
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต
เขต/อําเภอ หนองบุญมาก    จังหวัดนครราชสีมา
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พื้นที่ 93.99 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 8,866 คน
ชาย 4,412 คน

หญิง 4,454 คน

ขอมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต
อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหัวแรต

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลหนองหัวแรต จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลหนองหัวแรตอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบล
หนองหัวแรต จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 72,584,808.13 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 95,343,554.21 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 23,379,885.33 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 9 โครงการ รวม 
2,854,218.88 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 33 โครงการ รวม 2,706,013.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 57,859,309.87 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,299,295.56 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,251,198.18 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 1,382,874.29 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน -5,720.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 8,120.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 23,846,649.60 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 30,076,892.24 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 5,168,000.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 37,389,651.34 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 13,686,386.97 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,817,000.60 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 8,961,883.77 บาท

งบลงทุน จํานวน 189,500.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,734,880.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 5,168,000.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 4,006,235.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต
อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 1,299,295.56 1,032,509.00 3,605,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

1,251,198.18 847,311.00 1,212,900.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,382,874.29 1,627,453.00 1,385,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์

-5,720.00 0.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 8,120.00 2,428,149.00 8,200.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,935,768.03 5,935,422.00 6,211,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 23,846,649.60 20,017,827.00 23,415,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23,846,649.60 20,017,827.00 23,415,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 30,076,892.24 26,140,658.00 30,673,900.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,076,892.24 26,140,658.00 30,673,900.00

รวม 57,859,309.87 52,093,907.00 60,300,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต
อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 13,686,386.97 14,605,389.00 15,262,700.00

งบบุคลากร 12,817,000.60 20,040,150.00 20,646,800.00

งบดําเนินงาน 8,961,883.77 10,792,968.00 12,857,800.00

งบลงทุน 189,500.00 4,415,400.00 8,607,700.00

งบเงินอุดหนุน 1,734,880.00 2,240,000.00 2,925,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 37,389,651.34 52,093,907.00 60,300,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต

อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตําบลหนองหัวแรต
อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,180,380

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,465,540

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,551,660

แผนงานสาธารณสุข 6,282,720

แผนงานเคหะและชุมชน 954,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 710,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,346,600

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9,326,400

แผนงานการเกษตร 80,000

แผนงานการพาณิชย์ 140,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 15,262,700

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 60,300,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต

อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 15,262,700 15,262,700
    งบกลาง 15,262,700 15,262,700

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 8,302,800 475,320 2,960,760 200,000 11,938,880
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 0 2,848,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,454,480 475,320 2,960,760 200,000 9,090,560

งบดําเนินงาน 3,499,000 40,000 1,536,800 0 5,075,800
    ค่าตอบแทน 1,500,000 0 431,800 0 1,931,800

    ค่าใช้สอย 1,175,000 40,000 840,000 0 2,055,000

    ค่าวัสดุ 486,000 0 225,000 0 711,000

    ค่าสาธารณูปโภค 338,000 0 40,000 0 378,000

งบลงทุน 51,400 0 94,300 0 145,700
    ค่าครุภัณฑ์ 51,400 0 94,300 0 145,700

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 0 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 0 0 0 20,000

รวม 11,873,200 515,320 4,591,860 200,000 17,180,380

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
รวม

งบบุคลากร 888,540 888,540
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 888,540 888,540

งบดําเนินงาน 562,000 562,000
    ค่าตอบแทน 42,000 42,000

    ค่าใช้สอย 260,000 260,000

    ค่าวัสดุ 260,000 260,000

งบลงทุน 15,000 15,000
    ค่าครุภัณฑ์ 15,000 15,000

รวม 1,465,540 1,465,540

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,140,720 1,355,940 2,496,660
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,140,720 1,355,940 2,496,660

งบดําเนินงาน 1,243,000 1,277,000 2,520,000
    ค่าตอบแทน 38,000 4,800 42,800

    ค่าใช้สอย 65,000 1,123,700 1,188,700

    ค่าวัสดุ 1,140,000 78,500 1,218,500

    ค่าสาธารณูปโภค 0 70,000 70,000

งบลงทุน 15,000 0 15,000
    ค่าครุภัณฑ์ 15,000 0 15,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,520,000 2,520,000
    เงินอุดหนุน 0 2,520,000 2,520,000

รวม 2,398,720 5,152,940 7,551,660

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,087,200 563,520 1,650,720
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,087,200 563,520 1,650,720

งบดําเนินงาน 1,760,000 50,000 1,810,000
    ค่าตอบแทน 135,000 0 135,000

    ค่าใช้สอย 1,135,000 0 1,135,000

    ค่าวัสดุ 488,000 50,000 538,000

    ค่าสาธารณูปโภค 2,000 0 2,000

งบลงทุน 2,522,000 0 2,522,000
    ค่าครุภัณฑ์ 2,522,000 0 2,522,000

งบเงินอุดหนุน 300,000 0 300,000
    เงินอุดหนุน 300,000 0 300,000

รวม 5,669,200 613,520 6,282,720

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 954,000 954,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 954,000 954,000

รวม 954,000 954,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 710,000 710,000
    ค่าใช้สอย 710,000 710,000

รวม 710,000 710,000

หน้า : 6/9



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

รวม

งบบุคลากร 411,600 0 411,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 411,600 0 411,600

งบดําเนินงาน 400,000 450,000 850,000
    ค่าใช้สอย 400,000 450,000 850,000

งบเงินอุดหนุน 85,000 0 85,000
    เงินอุดหนุน 85,000 0 85,000

รวม 896,600 450,000 1,346,600

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,306,400 0 2,306,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,306,400 0 2,306,400

งบดําเนินงาน 1,110,000 0 1,110,000
    ค่าตอบแทน 220,000 0 220,000

    ค่าใช้สอย 290,000 0 290,000

    ค่าวัสดุ 600,000 0 600,000

งบลงทุน 900,000 5,010,000 5,910,000
    ค่าครุภัณฑ์ 900,000 0 900,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 5,010,000 5,010,000

รวม 4,316,400 5,010,000 9,326,400

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 60,000 80,000
    ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000

    ค่าใช้สอย 0 60,000 60,000

รวม 20,000 60,000 80,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด รวม

งบดําเนินงาน 140,000 140,000
    ค่าสาธารณูปโภค 140,000 140,000

รวม 140,000 140,000

หน้า : 9/9







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต
อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีบํารุงท้องที่ 8,595.60 6,051.94 8,596.00 -41.83 % 5,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 223,457.83 234,117.62 223,458.00 884.53 % 2,200,000.00
     ภาษีป้าย 842,681.60 1,059,126.00 800,455.00 74.90 % 1,400,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,074,735.03 1,299,295.56 1,032,509.00 3,605,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 5,955.80 9,913.40 5,956.00 -16.05 % 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 650.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 494,750.00 548,040.00 494,750.00 1.06 % 500,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

4,900.00 6,500.00 6,500.00 0.00 % 6,500.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

20.00 30.00 30.00 233.33 % 100.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 17,544.00 28,025.00 27,649.00 1.27 % 28,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 740.00 900.00 800.00 12.50 % 900.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 250.00 62,500.00 62,500.00 0.00 % 62,500.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 101,025.00 43,150.00 101,025.00 -57.44 % 43,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
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     ค่าปรับการผิดสัญญา 412.00 483,409.78 412.00
118,832.0

4
% 490,000.00

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

126,620.00 56,800.00 126,620.00 -54.98 % 57,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

7,000.00 0.00 7,000.00 -14.29 % 6,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,014.00 1,540.00 1,014.00 47.93 % 1,500.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 1,175.00 360.00 1,175.00 -65.96 % 400.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 6,380.00 8,880.00 8,880.00 1.35 % 9,000.00
     รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 500.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 770,785.80 1,251,198.18 847,311.00 1,212,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 1,252,141.00 1,047,840.00 1,252,141.00 -16.14 % 1,050,000.00
     ดอกเบี้ย 373,761.63 335,034.29 373,762.00 -10.37 % 335,000.00
     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 1,550.00 0.00 1,550.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,627,452.63 1,382,874.29 1,627,453.00 1,385,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายได้จากประปา 0.00 -5,720.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 0.00 -5,720.00 0.00 0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 49.81 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 0.00 7,400.00 0.00 100.00 % 7,400.00
     ค่าเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 7,400.00 -100.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
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     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 2,420,748.69 720.00 2,420,749.00 -99.97 % 800.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,420,798.50 8,120.00 2,428,149.00 8,200.00

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 463,859.55 717,369.34 463,860.00 50.91 % 700,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,290,945.39 10,427,436.69 7,290,945.00 37.16 % 10,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,914,357.01 4,375,764.34 3,914,357.00 11.90 % 4,380,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 226,524.68 231,694.63 226,525.00 2.42 % 232,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 6,834,211.29 7,269,890.19 6,834,211.00 6.38 % 7,270,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 339,980.92 362,622.59 339,981.00 6.77 % 363,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 60,645.09 69,331.82 60,645.00 15.43 % 70,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

887,303.00 392,540.00 887,303.00 -54.92 % 400,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,017,826.93 23,846,649.60 20,017,827.00 23,415,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 26,140,658.00 30,076,892.24 26,140,658.00 17.34 % 30,673,900.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 26,140,658.00 30,076,892.24 26,140,658.00 30,673,900.00
รวมทุกหมวด 52,052,256.89 57,859,309.87 52,093,907.00 60,300,000.00

วันที่พิมพ์ : 8/9/2565  11:18:32 หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต

อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 60,300,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 3,605,000 บาท
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 5,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 2,200,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 1,400,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,212,900 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 500,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 3,000 บาท

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 6,500 บาท

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 100 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 28,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 900 บาท

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 62,500 บาท

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 43,000 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 490,000 บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 57,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 6,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,500 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 400 บาท
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ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 9,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,385,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 1,050,000 บาท

ดอกเบี้ย จํานวน 335,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 8,200 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 7,400 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 800 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 23,415,000 บาท
ภาษีรถยนต์ จํานวน 700,000 บาท

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

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,380,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 232,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,270,000 บาท

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 363,000 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 70,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 400,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 30,673,900 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 30,673,900 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 199,031 118,335 216,000 8.33 % 234,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,400 9,877 8,400 41.87 % 11,917

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,062,300 9,581,300 10,622,400 3.74 % 11,020,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,045,600 2,179,400 2,395,200 -0.01 % 2,395,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000 72,000 96,000 0 % 96,000

เงินสํารองจาย 581,211 571,660 483,382 -23.46 % 370,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 830,735 6.99 % 888,783

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
(ส.ท.ท.)

