกุง หมู่ 8

3,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านหนองบัวหมู่ 3

3,600

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านหนองแห้วหมู่ 
9

3,600

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของหนองกอบงหมู่ 4

3,600

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา หมู่ที่ 12 จาก
นางบุญโฮม โฮมฟิต - 
นายบุญมี โอชารส

15,000

โครงการขยายเขตแรง
ต่ํา จากสามแยกศาลา
ประชาคม - รร.บ้านกะ
พี้ หมู่ที่ 7

45,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านหนองบัวหมู่ 3

3,600

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านหนองแห้วหมู่ 
9

3,600

เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของหนองกอบงหมู่ 4

3,600

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,300,000 2,300,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา หมู่ที่ 12 จาก
นางบุญโฮม โฮมฟิต - 
นายบุญมี โอชารส

15,000

โครงการขยายเขตแรง
ต่ํา จากสามแยกศาลา
ประชาคม - รร.บ้านกะ
พี้ หมู่ที่ 7

45,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตแรง
ต่ํา หมู่ที่ 1 จากบ้าน
นายยุทธศาสตร์ วงศ์คํา
พระ - บ้านนายณรงค์ 
สิงห์สาธร

60,000

โครงการขยายเขตแรง
ต่ํา หมู่ที่ 10 จากบ้าน
นางนงเยาว์ อยู่สุข - 
บ้านนางมุกดา สิงห์สา
ธร

45,000

โครงการขยายเขตแรง
ต่ํา หมู่ที่ 12 นางสมพร 
คําแพงราช - นายฉลอง 
โอชารส

15,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สว่าง หมู่ที่ 5 พาดสาย 
ยาว 360 เมตร (จาก
สามแยกศาลาประชาคม 
- หน้าวัด)โคมไฟ 8 ชุด

71,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สว่างสาธารณะ หมู่ที่ 
13

14,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตแรง
ต่ํา หมู่ที่ 1 จากบ้าน
นายยุทธศาสตร์ วงศ์คํา
พระ - บ้านนายณรงค์ 
สิงห์สาธร

60,000

โครงการขยายเขตแรง
ต่ํา หมู่ที่ 10 จากบ้าน
นางนงเยาว์ อยู่สุข - 
บ้านนางมุกดา สิงห์สา
ธร

45,000

โครงการขยายเขตแรง
ต่ํา หมู่ที่ 12 นางสมพร 
คําแพงราช - นายฉลอง 
โอชารส

15,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สว่าง หมู่ที่ 5 พาดสาย 
ยาว 360 เมตร (จาก
สามแยกศาลาประชาคม 
- หน้าวัด)โคมไฟ 8 ชุด

71,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สว่างสาธารณะ หมู่ที่ 
13

14,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ หมู่
ที่ 11 โคมไฟม จํานวน 
7 ชุด

38,500

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ หมู่
ที่ 7 พาดสาย ยาว 550 
เมตร (จากสามแยก
ศาลาประชาคม - รร
.บ้านกะพี้) พร้อมโคม
ไฟ 8 ชุด

86,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ หมู่
ที่ 9 พาดสาย จากหม้อ
แปลง - หอประปาใหม่ 
ยาว 600 เมตร พร้อม
โคมไฟ 4 ชุด

22,000

ปักเสาแซมไลน์ 1 ต้น 
หมู่ที่ 12 สี่แยกบ้านนาย
ทองดี โอชารส

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ หมู่
ที่ 11 โคมไฟม จํานวน 
7 ชุด

38,500

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ หมู่
ที่ 7 พาดสาย ยาว 550 
เมตร (จากสามแยก
ศาลาประชาคม - รร
.บ้านกะพี้) พร้อมโคม
ไฟ 8 ชุด

86,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ หมู่
ที่ 9 พาดสาย จากหม้อ
แปลง - หอประปาใหม่ 
ยาว 600 เมตร พร้อม
โคมไฟ 4 ชุด

22,000

ปักเสาแซมไลน์ 1 ต้น 
หมู่ที่ 12 สี่แยกบ้านนาย
ทองดี โอชารส

5,000

วันที่พิมพ์ : 28/4/2564  14:02:45 หน้า : 62/66



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนตามโครงการ
เงินอุดหนุนการจัดทํา
ขบวนแห่งานประเพณี
ประจําปีทุ่งศรีเมือง ให้
กับที่ทําการปกครอง
อําเภอหนองหาน

20,000

อุดหนุนตามโครงการ
เงินอุดหนุนการจัดทํา
ขบวนแห่ในงานมรดก
โลกบ้านเชียง ให้กับที่
ทําการปกครองอําเภอ
หนองหาน

100,000

อุดหนุนตามโครงการปก
ป้องเทิดทูนสถาบันหลัก
ของชาติ งานวันสําคัญ
ของชาติ และงานรัฐพิธี
อําเภอหนองหาน

อุดหนุนตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดให้กับที่ทําการ
ปกครอง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนตามโครงการ
เงินอุดหนุนการจัดทํา
ขบวนแห่งานประเพณี
ประจําปีทุ่งศรีเมือง ให้
กับที่ทําการปกครอง
อําเภอหนองหาน

20,000

อุดหนุนตามโครงการ
เงินอุดหนุนการจัดทํา
ขบวนแห่ในงานมรดก
โลกบ้านเชียง ให้กับที่
ทําการปกครองอําเภอ
หนองหาน

100,000

อุดหนุนตามโครงการปก
ป้องเทิดทูนสถาบันหลัก
ของชาติ งานวันสําคัญ
ของชาติ และงานรัฐพิธี
อําเภอหนองหาน

10,000 10,000

อุดหนุนตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดให้กับที่ทําการ
ปกครอง

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน โดยที่ทําการ
ปกครองอําเภอหนอง
หาน

รวม 14,827,600 50,000 4,194,600 435,000 150,000 3,324,100 359,400 1,320,984
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน โดยที่ทําการ
ปกครองอําเภอหนอง
หาน

20,000 20,000

รวม 8,753,356 1,873,400 13,711,560 49,000,000
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