49,318.84 43,272.37 47,272 -0.58 % 47,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต
อําเภอหนองบุญมาก    จังหวัดนครราชสีมา



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

200,000 200,000 210,000 -4.76 % 200,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

603,700 910,542.6 0 0 % 0

รวมงบกลาง 12,822,560.84 13,686,386.97 14,909,389 15,262,700
รวมงบกลาง 12,822,560.84 13,686,386.97 14,909,389 15,262,700
รวมงบกลาง 12,822,560.84 13,686,386.97 14,909,389 15,262,700

รวมแผนงานงบกลาง 12,822,560.84 13,686,386.97 14,909,389 15,262,700
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

725,760 563,550.97 725,760 0 % 725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 180,000 137,999.99 180,000 0 % 180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 137,999.99 180,000 0 % 180,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

207,360 148,273.55 207,360 0 % 207,360
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,434,240 1,260,975.54 1,555,200 0 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,727,360 2,248,800.04 2,848,320 2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 3,448,242.57 2,973,221.94 2,833,225 44.23 % 4,086,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 192,500 145,693.55 204,000 0 % 204,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,512,000 1,325,709.68 972,000 0 % 972,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 168,000 147,301.07 108,000 0 % 108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,404,742.57 4,675,926.24 4,201,225 5,454,480
รวมงบบุคลากร 8,132,102.57 6,924,726.28 7,049,545 8,302,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 5,170 25,045.07 % 1,300,000

คาเบี้ยประชุม 5,684 7,308 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 4,320 8,000 25 % 10,000

คาเชาบ้าน 210,800 129,000 196,000 -23.47 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 74,000 -59.46 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 237,314 153,168 293,170 1,500,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 331,216.91 501,266.91 500,000 -30 % 350,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 272,290 118,020 248,000 -25.4 % 185,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 158,882 95,277 200,000 -50 % 100,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 222,000 -54.95 % 100,000

โครงการจิตอาสา "เราทําความดี ด้วยหัวใจ" 13,850 0 10,000 -100 % 0

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 0 0 239,045 25.5 % 300,000

โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

0 1,488,179.5 0 0 % 0

จัดงานประเพณี 18 มีนา วันท้องถิ่นไทย 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 248,277.6 79,832.96 200,000 -50 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,024,516.51 2,282,576.37 1,619,045 1,175,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 133,000 176,785 300,000 -66.67 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 900 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 21,345 28,625 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 82,814.97 15,340 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 230,635 154,708.4 219,000 -54.34 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 20 % 6,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 160,710 212,670 116,400 -14.09 % 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 30,000 -100 % 0

วัสดุสนาม 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 628,504.97 588,128.4 805,400 486,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 321,692.76 304,436.18 330,000 -24.24 % 250,000

คาบริการโทรศัพท์ 58,787.94 59,778.76 60,000 -83.33 % 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 483 137 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 65,000 0 % 65,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 7,000 14.29 % 8,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 380,963.7 364,351.94 467,000 338,000
รวมงบดําเนินงาน 2,271,299.18 3,388,224.71 3,184,615 3,499,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ประชุมสภา 0 0 15,000 -100 % 0

เก้าอี้ผู้บริหาร สามารถปรับระดับได้   
จํานวน 1 ตัว 0 9,500 0 0 % 0

เก้าอี้สําหรับผู้บริหารทรงสูง 0 0 3,500 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบติด
ผนัง ขนาด 12,000 บีทียู

0 17,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ
ธรรมดา จํานวน  1  เครื่อง

18,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์โลหะ
เหล็กพนสีแดง เบอร์ 18

25,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด 0 0 22,800 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเลื่อน 0 0 0 100 % 8,400

จัดซื้อโต๊ะะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,500

ตู้เหล็ก 2 บาน สําหรับงานสํานักงาน 10,000 0 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 2 
เครื่อง 0 3,700 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมไมค์ประชุม
และลําโพงห้องประชุมเทศบาลตําบลหนอง
หัวแรต

71,060 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องบันทึกระบบการทํางานของ
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้
ในการขนสง (GPS Tracking) พร้อมติดตั้ง 
สําหรับรถบรรทุกน้ํา

9,095 0 0 0 % 0

ชุดเครื่องเสียงแบบลากจูง ขนาด 240 วัตต์ 0 0 21,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุม 150 นิ้ว 

0 0 24,100 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปเจคเตอร์ 
ระดับXGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens

29,700 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องซักผ้า ขนาด 25 กิโลกรัม 
จํานวน 1 เครื่อง

25,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง (ราคารวมคาติดตั้ง)

0 0 14,400 -100 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 44,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผล 0 44,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน
0 17,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพิ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที) 0 5,200 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 0 0 39,900 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 7,500

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี

0 0 0 100 % 15,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด 
Network

0 0 0 100 % 10,000

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access 
Point) แบบที่ 1 (ราคารวมคาติดตั้ง)

0 0 37,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 187,855 96,400 222,500 51,400
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รวมงบลงทุน 187,855 96,400 222,500 51,400
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

เงินอุดหนุนให้แกองค์การบริหารสวนตําบล
ลุงเขว้า เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อําเภอหนองบุญมาก

20,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนให้แกองค์การบริหารสวนตําบล
หนองบุนนาก 

0 0 20,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกองค์การ
บริหารสวนตําบลหนองตะไก้

0 20,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไป 10,611,256.75 10,429,350.99 10,476,660 11,873,200
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 103,380 243.7 % 355,320

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 223,380 475,320
รวมงบบุคลากร 0 0 223,380 475,320

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 40,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 223,380 515,320
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 933,514.84 509,640 1,410,660 67.69 % 2,365,560
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 21,300 74.65 % 37,200

เงินประจําตําแหนง 53,000 18,000 78,000 0 % 78,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 173,280 183,480 95,420 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 386,379.31 279,000 432,000 0 % 432,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 42,931.03 31,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,589,105.18 1,021,120 2,085,380 2,960,760
รวมงบบุคลากร 1,589,105.18 1,021,120 2,085,380 2,960,760

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

393,500 614,000 330,000 -9.09 % 300,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 500 % 30,000

คาเชาบ้าน 66,000 0 42,000 71.43 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 30,000 -0.67 % 29,800

รวมค่าตอบแทน 473,100 614,000 407,000 431,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 87,785 347,475 440,000 -13.64 % 380,000
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 32,900 42,850 100,000 0 % 100,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 160,000 -37.5 % 100,000

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

169,890 115,200 340,000 -41.18 % 200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 35,930 9,730 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 326,505 515,255 1,100,000 840,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 75,905.35 94,007.15 100,000 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 1,650 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,650 1,760 15,000 -66.67 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 53,490 145,160 100,000 0 % 100,000

วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 133,695.35 240,927.15 235,000 225,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 38,903 78,412 70,000 -42.86 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 38,903 78,412 70,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 972,203.35 1,448,594.15 1,812,000 1,536,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหารทรงสูง 64x50x114 
เซนติเมตร ปรับเอนได้ มีที่วางเท้า

0 0 6,600 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด 
13,000 บีทียู

0 0 23,500 -100 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 22,800

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไมน้อยกวา 5 ฟุต 0 0 9,500 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็กขนาด 5 ฟุต 0 0 9,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จํานวน 1 
คัน    0 0 44,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับสํานัก
งาน

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED ขาว
ดํา

0 0 25,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer 22,950 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network

0 0 26,700 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network

0 0 26,700 -66.67 % 8,900

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา
0 2,600 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 11,400 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kva 0 0 0 100 % 39,900

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 66,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

0 0 0 100 % 700

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,950 2,600 292,400 94,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 
จํานวน 15 ป้าย

0 60,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 60,000 0 0
รวมงบลงทุน 22,950 62,600 292,400 94,300

รวมงานบริหารงานคลัง 2,584,258.53 2,532,314.15 4,189,780 4,591,860
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 200,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 200,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 200,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 200,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 13,195,515.28 12,961,665.14 14,889,820 17,180,380
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 272,460 5.9 % 288,540

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 432,000 25 % 540,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 48,000 25 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 752,460 888,540
รวมงบบุคลากร 0 0 752,460 888,540

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

51,000 42,000 80,000 -62.5 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 12,000 0 % 12,000

รวมค่าตอบแทน 51,000 42,000 92,000 42,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ

11,945 15,980 30,000 133.33 % 70,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนระดับตําบลใน
การจัดตั้งดานตรวจและเฝ้าระวังในพื้นที่

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนระดับเทศบาล
ตําบลในการจัดตั้งดานตรวจและเฝ้าระวังใน
พื้นที่

0 0 10,000 -100 % 0

ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 100 % 30,000

ฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน      (อปพร.ตําบลหนองหัวแร
ต)

0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 11,945 15,980 40,000 260,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 30,000 260,000
รวมงบดําเนินงาน 62,945 57,980 162,000 562,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 15,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 15,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 62,945 57,980 914,460 1,465,540
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 62,945 57,980 914,460 1,465,540

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 619,860 584,218.39 748,920 -1.36 % 738,720

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 297,000 324,000 324,000 0 % 324,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 33,000 36,000 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 967,860 962,218.39 1,150,920 1,140,720
รวมงบบุคลากร 967,860 962,218.39 1,150,920 1,140,720

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 3,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 30,000 10 % 33,000

รวมค่าตอบแทน 28,500 24,300 38,000 38,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,900 0 10,000 50 % 15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 16,560 13,340 45,000 -33.33 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 50,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 26,460 13,340 115,000 65,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,045 2,600 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 1,110,000 -0.9 % 1,100,000

คาอาหารเสริม (นม) 809,293.74 1,092,902.1 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,880 13,950 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 848,218.74 1,109,452.1 1,150,000 1,140,000
รวมงบดําเนินงาน 903,178.74 1,147,092.1 1,303,000 1,243,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

22,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ 
LED สี

0 0 0 100 % 15,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

4,300 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 5,800 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล ราคา 22,000 บาท จํานวน 
 1  เครื่อง

0 0 22,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 37,600 0 22,000 15,000
รวมงบลงทุน 37,600 0 22,000 15,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,908,638.74 2,109,310.49 2,475,920 2,398,720
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 577,440 606,480 1,351,860 -50.3 % 671,940

เงินวิทยฐานะ 42,000 59,500 84,000 0 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 324,000 703,200 -23.21 % 540,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2565  11:19 หน้า : 21/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 36,000 66.67 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 979,440 1,025,980 2,175,060 1,355,940
รวมงบบุคลากร 979,440 1,025,980 2,175,060 1,355,940

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 40,615 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 13,700 -64.96 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 54,315 4,800
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 10,000 50 % 15,000

โครงการเปิดโลกกว้างสูการเรียนรู้ 15,440 0 25,000 0 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา - คาจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล
หนองหัวแรต

171,700 136,000 170,000 2 % 173,400

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา - คาใช้จายในการจัดการศึกษา

89,270 62,150 113,000 18.85 % 134,300

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา - คาใช้จายในการพัฒนา  
บุคลากรทางการศึกษา

12,440 4,800 40,000 0 % 40,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา - คาใช้จายอาหารกลางวัน

541,700 431,280 307,230 123.29 % 686,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,050 0 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 832,600 634,230 765,230 1,123,700
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 49,086 49,997 50,000 -43 % 28,500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,800 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุการศึกษา 176,934 0 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 227,820 49,997 120,000 78,500
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 40,320.72 34,491.43 70,000 0 % 70,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 40,320.72 34,491.43 70,000 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบดําเนินงาน 1,100,740.72 718,718.43 1,009,545 1,277,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 11,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 11,000 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,596,740 1,684,880 1,890,000 33.33 % 2,520,000

รวมเงินอุดหนุน 1,596,740 1,684,880 1,890,000 2,520,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,596,740 1,684,880 1,890,000 2,520,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,687,920.72 3,429,578.43 5,074,605 5,152,940
รวมแผนงานการศึกษา 5,596,559.46 5,538,888.92 7,550,525 7,551,660

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 150,114.19 192,360 187,200 320.51 % 787,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินประจําตําแหนง 0 0 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 215,709.68 216,000 0 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 23,967.74 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 390,114.19 432,037.42 487,200 1,087,200
รวมงบบุคลากร 390,114.19 432,037.42 487,200 1,087,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 81,945 9.83 % 90,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,400 32,360 15,000 0 % 15,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 1,400 32,360 96,945 135,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 382,408.12 404,879.73 600,000 -16.67 % 500,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 13,690 25,680 35,000 -42.86 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการคัดแยกขยะ 0 0 0 100 % 35,000
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โครงการคัดแยกขยะ 19,100 12,400 30,000 -100 % 0

โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลาย
ปลอดภัยไข้เลือดออก

179,440 155,520 200,000 -100 % 0

โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลาย
ปลอดภัยไข้เลือดออก

0 0 0 100 % 180,000

โครงการป้องกันโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ํา 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต

0 0 0 100 % 100,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯลฯ

0 0 0 100 % 100,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯลฯ  65,025 66,700 70,000 -100 % 0

โครงการหนองหัวแรตเมืองสะอาดอยาง
ยั่งยืน

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการหนองหัวแรตเมืองสะอาดอยาง
ยั่งยืน

0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการจัดทําหน้ากากอนามัย
เพื่อการป้องกันตนเอง

37,736 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 46,868.85 188,242.4 427,000 -64.87 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 744,267.97 853,422.13 1,412,000 1,135,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 7,571 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 75,995 100,000 0 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 52,200 0 10,000 450 % 55,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 151,456 163,042 220,000 -9.09 % 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 26,300 24,600 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 43,250 37,820 50,000 0 % 50,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 273,206 309,028 453,000 488,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 2,000 0 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 2,000 2,000
รวมงบดําเนินงาน 1,018,873.97 1,194,810.13 1,963,945 1,760,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน มีพนักพิง จํานวน 1 ตัว 2,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตัว 4,400 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 0 0 0 100 % 2,500,000

รถบรรทุกขยะ 0 0 503,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 57,000 0 59,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับ
งานประมวลผล

22,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 85,900 0 562,000 2,522,000
รวมงบลงทุน 85,900 0 562,000 2,522,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมูบ้าน ตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 300,000 0 % 300,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 300,000 300,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 300,000 300,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,494,888.16 1,626,847.55 3,313,145 5,669,200
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 205,380 152.32 % 518,220

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 21,300

เงินอื่น ๆ 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 205,380 563,520
รวมงบบุคลากร 0 0 205,380 563,520

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 14,000 92,400 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 14,000 92,400 30,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 14,000 92,400 30,000 50,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 14,000 92,400 235,380 613,520
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,508,888.16 1,719,247.55 3,548,525 6,282,720
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,132,363.42 1,381,047.54 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 60,000 60,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 305,883.87 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 33,987.1 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,552,363.42 1,780,918.51 0 0
รวมงบบุคลากร 1,552,363.42 1,780,918.51 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 72,500 154,000 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,800 8,390 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 82,300 162,390 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,375.4 152,375.4 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 12,660 700 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 69,205.81 31,953.91 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 84,241.21 185,029.31 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 18,696 24,528 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 153,155 212,104 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 138,882 62,820 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 11,414 49,800 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 70,480 69,470 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 59,990 27,250 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 452,617 445,972 0 0
รวมงบดําเนินงาน 619,158.21 793,391.31 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน สําหรับงานสํานักงาน     
6,900 11,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องขัดกระดาษทราย แบบสายสะพาน 
(รถถัง) กําลังไฟฟ้า ๙๔๐ วัตต์ ใช้กับ
กระดาษทรายสายพาน ขนาด ๔ นิ้ว 
จํานวน ๑ เครื่อง

6,850 0 0 0 % 0

เครื่องเจียร์ไฟฟ้า ขนาด ๔ นิ้ว กําลังไฟฟ้า  
๗๒๐ โวลล์ จํานวน ๑ เครื่อง

2,250 0 0 0 % 0

สวานไร้สาย ขนาดกําลังไฟ 12V      
3,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง ขนาด 1,000 W 0 19,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
(แบบที่ 1)

44,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (lnk Tank  Printer)      8,600 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพิ์แบบฉีดหมึก (Injet Printer) 
สําหรับกระดาษ A3      6,300 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA      
11,600 0 0 0 % 0
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รวมค่าครุภัณฑ์ 89,500 30,500 0 0
รวมงบลงทุน 89,500 30,500 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,261,021.63 2,604,809.82 0 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนอง
บุญมาก ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมูที่ ๖  คุ้ม เอไอเอส

94,284.17 0 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนอง
บุญมาก ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมูที่ ๖  คุ้มโรงฆาสัตว์

117,668.97 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 211,953.14 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 211,953.14 0 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 211,953.14 0 0 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 675,000 603,000 756,000 0 % 756,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 75,000 67,000 84,000 0 % 84,000
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เงินอื่น ๆ 0 0 0 100 % 114,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 750,000 670,000 840,000 954,000
รวมงบบุคลากร 750,000 670,000 840,000 954,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 750,000 670,000 840,000 954,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,222,974.77 3,274,809.82 840,000 954,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานฉลองวันแหงชัยชนะท้าวสุ
รนารี     90,000 0 22,000 -100 % 0
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โครงการประชุมทางวิชาการและจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
ตําบลหนองหัวแรต     

0 432 30,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการดําเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชน
ของเทศบาลตําบลหนองหัวแรต

0 0 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้ในการชวยเหลือ
และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แกเจ้าหน้าที่ เยาวชน และประชาชน      

0 0 15,000 -100 % 0

จิตอาสา "เราทําความดีด้วยหัวใจ" 0 0 0 100 % 20,000

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 100 % 30,000

เพิ่มศักยภาพผู้นําชุมชน 0 0 0 100 % 300,000

สงเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

0 0 0 100 % 300,000
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อบรมให้ความรู้ในการชวยเหลือและป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยแกเจ้าหน้าที่เยาวชน 
และประชาชน

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 90,000 432 112,000 710,000
รวมงบดําเนินงาน 90,000 432 112,000 710,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านมอสูง
ซับเจริญ หมูที่ 1    
เพื่อจัดงานวันเฟื่องฟ้าบาน      

0 0 30,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านมอสูง
ซับเจริญ หมูที่ 1

30,000 30,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 120,000 30,432 142,000 710,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 120,000 30,432 142,000 710,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 210,780 86.73 % 393,600

เงินประจําตําแหนง 0 0 18,000 0 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 228,780 411,600
รวมงบบุคลากร 0 0 228,780 411,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 15,670 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 9,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 25,470 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานฉลองวันแหงชัยชนะท้าวสุ
รนารี

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสืนสานประเพณีวันสงกรานต์ 0 0 0 100 % 250,000

โครงการสืบสานวัฒนธรรมจัดงานประเพณี
วันเข้าพรรษา

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 400,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 25,470 400,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านคลองสาร
เพชร หมูที่ 7 โครงการจัดงานประเพณีบุญ
บั้งไฟ

0 0 0 100 % 35,000
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านบุกระโทก 
หมูที่ 8 โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

0 0 0 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 85,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 85,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

0 0 254,250 896,600

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 0 100 % 450,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 444,271 0 450,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 444,271 0 450,000 450,000
รวมงบดําเนินงาน 444,271 0 450,000 450,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 444,271 0 450,000 450,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 444,271 0 704,250 1,346,600
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 1,538,570 21.22 % 1,865,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 21,300 0 % 21,300

เงินประจําตําแหนง 0 0 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 324,000 0 % 324,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,979,870 2,306,400
รวมงบบุคลากร 0 0 1,979,870 2,306,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 0 0 140,000 7.14 % 150,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 210,000 220,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 40,000 150 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 20,000 100 % 40,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 40,000 25 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 140,000 -28.57 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 240,000 290,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 25,000 100 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 100,000 100 % 200,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 413,568 -63.73 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 20,000 150 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 120,000 -16.67 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 728,568 600,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,178,568 1,110,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อกังหันเติมอากาศพลังงานโซลาเซลล์ 0 0 0 100 % 180,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อไฟฟ้าสองแสงสวางแบบโซลาเซลล์ 
พร้อมติดตั้ง 
บ้านตลาดใหมสามัคคี หมูที่ 15 ถึงบ้านซับ
หวาย หมูที่ 4

0 0 0 100 % 240,000

จัดซื้อไฟฟ้าสองแสงสวางแบบโซลาเซลล์ 
พร้อมติดตั้ง 
บ้านบุกระโทก หมูที่ 8

0 0 0 100 % 240,000

จัดซื้อไฟฟ้าสองแสงสวางแบบโซลาเซลล์ 
พร้อมติดตั้ง 
บ้านหนองกระทุม หมูที่ 9

0 0 0 100 % 240,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องชั่งดิจิตอล ขนาด 30 กก. อาน 0.10 
กรัม จํานวน 1 ชุด

0 0 10,000 -100 % 0

ชุดตะแกรงรอนทราย 0 0 2,500 -100 % 0

ชุดทดสอบการบดอัดดิน 0 0 25,000 -100 % 0

ชุดทดสอบหาความหนาแนนของดินใน
สนาม Field Density 

0 0 12,000 -100 % 0
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ตู้อบดิน ขนาด 43 ลิตร 0 0 32,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 81,500 900,000
รวมงบลงทุน 0 0 81,500 900,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 3,239,938 4,316,400
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลอง
สารเพชร หมูที่ 7  จากบริเวณสุดถนน
คอนกรีต ถึงที่นานางหนูกัน ทองแป้น

0 0 0 100 % 493,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับ
หวาย หมูที่ 4 จากบ้านนางพวงเพ็ญ ซ้อม
แก้ว ถึงไรนายจวน ชิงสันเทียะ

0 0 0 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาด
ใหมสามัคคี หมูที่ 15 จากไรนางวารี สิน
สุพรรณ ถึงไรนายทวัสชัย จงจอหอ

0 0 0 100 % 1,015,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน
สะอาด หมูที่ 12 จากบ้านนายพันธุ์ ปลอง
กระโทก ถึงบ้านนายสายัน เที่ยงธรรม

0 0 0 100 % 420,000
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกระ
โทก หมูที่ 8  จากบ้านนายปรีชา โมงกระ
โทก ถึงลานมันนายสากล พันธุ์ผักแวน

0 0 0 100 % 493,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
ชงโค หมูที่ 11 จากบ้านนางอบ อินประโคน 
ถึงบ้านไรนายอัมรินทร์ โนนแสน

0 0 0 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
หัวแรต หมูที่ 6 จากบ้านนายประดิษฐ การ
บรรจง ถึงบ้านนางสาวลัดดา การบรรจง

0 0 0 100 % 176,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนน
สมบูรณ์ หมูที่ 3 จากบ้านนายตุง ก้อกระโท
ก ถึงบ้านนายสุทน ไทยยิ่ง

0 0 0 100 % 998,000

กอสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองกระทุม หมู
ที่ 9 จากสระน้ําหนองกระทุม ถึงนานาย
ชัชนันท์ จันทร์ศิริสุข

0 0 0 100 % 420,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตลาดใหมสามัคคี หมูที่ 15 จากบ้าน
นายสมยศ วงศ์อิน ถึงบ้านนายละมัย เรียน
ปรุใหญ       

0 0 82,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตลาดใหมสามัคคี หมูที่ 15 ถึงบ้านซับ
หวายหมูที่ 4 (ถนนเส้นหลังอําเภอ) 

0 0 490,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบุกระโทก หมูที่ 8 จากบริเวณไรนาย
ปรีชา โมงกระโทก ถึงบริเวณบ้านนายชีพ 
กฤษกระโทก 

0 0 296,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบุกุดจอก หมูที่ 5 บริเวณซอยโรงขนม
จีน 

0 0 490,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหวาย หมูที่ 14 จากบริเวณลาน
มันสําปะหลังไพรวัน ถึงบริเวณบ้านนาย
ปลั่ง ขอดผักแวน 

0 0 224,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านตลาด
ใหมสามัคคี หมูที่ 15 จากบริเวณไรนาย
เทียน โสกัมปัง ถึงบริเวณไรนายเอี่ยม จิตร
ค้างพลู 

0 0 482,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านมอสูง
ซับเจริญ หมูที่ 1 จากบริเวณนานายโปย 
ตอมกระโทก ถึงบริเวณสามแยกป่าต้นตาล 

0 0 482,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้าน
หนองกระทุม หมูที่ 9 จากบริเวณไรนายไม 
เจนผักแวน ถึงบริเวณไรนางสํารวย สาคะ
เรศ 

0 0 361,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุกไทรเย้ย บ้าน
ตลาดใหมสามัคคี หมูที่ 15 จากที่ไรนาย
สาหราย ถึงที่ไรนางละมัย คงสืบชาติ

0 0 482,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรั้วโครงเหล็กพร้อมตาขาย 
รอบลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านหนองหัว
แรต หมูที่ 6       

0 0 357,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคลองสารเพชร หมูที่ 7 จากบ้านนาย
ทวัฒน์ ฉวีนวล ถึงบริษัทจอมการชาง จํากัด

0 0 92,000 -100 % 0

โครงการตอเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
หนองหวาย หมูที่ 14        0 0 266,000 -100 % 0

โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน
คลองสารเพชร หมูที่ 7 จากบริเวณสามแยก
ซอยปรารถนา ถึงบ้านนางแต๋ว กองกูล 

0 0 488,000 -100 % 0

โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมูที่ 3 จากบริเวณบ้านนาง
ทองพร เพียรผักแวน ถึงไรนายประมวล จีน
ดอน 

0 0 488,000 -100 % 0
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการเคลื่อนย้ายและปรับปรุงหอกระจา
ยขาว บ้านตลาดใหมพัฒนา หมูที่ 2 โดย
เคลื่อนย้ายและปรับปรุงหอกระจายขาว
จํานวน 1 แหง

30,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 30,000 0 5,080,000 5,010,000
รวมงบลงทุน 30,000 0 5,080,000 5,010,000

รวมงานก่อสร้าง 30,000 0 5,080,000 5,010,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 30,000 0 8,319,938 9,326,400

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 39,110 38,790 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 39,110 38,790 30,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 39,110 38,790 30,000 20,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 39,110 38,790 30,000 20,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คลองสวย น้ําใส  คนไทยมีความสุข 0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกร
ณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 
กรกฎาคม 2565

0 0 20,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 
พรรษา 3 มิถุนายน 2565

0 0 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการคลองสวย น้ําใส คนไทยมีความสุข 
  5,260 1,225 50,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี       

0 0 15,000 -100 % 0

วันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ 0 0 0 100 % 20,000

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 5,260 1,225 105,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 5,260 1,225 105,000 60,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 5,260 1,225 105,000 60,000
รวมแผนงานการเกษตร 44,370 40,015 135,000 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบดําเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 88,425.71 80,225.94 140,000 0 % 140,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 88,425.71 80,225.94 140,000 140,000
รวมงบดําเนินงาน 88,425.71 80,225.94 140,000 140,000
รวมงานตลาดสด 88,425.71 80,225.94 140,000 140,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 88,425.71 80,225.94 140,000 140,000
รวมทุกแผนงาน 37,136,510.22 37,389,651.34 52,093,907 60,300,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต

อําเภอหนองบุญมาก   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,300,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 15,262,700 บาท
งบกลาง รวม 15,262,700 บาท

งบกลาง รวม 15,262,700 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 234,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่จ่ายให้แก่พนักงานจ้างตลอด
ทั้งปโดยคํานวณตามอัตราพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลหนอง
หัวแรต
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
2) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ 
มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 11,917 บาท

เพี่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้างเป็น
รายปในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งป โดย
คํานวณตามอัตราพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลหนองหัวแรต 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
2) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ 
มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,020,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการผู้
สูงอายุ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,395,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 ข้อ 16 และข้อ 17 
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เงินสํารองจ่าย จํานวน 370,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
ว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ ได้แก่
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อุทกภัย น้ําป่าไหล
หลาก ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินถล่ม 
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM2.5
- การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับ
โรค และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น
- การดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญญหาไฟป่าและหมอกควัน
ของเทศบาลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0820.3/ว 1218 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 47,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 และข้อบังคับ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556 กําหนดว่า
สมาชิกต้องชําระค่าบํารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเป็นรายปตาม
เกณฑ์ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้กําหนด โดยพิจารณาจากรายรับจริง
ประจําปที่ผ่านมาของเทศบาล ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายจาดและเงิน
อุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก
ของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกิน 75,000 บาท โดยป
งบประมาณ 2566 คํานวณได้ ดังนี้ รายรับจริงปงบประมาณ พ.ศ
. 2564 (ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป) สําหรับการ
คํานวณ จํานวน 27,788,137.63 บาท  
รายรับที่ต้องนนํามาคํานวณส่งเป็นค่าบําารุง ส.ท.ท
.  27,788,137.63 X 0.00167  = 46,406.19 บาท       
- เป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555
2) ข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 888,783 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ
ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2500 โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3  ประมาณการราย
รับทุกประเภทตามเทศบัญญัติงบประมาณประจําป (ยก
เว้น พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุด
หนุน) โดยในปงบประมาณ 2566 ได้ประมาณการรายรับไว้
ที่ 29,626,100 บาท  คํานวณได้ ดังนี้ 29,626,100 x 3/100 
=  888,783 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2500 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563"

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
เทศบาลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- เป็นไปตามประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. 2561
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,873,200 บาท

งบบุคลากร รวม 8,302,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา และ
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557  

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 อัตรา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557    
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 อัตรา และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557   

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557    

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 12 อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,454,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 4,086,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน, เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก่ข้า
ราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 9 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินค่าครองชีพชั่ว
คราว ฯลฯ ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1
 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดฯ/รองปลัดฯ/หัวหน้าส่วน
ราชการ ฯลฯ จํานวน 5 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 972,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทน ฯลฯ
ให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 9 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ฯลฯ
ให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน 9 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 3,499,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,500,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําป) สําหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวันประจําป
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมฯ ตามที่กฎหมาย
กําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอนแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 ลงวันที่ 1 เมษายน 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เงินค่าตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ
.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ หรือผู้ได้รับ
บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ และผู้บริหารท้องถิ่นฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 

ค่าใช้สอย รวม 1,175,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ , ค่าซักซอก ,ค่ากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ,ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ,ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ หรือสิ่งพิมต่างๆ ,ค่าธรรมเนียมต่างๆ ,ค่าเบี้ยประกัน ,ค่า
ติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ ,ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 185,000 บาท

1) ค่ารับรอง      จํานวน  10,000    บาท      
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองบุคคล
หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจหรือเยี่ยมชม หรือทัศนะ
ศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่
ประชุม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563     
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2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ฯลฯ  จํานวน  20,000  บาท  
   
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาเทศบาล หรือ
ประชุมคณะทํางานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย เพื่อนําผล
จากการประชุมเป็นแนวทางปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นต้น
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
     
3) โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชพันป
หลวง  จํานวน 30,000  บาท      
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรมราชพันปหลวง ประจําป 2566 เช่น ค่า
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมไฟแสงสว่าง , ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้
ประดับเวทีและตกแต่งสถานที่ , ค่าป้ายโครงการค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570
) หน้าที่ 192 ลําดับที่ 6
     
4) โครงการจัดงานวันปยมหาราช  จํานวน  20,000  บาท     
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดงานวันปยมหา
ราช ประจําป 2565 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้เพื่อตกแต่งสถาน
ที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงไฟฟ้าและแสงสว่าง ค่าพวงมาลา ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุอื่นๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม

วันที่พิมพ์ : 8/9/2565  11:20:09 หน้า : 12/96



กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570
) หน้าที่ 192 
  
5) โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชม
พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม  จํานวน 30,000
  บาท     
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เช่น ค่าจัดซื้อดอกไม้ประดับ
เวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ เก้าอี้ ค่าน้ําดื่มค่าน้ําแข็ง ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ
อื่น ๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570
) หน้าที่ 192  ลําดับที่ 5    
      
6) โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13
 ตุลาคม  จํานวน  15,000  บาท     
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 เช่น ค่าจัดซื้อ
ดอกไม้ ประดับเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ เก้าอี้ ค่าน้ําดื่ม
ค่าน้ําแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าวัสดุ่อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570
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) หน้าที่ 193 ลําดับที่ 7
    
7) โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราช
สมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่ง
ชาติ  จํานวน  30,000  บาท     
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้
เพื่อตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 193
 ลําดับที่ 8   
      
8) โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  จํานวน 30,000
  บาท     
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินครงการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี ประจําป 2566 เช่น ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมไฟแสง
สว่าง ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้ประดับเวทีและตกแต่งสถานที่ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่จําเป็น
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570
)  หน้าที่ 197 ลําดับที่ 16

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
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ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนา ฯลฯ ของข้าราขการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือสัมมนาของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง หรือผู้มีสิทธิเบิกจ่าย เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในการฝึกอบรมหรือสัมมนา เป็นต้น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่ ประจําปงบประมาณ 2566 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 196 ลําดับที่ 13
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โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ฯลฯ ประจําป 2566
 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเช่าที่พัก  ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อของที่
ระลึก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 197 ลําดับ
ที่ 15

จัดงานประเพณี 18 มีนา วันท้องถิ่นไทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี 18
 มีนา วันท้องถิ่นไทย ประจําป 2566 เช่น จ้างเหมาจัดดอกไม้เพื่อ
ตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อ/จัดจ้างอาหารและน้ําดื่มสําหรับผู้ร่วม
งาน ค่าป้ายโครงการค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 203
 ลําดับที่ 26

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา และซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อ
สร้าง ฯลฯ เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 486,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ หมึก ดินสอ ยางลบ ปากกา เก้าอี้
พลาสติก พนักพิง กรรไกร เครื่องเย็บกระดาษ มูลี่ ม่านปรับ
แสง น้ําดื่มสําหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ พระบรม
ยาลักษณ์ มูลี่ ม่านปรับแสง นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟวส์ สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าสตาร์ทเตอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น      

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสุดงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม แก้วน้ํา ช้อน
ส้อม น้ํายาทําความสะอาด ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก น้ํายาดับ
กลิ่น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ กุญแจต่าง ๆ อะไหล่รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง แก้สหุงต้ม ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟล์มถ่ายรูป แผ่น
ป้าย แผ่นพลาสติก พู่กัน สี โฟม กระดาษโปสเตอร์ วัสดุอุปกรณ์
ในการจัดทําป้าย ฯลฯ
- เป็นไปตาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น
ดิสก์ โปรแกรม แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น      
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วัสดุสนาม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสนาม เช่น เต็นท์สนามขนาดเล็ก ม้านั่งหิน
หญ้าสนาม หญ้าเทียม โครงลวดรูปสุตว์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 338,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานเทศบาลตําบลหนองหัวแรต 
ค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิ์ และอื่น ๆ ที่อยู่ในความควบคุม
ดูแลของเทศบาลตําบลหนองหัวแรต
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อน
ที่ฯลฯ และรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่า
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่า ค่าเช่า ค่าเครื่อง เลข
หมายโทรศัพย์ และค่าบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธนาณัติ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 65,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่า
สื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์
เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น 
ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าต่อสัญญาณจีพีเอส (1ครั้งต่อ
ป) ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง (ระบบ CLOUD, HOSTING) สําหรับสํานักงานเทศบาลตําบล
หนองหัวแรต
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
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งบลงทุน รวม 51,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเลื่อน จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเลื่อนกระจก 
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 หลัง ราคาตัวละ 4,200  บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ : ใช้ราคาทั่วไปตามท้อง
ตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

จัดซื้อโต๊ะะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์  จํานวน 3 ตัว 
(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ : ใช้ราคาทั่วไปตามท้อง
ตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1
 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20
 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552     
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป๋นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี
ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20
 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง และสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อําเภอหนองบุญมาก ในการดําเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลง
วันที่ 3 เมษายน 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426
 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 201
 ลําดับที่ 23

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 515,320 บาท
งบบุคลากร รวม 475,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 475,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน, เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก่ ข้า
ราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป 
จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ , ค่าซักซอก ,ค่ากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ,ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ,ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ หรือสิ่งพิมต่างๆ ,ค่าธรรมเนียมต่างๆ ,ค่าเบี้ยประกัน ,ค่า
ติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ ,ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าทํา
หมันสัตว์ ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ฯลฯ จํานวน 20,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะพัฒนาท้องถิ่น คณะ
กรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการ การ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นหรือประชุมคณะทํางานต่างๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้งตามกฎหมาย เพื่อนําผลจากการประชุมเป็นแนวทางปฏิบัติ
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563

งานบริหารงานคลัง รวม 4,591,860 บาท
งบบุคลากร รวม 2,960,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,960,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,365,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก่ข้า
ราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 8 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 37,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ข้า
ราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2 อัตรา    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดฯ/รองปลัดฯ/หัวหน้าส่วน
ราชการ ฯลฯ จํานวน 3 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทน ฯลฯ ให้แก่
พนักงานจ้าง จํานวน 4 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ฯลฯ
 ให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน 9 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,536,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 431,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้
รับการแต่งตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกีบการจัดซื้อจัดจ้างตามหลัก
เกณฑ์ที่กําหนด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ
.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 29,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ให้แก่ ข้า
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างประจํา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 
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ค่าใช้สอย รวม 840,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ , ค่าซักซอก ,ค่ากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ,ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ,ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ หรือสิ่งพิมต่างๆ ,ค่าธรรมเนียมต่างๆ ,ค่าเบี้ยประกัน ,ค่า
ติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ ,ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
การเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง และลูกจ้างประจํา ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิเบิกจ่าย เช่น ค่าลง
ทะเบียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมหรือสัมมนา เป็น
ต้น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตําบลหนองหัวแรต
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 202
 ลําดับที่ 24

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาล
ตําบลหนองหัวแรต
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 191
 ลําดับที่ 2
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปในลักษณะ
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤาภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 225,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ยางลบ ปากกา เก้าอี้พนักพิง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟวส์ สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าสตาร์ทเตอร์ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กันและ
สี ป้ายประชาสัมพันธ์  กระดาษเขียนโปสเตอร์  เอกสารเผยแพร่
ผลการดําเนินงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น
ดิสก์ โปรแกรม แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
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งบลงทุน รวม 94,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 94,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 22,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน  4  หลัง
ราคาหลังละ 5,700 บาท
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ เดือน ธันวาคม 2564 (หน้า 26 ลําดับที่ 10.14.1 และ
หน้า 83 )
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับสํานักงาน จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับประมวล
ผล จํานวน  1  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2564)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network จํานวน 1 เครื่อง โดยคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า
ต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2564)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kva จํานวน 39,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 7
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,700 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2564)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

วันที่พิมพ์ : 8/9/2565  11:20:10 หน้า : 37/96



อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรง
ดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ
1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2564)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 200,000 บาท
งบบุคลากร รวม 200,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 200,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน, เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก่ข้า
ราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,465,540 บาท

งบบุคลากร รวม 888,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 888,540 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 288,540 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน, เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก่ข้า
ราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 5
 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป 
จํานวน 5 อัตรา
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 562,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยตาม
กฎหมาย ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ หรือผู้ได้รับ
บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ และผู้บริหารท้องถิ่นฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 
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ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปใหม่  สงกรานต์ ฯลฯ เช่น ตอบ
แทนให้แก่ อปพร. ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 213 ลําดับที่ 16    
 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และประชาชน
ทั่วไป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็น ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 213 ลําดับที่ 7
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนระดับตําบลในการจัดตั้งด่านตรวจและเฝ้า
ระวังในพื้นที่

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ระดับตําบลในการจัดตั้งด่านตรวจและเฝ้าระวังในพื้นที่ เช่น ค่าใช้
จ่ายในการบูรณาการและประสานงานจัดตั้งหน่วยในระดับ
ตําบล ประกอบด้วย ตํารวจ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่
บ้าน อปพร. และกลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553  
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 211  ลําดับที่ 1

ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ อาสาสมัครฯ เจ้าหน้าที่ และบุคคล
เกี่ยวข้อง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็น ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 218 ลําดับที่ 18

ฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน      (อป
พร.ตําบลหนองหัวแรต)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม/ทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  เช่น ค่าลง
ทะเบียน ค่าตอบแทนวิทยากรค่าตัดชุด (อปพร.) ค่าพาหนะ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้าย
โครงการ ค่าที่พัก ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดสถานที่ ค่าเวที ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553  
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 212 ลําดับที่ 4
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา และซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อ
สร้าง ฯลฯ เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ กุญแจต่าง ๆ อะไหล่รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง แก้สหุงต้ม ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดดับเพลิง กางเกงดับ
เพลิง หมวกดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง ฯลฯ สําหรับผู้ที่ปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจความ
รับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล        
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ผงเคมีดับ
เพลิง วาล์วน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ํา สาย
ดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า ฯลฯ เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุจราจร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร กระจก
โค้ง กระบองไฟ ไฟแวบ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    

งบลงทุน รวม 15,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี  จํานวน 1 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20
 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,398,720 บาท

งบบุคลากร รวม 1,140,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,140,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 738,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน, เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก่ข้า
ราชการ พนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ให้แก่ ข้า
ราชการ พนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3
 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน 3 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,243,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 38,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 33,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ข้า
ราชการ พนักงานเทศบาล ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
5) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2562   
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ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าธรรมเนียม
- ค่าวารสาร, หนังสือพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ประจําศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม สัมมนาของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่างๆ ดังนี้   
- ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ   
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562   
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

ค่าวัสดุ รวม 1,140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
ซื้อ กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึก ดินสอ ยางลบ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,100,000 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตําบลหนองหัวแรตในอัตรา 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน จํานวน 100 คน  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ
.ในเขตพื้นที่จํานวน 3 แห่ง ในอัตรา 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน สําหรับเด็ก 450 คน 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น
ดิสก์ โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 15,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20
 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,152,940 บาท
งบบุคลากร รวม 1,355,940 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,355,940 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 671,940 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน, เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก่
พนักงานครูเทศบาล จํานวน 2 อัตรา 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2558    

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยฐานะให้แก่พนักงานครู
เทศบาล จํานวน 2 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2558    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 อัตรา     
 - เป็นไปตามระเบียบฯ ดังนี้    
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535    
2) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2558 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 อัตรา 
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535    
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งบดําเนินงาน รวม 1,277,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงาน
ครูเทศบาลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554

ค่าใช้สอย รวม 1,123,700 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลตําบลหนองหัวแรต เชาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ป้าย ค่าสถานที่ ค่าถ้วยรางวัล ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หน้าที่ 175 ลําดับที่ 6
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โครงการเปดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดครงการเปดโลกกว้างสู้การเรียนรู้ สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลหนองหัวแรต เช่ ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปด-ปด ค่าวทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่อง
ดื่ม ค่าจ้างเหมายานพหนะในการเดินทางไปทัศนศึกษา ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯ พ.ศ.2559  
3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หน้าที่ 175 ลําดับที่ 4

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลหนองหัวแรต

จํานวน 173,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก และครุภัณฑ์อื่นที่จําเป็น ฯลฯ สําหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลหนองหัวแรต
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หน้าที่ 178 ลําดับที่ 12
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา

จํานวน 134,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลตําบลหนองหัวแรต  จํานวน 100 คน  โดยแยก
รายการดังนี้
  (1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 290 บาท/ป 
      เป็นเงิน 29,000 บาท
  (2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 290 บาท/ป 
      เป็นเงิน 29,000 บาท
  (3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 325 บาท/ป 
      เป็นเงิน 32,500 บาท
  (4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 438 บาท/ป 
      เป็นเงิน 43,800 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แลที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หน้าที่ 179 ลําดับที่ 15

วันที่พิมพ์ : 8/9/2565  11:20:10 หน้า : 55/96



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนา  
บุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเล็ก
อนุบาลและปฐมวัย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 178
 ลําดับที่ 13

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่าย
อาหารกลางวัน

จํานวน 686,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันสําหรับเด็ก จํานวน 245
 วัน วันละ 28 บาท ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล
หนองหัวแรต จํานวน 100 คน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ
.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2566-2570)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่น เช่น อาคาร คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่2) พ.ศ.2549  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 78,500 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 28,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผง
ซักฟอก น้ํายาล้างห้องน้ํา ฯลฯ สําหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตําบลหนองหัวแรต 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึก
ปริ้นเตอร์ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี  เม้าท์ แป้นพิมพ์ อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยว
ข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา  ฯลฯ สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลหนองหัวแรต 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
ตําบลหนองหัวแรต 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 2,520,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,520,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,520,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเงินกองทุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตําบลหนองหัวแรต จํานวน 3 แห่ง ในอัตรา
คนละ 28 บาท จํานวน 200 วัน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 5,669,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,087,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,087,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 787,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก่ข้า
ราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น จํานวน 2 อัตรา     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทน ฯลฯ
ให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ฯลฯ
ให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,760,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่นใน
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
   (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว
 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 และเป็นไปตามหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ข้า
ราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ
.ศ.2559   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2409ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 1,135,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าเช่าสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ค่าประกันภัยรถราชการ ค่าจ้าง
เหมาบุคคลภายนอก ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปอบรมสัมนาของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิเบิกจ่าย เช่น ค่าลง
ทะเบียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมหรือสัมมนา เป็น
ต้น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 ว 4952 ลงวัน
ที่ 19 ธันวาคม 2556 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม

โครงการคัดแยกขยะ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดแยกขยะเพื่อส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง และ
ประชาชนรู้จักวิธีการจัดการขยะอย่างครบวงจร ให้เกิด
ประโยชน์/สร้างรายได้เสริมต่อครอบครัว/ชุมชน/หมู่บ้านของตน
เอง ลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน/หมู่บ้านให้ลดน้อยลง ลด
มลพิษและป้องกันโรคติดต่อต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่มและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 69
 ลําดับที่ 9
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โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายปลอดภัยไข้เลือดออก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการชุมชนสะอาด
ปราศจากยุงลายปลอดภัยไข้เลือดออก โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทราย
กําจัดลูกน้ํายุง น้ํายาฉีดพ่นหมอกควัน ค่าน้ํามัน ค่าจ้างเหมา
พนักงานฉีดพ่น ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2566-2570) หน้าที่ 67 ลําดับที่ 1   

โครงการป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ํา เทศบาลตําบลหนองหัวแรต จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคอุบัติใหม่ 
อุบัติซ้ํา เทศบาลตําบลหนองหัวแรต เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ํา ให้ประชาชนมีความตระหนักใน
การป้องกันโรค   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้   
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่14
) พ.ศ.2562   
 2 ) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่2) พ.ศ.2549   
 3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535   
 4) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558   
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 72 ลําดับ
ที่ 14 
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โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯลฯ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯลฯ โดยจ่ายเป็น ค่าวัคซีนค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ยาคุมกําเนิดในสัตว์ ค่าไซริงค์ ค่าเข็มฉีดยาค่าใช้จ่ายใน
การสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2566-2570) หน้าที่ 70 ลําดับที่ 11   

โครงการหนองหัวแรตเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหนองหัวแรตเมือง
สะอาดอย่างยั่งยืน โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2566-2570) หน้าที่ 69 ลําดับที่ 7   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น 
วัสดุต่าง ๆ ค่าซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ
กองสาธารณสุขฯ ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 488,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ เก้าอี้พนักพิง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด สบู่ ผงซักฟอก ถังขยะ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง จารบี ฯลฯ สําหรับรถยนต์ 
บรรทุกขยะ รถบรรทุกเพื่อการเกษตร เครื่องพ่นหมอกควันฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการ พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟล์ม กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี รูปสีหรือขาวดํา ที่ได้จากการล้าง อัด
ขยาย ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ ถุงมือ รองเท้า ผ้า
ปดจมูก สําหรับพนักงานจ้างประจํา รถยนต์บรรทุกขยะและคน
งานทั่วไป ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น
ดิสก์ โปรแกรม แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยา
กร ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 2,522,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,522,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย)  จํานวน 1
 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 170
 กิโลวัตต์ 
1) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 255 ลําดับที่ 59

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (TurboBoost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2564)
1) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
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งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้าน
ละ 20,000 บาท ในการดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข จํานวน 15 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 โครงการ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ปะกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 613,520 บาท
งบบุคลากร รวม 563,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 563,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 518,220 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน, เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก่
พนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้    
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ พนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา 
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535  
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เงินอื่น ๆ จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสาธารณสุขฯ เงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ ข้า
ราชการ พนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา 
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535    

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

1. เพื่อจัดซื้อแถบตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
2. เพื่อจัดซื้อวัคซีน เช่น น้ํายาฆ่าเชื้อป้องกันโรคไข้หวัดนก , น้ํายา
ฆ่าเชื้อป้องกัดโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ฯลฯ  เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ปะกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่14
) พ.ศ.2562    
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549    
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535    
4) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558      
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 6) หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 954,000 บาท

งบบุคลากร รวม 954,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 954,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 756,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 7 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้าง จํานวน 7 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินอื่น ๆ จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าเสี่ยงภัย เงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล จํานวน 6 อัตรา 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ 
มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558"     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

วันที่พิมพ์ : 8/9/2565  11:20:10 หน้า : 73/96



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 710,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 710,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 710,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
ของเทศบาลตําบลหนองหัวแรต

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการดําเนินงาน
ของสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลตําบลหนองหัวแรต เช่น ค่า
ตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและน้ํา
ดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ
.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 75
 ลําดับที่ 1

จิตอาสา "เราทําความดีด้วยหัวใจ" จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจิตอาสา "เราทํา
ความดี ด้วยหัวใจ" ประจําปงบประมาณ 2566 เช่น ค่าเช่าเครื่อง
เสียงและเวที ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 209
 ลําดับที่ 5
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ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2566 เช่น อาหาร   
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ ที่จําเป็น ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2562
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467
 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2565
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 204 ลําดับที่ 3

เพิ่มศักยภาพผู้นําชุมชน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ การจัดอบรม ศึกษาดู
งาน และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้นําชุมชน ผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก  
ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 206 ลําดับ
ที่ 7
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ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2566  ให้แก่ กลุ่มอาสา
สมัครฯ ผู้นําชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 206 ลําดับ
ที่ 8

อบรมให้ความรู้ในการช่วยเหลือและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่
เจ้าหน้าที่เยาวชน และประชาชน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ในการ
ช่วยเหลือและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่เจ้า
หน้า เยาวชน และประชาชน ประจําปงบประมาณ 2566
 เช่น อาหาร   
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ ที่จําเป็น ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 204 ลําดับที่ 1
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 896,600 บาท

งบบุคลากร รวม 411,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 411,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 393,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน, เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก่
พนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้    
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่พนักงาน
เทศบาล  จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้    
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 

งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุ
รนารี ประจําปงบประมาณ 2566 เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2566-2570) หน้าที่ 185 ลําดับ
ที่ 3
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โครงการสืนสานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานโครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจ่ายเป็นค่าจัด
สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่า
จัดการแสดง ค่าเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าดอกไม้-พวงมาลัย ค่าน้ํา
อบ น้ําหอม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯ พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 183 ลําดับ
ที่ 9

โครงการสืบสานวัฒนธรรมจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรมจัดงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจําปงบประมาณ 2566 เช่น ค่าจัด
สถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 182
 ลําดับที่ 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 85,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 85,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านคลองสารเพชร หมู่ที่ 7 โครงการจัด
งานประเพณีบุญบั้งไฟ

จํานวน 35,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคลองสารเพชร หมู่ที่ 7
ตําบลหนองหัวแรต อําเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
- เป็นไปตามระเบียบ และพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 183 ลําดับที่ 7

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบุกระโทก หมู่ที่ 8 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบุกระโทก หมู่ที่ 8
ตําบลหนองหัวแรต อําเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อจัดงานประเพณีลอยกระทง
- เป็นไปตามระเบียบ และพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 183 ลําดับที่ 8
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยจ่ายเป็นค่า
จัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าน้ํา-น้ําแข็ง ค่าถ้วย
รางวัล เงินรางวัล ค่าป้าย ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดเตรียมสนาม ค่า
ตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนกรรมการประจํา
สนาม ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯ พ.ศ.2559  
3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 181
 ลําดับที่ 3

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,316,400 บาท

งบบุคลากร รวม 2,306,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,306,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,865,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 อัตรา 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพของพนักงานเทศบาล จํานวน 1
 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการ พนักงาน
เทศบาล
จํานวน  2 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป 
จํานวน 3 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเพื่อการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 3 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558        
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งบดําเนินงาน รวม 1,110,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 220,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างประจํา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 
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ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าธรรมเนียม  
ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ  ค่าใช้จ่ายส่งตรวจตัวอย่าง
น้ําอุปโภคบริโภค  ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้าง
เหมาบริการและอื่นๆ  เช่น ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆในเขตเทศบาล  ป้ายจราจร ป้ายแนะนําสถานที่ค่าติดตั้ง
และค่าซ่อมแซมไฟฟ้า และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิเบิกจ่าย เช่น ค่าลง
ทะเบียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมหรือสัมมนา เป็น
ต้น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานัก
งาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ 
และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน
อื่นๆ ในเขตเทศบาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 600,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
สภาพ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก ตลับชาต เทป พีวีซี เทป
ใส ตู้ต่างๆ โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ธงชาติ ตรายาง ป้ายชื่อสํานัก
งาน แผงกั้นห้อง แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆและสิ่งพิมพิ์
ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ พระบรมฉายาลักษณ์เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้      
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 8/9/2565  11:20:10 หน้า : 84/96



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เช่น โคมไฟฟ้า 
แบบ LED  โคมไฟฟ้าและวิทยุหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
ไฟฉายสปร์อตไลท์ หม้อแปลงไฟฟ้า ไมโครโฟน ลําโพง เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้      
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ใช้ในการพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารสถานที่ เช่น ไม้ต่างๆ สี ตะปู เลื่อย ชะแลง จอบ คราด ปูน
ซีเมนต์ กระเบื้อง ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา เหล็ก ทราย อ่างล้าง
มือ ท่อต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ยางนอก ยางใน ยางรถยนต์ กระจกโค้ง
มน กุญแจเลื่อน สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้      
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้     
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึก เครื่องพิมพ์
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้     
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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งบลงทุน รวม 900,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 900,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อกังหันเติมอากาศพลังงานโซล่าเซลล์ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกังหันเติมอากาศพลังงานโซล่าเซลล์ สําหรับ
ติดตั้งในสระน้ําสาธารณะหนองหัวแรต บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ 6
 จํานวน 4 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
- กังหันเพิ่มออกซิเจนในน้ําแบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง
- เป็นเครื่องให้ออกซิเจนในน้ํา มีใบตีน้ํา 4 ใบพัด
- ขนาดมอเตอร์ 24 โวลต์ 320 วัตต์
- แผงโซล่าเซลล์มีขนาดไม่น้อยกว่า 330 วัตต์
- โครงสร้างทําจากเหล็กปลอดสนิม เหล็กกัลวาไนซ์
- มีทุ่นลอยน้ํา 3 ใบ
- พร้อมติดตั้งชุดควบคุมมอเตอร์
- ใบพัดตีน้ํา จํานวน 4 วง 8 ใบพัด
(สืบราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไปมีในมาตราฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 257 ลําดับที่ 67
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อไฟฟ้าส่องแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง 
บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ 15 ถึงบ้านซับหวาย หมู่ที่ 4

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ จํานวน 6
 ต้น พร้อมติดตั้งบริเวณทางเส้นหลังอําเภอ จากบ้านตลาดใหม่
สามัคคี หมู่ที่ 15 ถึงบ้านซับหวาย หมู่ที่ 4 ตําบลหนองหัวแรต
 อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 80
 วัตต์ แบบ Poly or Mono Crystalline 
มาตรฐาน CE Standard
- เสาสูง 6 เมตร ทําจากเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์
- ตู้เหล็กควบคุมการทํางานแบบมีหลังคา กันน้ําฝนได้ดี
- ให้ความสว่างด้วยหลอด LED Uitar Bright ชนิดสว่างพิเศษ มุม
กระจายแสง 120 องศา / จํานวน 480 หลอด
- ให้ความเข้มแสงกว่า 25-30 LUX ที่ระยะ 6 เมตร
- ระบบควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติ ทํางานโดยเปดเองใน
เวลากลางคืนด้วยระบบเซ็นเซอร์ในตัว และปดในตอนเช้า หรือ
เมื่อแบตเตอรี่อ่อน   
- ระบบควบคุมการชาร์จ
แบบ PWM (Pulse Width Modulate) 3 Stage Charge มีค่า
การป้องกันฝุ่นและกันน้ําตามมาตรฐานระดับ IP67
- สํารองไฟ 2 วัน ในกรณีไม่มีแดด
- แบตเตอรี่แห้งชนิดไม่ต้องเติมน้ํากลั่น
- ตอม่อ ขนาด 400X700X800 มม. ขนาดฐานล่าง 0.70X0.70 ม
. /ขนาดฐานบน 0.40X0.40 ม. ความสูงตอม่อ 0.80 ม. ขนาด J-
Bolt เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม.
(สืบราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในมาตราฐานครุภัณฑ์)
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 258 ลําดับที่ 71
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จัดซื้อไฟฟ้าส่องแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง 
บ้านบุกระโทก หมู่ที่ 8

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ จํานวน 6
 ต้น พร้อมติดตั้งบริเวณทางเข้าบ้านบุกระโทก หมู่ที่ 8 ตําบล
หนองหัวแรต อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 80
 วัตต์ แบบ Poly or Mono Crystalline 
มาตรฐาน CE Standard
- เสาสูง 6 เมตร ทําจากเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์
- ตู้เหล็กควบคุมการทํางานแบบมีหลังคา กันน้ําฝนได้ดี
- ให้ความสว่างด้วยหลอด LED Uitar Bright ชนิดสว่างพิเศษ มุม
กระจายแสง 120 องศา / จํานวน 480 หลอด
- ให้ความเข้มแสงกว่า 25-30 LUX ที่ระยะ 6 เมตร
- ระบบควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติ ทํางานโดยเปดเองใน
เวลากลางคืนด้วยระบบเซ็นเซอร์ในตัว และปดในตอนเช้า หรือ
เมื่อแบตเตอรี่อ่อน   
- ระบบควบคุมการชาร์จ
แบบ PWM (Pulse Width Modulate) 3 Stage Charge มีค่า
การป้องกันฝุ่นและกันน้ําตามมาตรฐานระดับ IP67
- สํารองไฟ 2 วัน ในกรณีไม่มีแดด
- แบตเตอรี่แห้งชนิดไม่ต้องเติมน้ํากลั่น
- ตอม่อ ขนาด 400X700X800 มม. ขนาดฐานล่าง 0.70X0.70 ม
. /ขนาดฐานบน 0.40X0.40 ม. ความสูงตอม่อ 0.80 ม. ขนาด J-
Bolt เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม. 
(สืบราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในมาตราฐานครุภัณฑ์)
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 258 ลําดับที่ 70
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จัดซื้อไฟฟ้าส่องแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง 
บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 9

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ จํานวน 6
 ต้น พร้อมติดตั้งบริเวณทางเข้าหมู่บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 9
 ตําบลหนองหัวแรต อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 80
 วัตต์ แบบ Poly or Mono Crystalline 
มาตรฐาน CE Standard
- เสาสูง 6 เมตร ทําจากเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์
- ตู้เหล็กควบคุมการทํางานแบบมีหลังคา กันน้ําฝนได้ดี
- ให้ความสว่างด้วยหลอด LED Uitar Bright ชนิดสว่างพิเศษ มุม
กระจายแสง 120 องศา / จํานวน 480 หลอด
- ให้ความเข้มแสงกว่า 25-30 LUX ที่ระยะ 6 เมตร
- ระบบควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติ ทํางานโดยเปดเองใน
เวลากลางคืนด้วยระบบเซ็นเซอร์ในตัว และปดในตอนเช้า หรือ
เมื่อแบตเตอรี่อ่อน    
- ระบบควบคุมการชาร์จ
แบบ PWM (Pulse Width Modulate) 3 Stage Charge มีค่า
การป้องกันฝุ่นและกันน้ําตามมาตรฐานระดับ IP67
- สํารองไฟ 2 วัน ในกรณีไม่มีแดด
- แบตเตอรี่แห้งชนิดไม่ต้องเติมน้ํากลั่น
- ตอม่อ ขนาด 400X700X800 มม. ขนาดฐานล่าง 0.70X0.70 ม
. /ขนาดฐานบน 0.40X0.40 ม. ความสูงตอม่อ 0.80 ม. ขนาด J-
Bolt เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม. 
(สืบราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในมาตราฐานครุภัณฑ์)
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 258 ลําดับที่ 69
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งานก่อสร้าง รวม 5,010,000 บาท
งบลงทุน รวม 5,010,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,010,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสารเพชร หมู่ที่ 7  
จากบริเวณสุดถนนคอนกรีต ถึงที่นานางหนูกัน ทองแป้น

จํานวน 493,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสาร
เพชร
 หมู่ที่ 7 จากบริเวณสิ้นสุดถนนคอนกรีต ถึงนานางหนูกัน ทอง
แป้น ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง  5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 900.00 เมตร พร้อมป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาล
ตําบลหนองหัวแรต ที่ 08/2566
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 108 ลําดับที่ 61

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับหวาย หมู่ที่ 4 จากบ้านนาง
พวงเพ็ญ ซ้อมแก้ว ถึงไร่นายจวน ชิงสันเทียะ

จํานวน 498,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับหวาย หมู่
ที่ 4 จากบ้านนางพวงเพ็ญ ซ้อมแก้ว ถึงไร่นายจวน ชิงสันเที
ยะ  ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 219.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 876.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตําบล
หนองหัวแรต ที่ 09/2566 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 88 ลําดับที่ 23
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ 15 
จากไร่นางวารี สินสุพรรณ ถึงไร่นายทวัสชัย จงจอหอ

จํานวน 1,015,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดใหม่
สามัคคี หมู่ที่ 15 จากไร่นางวารี สินสุพรรณ์ ถึงไร่นายทวัสชัย จง
จอหอ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 473.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,892.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ตามรูปแบบและรายการ
การก่อสร้างเทศบาลตําบลหนองหัวแรต ที่ 01/2566
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 167 ลําดับที่ 180

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12 จากบ้าน
นายพันธุ์ ปล่องกระโทก ถึงบ้านนายสายัน เที่ยงธรรม

จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 12 จากบ้านนายพันธุ์ ปล่องกระโทก ถึงบ้านนายสา
ยัน เที่ยงธรรม ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร ยาว 196 .00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 784.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ตามรูป
แบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตําบลหนองหัวแรต ที่ 07/2566
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 145 ลําดับที่ 146

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกระโทก หมู่ที่ 8  จากบ้าน
นายปรีชา โมงกระโทก ถึงลานมันนายสากล พันธุ์ผักแว่น

จํานวน 493,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกระโทก
 หมู่ที่ 8 จากไร่นายปรีชา โมงกระโทก ถึงลานมันนายสากล พันธุ์
ผักแว่น ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่
ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตําบลหนองหัวแร
ต ที่ 12/2566
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 112 ลําดับที่ 70
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองชงโค หมู่ที่ 11 จากบ้าน
นางอบ อินประโคน ถึงบ้านไร่นายอัมรินทร์ โนนแสน

จํานวน 497,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
ชงโค หมู่ที่ 11 จากบ้านนางอบ อินประโคน ถึงไร่นาย
อัมรินทร์ โนนแสนปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 850.00 ตาราง
เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามรูปแบบและรายการก่อ
สร้างเทศบาลตําบลหนองหัวแรต ที่ 11/2566
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 132 ลําดับที่  120

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ 6 จากบ้าน
นายประดิษฐ การบรรจง ถึงบ้านนางสาวลัดดา การบรรจง

จํานวน 176,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรต
 หมู่ที่ 6 จากบ้านนายประดิษฐ การบรรจง ถึงบ้านนางสาวลัด
ดา การบรรจง  ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 312.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามรูปแบบและรายการก่อ
สร้างเทศบาลตําบลหนองหัวแรต ที่ 10/2566 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 103 ลําดับที่ 50

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 จากบ้าน
นายตุง ก้อกระโทก ถึงบ้านนายสุทน ไทยยิ่ง

จํานวน 998,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 3 จากบ้านนายตุง ก้อกระโทก ถึงบ้านนายสุ
ทน ไทยยิ่ง  ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 363.00 เมตร  หนา 0.15
 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,815.00
 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ตามรูปแบบและ
รายการการก่อสร้างเทศบาลตําบลหนองหัวแรต ที่ 02/2566 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 82 ลําดับที่ 7

วันที่พิมพ์ : 8/9/2565  11:20:10 หน้า : 93/96



ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 9 จากสระน้ํา
หนองกระทุ่ม ถึงนานายชัชนันท์ จันทร์ศิริสุข

จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 9
 จากสระน้ําหนองกระทุ่ม ถึงนานายชัชนันท์ จันทร์ศิริสุข
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุก
ไม่น้อยกว่า 4,000.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามรูป
แบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตําบลหนองหัวแรต ที่ 06/2566
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้าที่ 126 ลําดับที่ 99

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ปกและ สัตว์
น้ํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์การขยายพันธุ์พืช และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้        
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

คลองสวย น้ําใส  คนไทยมีความสุข จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคลองสวย น้ําใส คน
ไทยมีความสุข ประจําปงบประมาณ 2566 เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และน้ําดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 187
 ลําดับที่ 2

วันรักต้นไม้ประจําปของชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันรักต้นไม้ประจําป
ของชาติ ประจําปงบประมาณ 2566 เช่น ค่าจัดซื้อต้นไม้ ค่าจัด
ซื้อปุ๋ยบํารุงต้นไม้ ค่าปรับพื้นที่เตรียมปลูก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัด
ทําป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 186
 ลําดับที่ 1
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อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ประจําปงบประมาณ 2566 เช่น ค่าจัดซื้อต้นไม้ ค่า
จัดซื้อปุ๋ยบํารุงต้นไม้ ค่าปรับพื้นที่เตรียมปลูก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
จัดทําป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 188
 ลําดับที่ 5

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 140,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับตลาดสดและห้องน้ําตลาด
สด เทศบาลตําบลหนองหัวแรต ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

234,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,917

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,020,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,395,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000

เงินสํารองจาย 370,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

888,783

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.)

47,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

200,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

234,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,917

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,020,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,395,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000

เงินสํารองจาย 370,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

888,783

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.)

47,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

200,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,555,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

7,007,360 288,540 1,410,660 1,305,420 393,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

121,200 21,300

เงินประจําตําแหนง 282,000 42,000 60,000 18,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,512,000 540,000 864,000 216,000 756,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

168,000 60,000 96,000 24,000 84,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

เงินอื่น ๆ 24,000 114,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,600,000 30,000 90,000

คาเบี้ยประชุม 10,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2565  11:20:37 หน้า : 3/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,555,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,865,100 12,270,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

21,300 163,800

เงินประจําตําแหนง 60,000 462,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 4,212,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

36,000 468,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

เงินอื่น ๆ 138,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,720,000

คาเบี้ยประชุม 10,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2565  11:20:37 หน้า : 4/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000 5,000 15,000

คาเชาบ้าน 222,000 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

59,800 12,000 37,800

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 750,000 15,000 500,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

205,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

200,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

200,000 20,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

10,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2565  11:20:37 หน้า : 5/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 80,000

คาเชาบ้าน 150,000 402,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

50,000 159,600

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 100,000 1,365,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

205,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

200,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

50,000 270,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

10,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2565  11:20:37 หน้า : 6/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่

20,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
การปฏิบัติงาน

300,000

จัดงานประเพณี 18 มี
นา วันท้องถิ่นไทย

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 150,000 50,000 70,000 150,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ

70,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

50,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนระดับตําบลในการ
จัดตั้งดานตรวจและเฝ้า
ระวังในพื้นที่

10,000

ซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

30,000

ฝึกอบรม/ทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน      (อป
พร.ตําบลหนองหัวแรต)

50,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2565  11:20:37 หน้า : 7/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่

20,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
การปฏิบัติงาน

300,000

จัดงานประเพณี 18 มี
นา วันท้องถิ่นไทย

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 520,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ

70,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

50,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนระดับตําบลในการ
จัดตั้งดานตรวจและเฝ้า
ระวังในพื้นที่

10,000

ซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

30,000

ฝึกอบรม/ทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน      (อป
พร.ตําบลหนองหัวแรต)

50,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2565  11:20:37 หน้า : 8/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 20,000

โครงการแขงขันกีฬา
สานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

15,000

โครงการเปิดโลกกว้างสู
การเรียนรู้

25,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา - คาจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลหนองหัวแรต

173,400

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา - คาใช้จายใน
การจัดการศึกษา

134,300

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา - คาใช้จายใน
การพัฒนา  
บุคลากรทางการศึกษา

40,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2565  11:20:38 หน้า : 9/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000 90,000

โครงการแขงขันกีฬา
สานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

15,000

โครงการเปิดโลกกว้างสู
การเรียนรู้

25,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา - คาจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลหนองหัวแรต

173,400

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา - คาใช้จายใน
การจัดการศึกษา

134,300

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา - คาใช้จายใน
การพัฒนา  
บุคลากรทางการศึกษา

40,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2565  11:20:38 หน้า : 10/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา - คาใช้จาย
อาหารกลางวัน

686,000

โครงการคัดแยกขยะ 35,000

โครงการชุมชนสะอาด
ปราศจากยุงลาย
ปลอดภัยไข้เลือดออก

180,000

โครงการป้องกันโรค
อุบัติใหม อุบัติซ้ํา 
เทศบาลตําบลหนองหัว
แรต

100,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯลฯ

100,000

โครงการหนองหัวแร
ตเมืองสะอาดอยาง
ยั่งยืน

30,000

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชน
ของเทศบาลตําบลหนอง
หัวแรต

10,000

จิตอาสา "เราทําความดี
ด้วยหัวใจ"

20,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2565  11:20:38 หน้า : 11/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา - คาใช้จาย
อาหารกลางวัน

686,000

โครงการคัดแยกขยะ 35,000

โครงการชุมชนสะอาด
ปราศจากยุงลาย
ปลอดภัยไข้เลือดออก

180,000

โครงการป้องกันโรค
อุบัติใหม อุบัติซ้ํา 
เทศบาลตําบลหนองหัว
แรต

100,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯลฯ

100,000

โครงการหนองหัวแร
ตเมืองสะอาดอยาง
ยั่งยืน

30,000

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชน
ของเทศบาลตําบลหนอง
หัวแรต

10,000

จิตอาสา "เราทําความดี
ด้วยหัวใจ"

20,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2565  11:20:38 หน้า : 12/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

30,000

เพิ่มศักยภาพผู้นําชุมชน 300,000

สงเสริมและพัฒนา
อาชีพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

300,000

อบรมให้ความรู้ในการ
ชวยเหลือและป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยแก
เจ้าหน้าที่เยาวชน และ
ประชาชน

50,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาต้านยาเสพติด

450,000

โครงการจัดงานฉลอง
วันแหงชัยชนะท้าวสุ
รนารี

50,000

โครงการสืนสาน
ประเพณีวันสงกรานต์

250,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมจัดงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา

100,000

คลองสวย น้ําใส  คน
ไทยมีความสุข
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

30,000

เพิ่มศักยภาพผู้นําชุมชน 300,000

สงเสริมและพัฒนา
อาชีพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

300,000

อบรมให้ความรู้ในการ
ชวยเหลือและป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยแก
เจ้าหน้าที่เยาวชน และ
ประชาชน

50,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาต้านยาเสพติด

450,000

โครงการจัดงานฉลอง
วันแหงชัยชนะท้าวสุ
รนารี

50,000

โครงการสืนสาน
ประเพณีวันสงกรานต์

250,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมจัดงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา

100,000

คลองสวย น้ําใส  คน
ไทยมีความสุข

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

วันรักต้นไม้ประจําปีของ
ชาติ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 200,000 20,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 55,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 1,128,500 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 55,000 50,000 55,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 105,000 100,000 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 11,000 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000 40,000 50,000

วัสดุสนาม 30,000

วัสดุอื่น 5,000 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 30,000 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000

วัสดุจราจร 40,000

วัสดุการศึกษา 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

วันรักต้นไม้ประจําปีของ
ชาติ

20,000 20,000

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 50,000 300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000 255,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,278,500

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 210,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 505,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 14,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 340,000

วัสดุสนาม 30,000

วัสดุอื่น 25,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 60,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000

วัสดุจราจร 40,000

วัสดุการศึกษา 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุกอสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 250,000 70,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 45,000 2,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

65,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

8,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 
บานเลื่อน

8,400

จัดซื้อโต๊ะะวางเครื่อง
คอมพิวเตอร์

10,500

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 22,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สําหรับสํานัก
งาน

22,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network

8,900
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุกอสร้าง 150,000 150,000

วัสดุการเกษตร 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 140,000 460,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 47,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

65,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

8,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 
บานเลื่อน

8,400

จัดซื้อโต๊ะะวางเครื่อง
คอมพิวเตอร์

10,500

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 22,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สําหรับสํานัก
งาน

22,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network

8,900
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kva

39,900

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี

15,000 15,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED สีชนิด 
Network

10,000

อุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

700

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี

15,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 2,500,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kva

39,900

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี

30,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED สีชนิด 
Network

10,000

อุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

700

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี

15,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 2,500,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับประมวลผล

22,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อกังหันเติมอากาศ
พลังงานโซลาเซลล์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อไฟฟ้าสองแสง
สวางแบบโซลาเซลล์ 
พร้อมติดตั้ง 
บ้านตลาดใหมสามัคคี 
หมูที่ 15 ถึงบ้านซับ
หวาย หมูที่ 4

จัดซื้อไฟฟ้าสองแสง
สวางแบบโซลาเซลล์ 
พร้อมติดตั้ง 
บ้านบุกระโทก หมูที่ 8

จัดซื้อไฟฟ้าสองแสง
สวางแบบโซลาเซลล์ 
พร้อมติดตั้ง 
บ้านหนองกระทุม หมูที่ 
9

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับประมวลผล

22,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อกังหันเติมอากาศ
พลังงานโซลาเซลล์

180,000 180,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อไฟฟ้าสองแสง
สวางแบบโซลาเซลล์ 
พร้อมติดตั้ง 
บ้านตลาดใหมสามัคคี 
หมูที่ 15 ถึงบ้านซับ
หวาย หมูที่ 4

240,000 240,000

จัดซื้อไฟฟ้าสองแสง
สวางแบบโซลาเซลล์ 
พร้อมติดตั้ง 
บ้านบุกระโทก หมูที่ 8

240,000 240,000

จัดซื้อไฟฟ้าสองแสง
สวางแบบโซลาเซลล์ 
พร้อมติดตั้ง 
บ้านหนองกระทุม หมูที่ 
9

240,000 240,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านคลอง
สารเพชร หมูที่ 7  
จากบริเวณสุดถนน
คอนกรีต ถึงที่นานางหนู
กัน ทองแป้น

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านซับ
หวาย หมูที่ 4 จากบ้าน
นางพวงเพ็ญ ซ้อมแก้ว 
ถึงไรนายจวน ชิงสันเที
ยะ

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านตลาด
ใหมสามัคคี หมูที่ 15 
จากไรนางวารี สิน
สุพรรณ ถึงไรนายทวัส
ชัย จงจอหอ

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนน
สะอาด หมูที่ 12 จาก
บ้านนายพันธุ์ ปลองกระ
โทก ถึงบ้านนายสายัน 
เที่ยงธรรม
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านคลอง
สารเพชร หมูที่ 7  
จากบริเวณสุดถนน
คอนกรีต ถึงที่นานางหนู
กัน ทองแป้น

493,000 493,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านซับ
หวาย หมูที่ 4 จากบ้าน
นางพวงเพ็ญ ซ้อมแก้ว 
ถึงไรนายจวน ชิงสันเที
ยะ

498,000 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านตลาด
ใหมสามัคคี หมูที่ 15 
จากไรนางวารี สิน
สุพรรณ ถึงไรนายทวัส
ชัย จงจอหอ

1,015,000 1,015,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนน
สะอาด หมูที่ 12 จาก
บ้านนายพันธุ์ ปลองกระ
โทก ถึงบ้านนายสายัน 
เที่ยงธรรม

420,000 420,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2565  11:20:38 หน้า : 24/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบุกระ
โทก หมูที่ 8  จากบ้าน
นายปรีชา โมงกระโทก 
ถึงลานมันนายสากล 
พันธุ์ผักแวน

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
ชงโค หมูที่ 11 จากบ้าน
นางอบ อินประโคน ถึง
บ้านไรนายอัมรินทร์ 
โนนแสน

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
หัวแรต หมูที่ 6 จาก
บ้านนายประดิษฐ การ
บรรจง ถึงบ้านนางสาว
ลัดดา การบรรจง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโนน
สมบูรณ์ หมูที่ 3 จาก
บ้านนายตุง ก้อกระโทก 
ถึงบ้านนายสุทน ไทยยิ่ง

วันที่พิมพ์ : 8/9/2565  11:20:38 หน้า : 25/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบุกระ
โทก หมูที่ 8  จากบ้าน
นายปรีชา โมงกระโทก 
ถึงลานมันนายสากล 
พันธุ์ผักแวน

493,000 493,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
ชงโค หมูที่ 11 จากบ้าน
นางอบ อินประโคน ถึง
บ้านไรนายอัมรินทร์ 
โนนแสน

497,000 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
หัวแรต หมูที่ 6 จาก
บ้านนายประดิษฐ การ
บรรจง ถึงบ้านนางสาว
ลัดดา การบรรจง

176,000 176,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโนน
สมบูรณ์ หมูที่ 3 จาก
บ้านนายตุง ก้อกระโทก 
ถึงบ้านนายสุทน ไทยยิ่ง

998,000 998,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2565  11:20:38 หน้า : 26/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองกระทุม หมูที่ 
9 จากสระน้ํา
หนองกระทุม ถึงนานาย
ชัชนันท์ จันทร์ศิริสุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,520,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนให้คณะ
กรรมการหมูบ้าน ตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

300,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้านคลองสารเพชร 
หมูที่ 7 โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ

35,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2565  11:20:38 หน้า : 27/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองกระทุม หมูที่ 
9 จากสระน้ํา
หนองกระทุม ถึงนานาย
ชัชนันท์ จันทร์ศิริสุข

420,000 420,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,520,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนให้คณะ
กรรมการหมูบ้าน ตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

300,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้านคลองสารเพชร 
หมูที่ 7 โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ

35,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2565  11:20:38 หน้า : 28/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้านบุกระโทก หมูที่ 
8 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

50,000

รวม 15,262,700 17,180,380 1,465,540 7,551,660 6,282,720 954,000 710,000 1,346,600

วันที่พิมพ์ : 8/9/2565  11:20:38 หน้า : 29/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้านบุกระโทก หมูที่ 
8 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

50,000

รวม 9,326,400 80,000 140,000 60,300,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2565  11:20:38 หน้า : 30/30



อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต



รายรับจริง จ านวน 1,147,852.02         บาท

รายจ่ายจริง จ านวน 1,066,616.59         บาท

กู้เงินจากธนาคาร/อื่นๆ จ านวน -                      บาท

ยืมเงินสะสม จ านวน -                      บาท

ก าไรสะสม จ านวน -                      บาท

เงินสะสม จ านวน 184,376.81            บาท

ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 585,921.35            บาท

เงินฝากธนาคาร จ านวน 895,147.51            บาท

ทรัพย์รับจ าน า จ านวน -                      บาท

งบเฉพาะการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



2564 2565 2566
       985,470.00     1,032,810.00     1,040,000.00
                  -                     -                     -   
                  -                     -                     -   
       135,160.00        158,545.00        150,000.00

                  -                     -                     -   

                  -                     -                     -   
          2,132.02           5,067.00           2,000.00
                  -                     -                     -   
                  -                     -                     -   
                  -                     -                     -   
                  -                     -                     -   
                  -                     -                     -   
        25,090.00                   -           20,000.00

                  -                     -                     -   

      1,147,852.02       1,196,422.00       1,212,000.00

รายจ่ายจริง
2564 2565 2566

-                 -                 -                 
-                 -                 -                 

    1,066,616.59 1,135,000.00    1,060,000.00    
                  -   -                 112,000.00       
                  -   61,422.00        40,000.00        
                  -   -                 -                 

1,066,616.59    1,196,422.00    1,212,000.00    

ประมาณการ

ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (ประปา)
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต
อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

งบรายจ่ายอื่น

     ค่าจ้าหน่ายน ้าจากมาตรวัดน ้า
     ค่าจ้าหน่ายน ้าท่อธาร
     ค่าจ้าหน่ายส่ิงของจากคลังพัสดุ
     ค่าเช่ามาตรวัดน ้า

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รวมรายจ่าย

งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

งบบุคลากร
งบด าเนินงาน

งบกลาง

          ค่าปรับ
          ค่าแรง
     รายได้อื่นๆ
     รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการ
     สาธารณูปโภค

     เงินทีง่บประมาณทัว่ไปช่วยเหลืองบประมาณ
     เฉพาะการ
     ดอกเบี ย
     ดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร
     ผลประโยชน์อื่น
          ค่าขายเศษของ

รายรับ
รายรับจริง

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย
ประมาณการ

รวมรายรับ

          ค่าธรรมเนียม



รวมทัง้สิ้น 1,212,000 บาท

   รวม 1,060,000
รวม 10,000 บาท

จ านวน 10,000 บาท

รวม
จ านวน

งบด าเนินงาน บาท
ค่าตอบแทน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจ กิจการประปา

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต

อ าเภอหนองบุญมาก   จังหวัดนครราชสีมา

 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง

ค่าใชส้อย 280,000 บาท
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 230,000 บาท

งานพัสดุ

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
จัดซ้ือ
จัดจ้าง และการบริหาร
ตามพระราชบัญญัติและหนังสือส่ังการ ดังนี้
1) พระราชบัญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการริหารงานพัสดุภาครัฐ 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0402.5/ว 156
ลงวันที ่19 กันยายน 2560 เร่ือง หลักเกณ์การเบิกค่าตอบแทน
3) หนังสือกรม ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที ่26 
เร่ือง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

เพือ่จ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาให้ได้มาซ่ึงบริการ     
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ฯลฯ 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 
1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที ่20มิถุนายน 2559  เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่13) 
พ.ศ.2552

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังนี้

จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

ประมาณการรายจ่ายเฉพาะกิจการ (กิจการประปา)



จ านวน

รวม
จ านวน

- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการ
พิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 บาท

วัสดสุ านักงาน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ กระดาษ แบบพิมพ ์ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ 

เพือ่จ่ายเป็น 
-  ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  มอเตอร์   ฯลฯ
-  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์อื่น  เช่น  วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ 230,000 บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่13) 
พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที ่มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556  เร่ือง รูปแบบและ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1752 
ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556 เร่ืองแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่
0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่0808.2/ว 3523 ลง
วันที ่20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค



จ านวน 50,000  บาท

 - เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังนี้

จ านวน

- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังนี้

จ านวน

- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการ
พิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุเช่น หลอดไฟฟ้า
สายไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ 

วัสดงุานบ้านงานครัว 10,000 บาท

วัสดคุอมพิวเตอร์

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์หมึก เคร่ืองพิมพ์
และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 30,000 บาท

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการ
พิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

เพือ่จ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง  ไม้กวาด  สบู่  
ผงซักฟอก ฯลฯ



จ านวน

- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

จ านวน

- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่
20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

จ านวน

- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดกุ่อสร้าง 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ 

วัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น ทรายกรองน้ าประปา  ท่อ
น้ าประปา ปูนขาว อุปกรณ์ทีเ่กี่ยวกับประปา ฯลฯ

วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์เช่น คลอรีน 
สารส้ม ฯลฯ



รวม
จ านวน

- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

จ านวน 47,000 บาท

จ านวน 65,000 บาท

รวม
จ านวน

ค่าสาธารณูปโภค 540,000 บาท
ค่าไฟฟ้า 540,000

112,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับการสูบน้ าเพือ่จ่ายบริการประชาชน 
ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินงบทัว่ไปช่วยเหลืองบเฉพาะการ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา

ส ารองจ่าย 40,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วน
หรือเพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

งบกลาง
งบกลาง 40,000 บาท

1) เคร่ืองสูบน้ าชนิดจม  จ านวน 2 เคร่ือง ขนาด 1.5 แรงม้า 220 
โวลต์  ส าหรับสูบน้ าเพือ่จ่ายบริการประชาชน ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์ งานกิจการประปา

2) เคร่ืองสูบน้ าชนิดจม จ านวน 2 เคร่ือง  ขนาด 2 แรงม้า 220 
โวลต์  ส าหรับสูบน้ าเพือ่จ่ายบริการประชาชน ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์ งานกิจการประปา

- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่272 
ล าดับที ่26

- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่272 
ล าดับที ่28

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์




