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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
             ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค 
     
           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลตลาดแค จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลตลาดแคอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลตลาดแค จึงขอ
ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

สถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 52,873,338.24 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 65,733,182.30 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 15,515,155.66 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 3 โครงการ รวม 

1,200,000.00 บาท 
   1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 5 โครงการ รวม 4,480,285.02 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 2,995,783.51 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  2.1 รายรับจริง จ านวน 50,581,590.08 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 211,441.18 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 373,959.59 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 568,632.82 บาท 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 419,689.20 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 19,551,778.63 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุน จ านวน 29,456,088.66 บาท 
  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 406,563.00 บาท 
   
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
  2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 40,536,685.86 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 10,193,115.12 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 19,834,288.84 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 8,486,641.90 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 400,640.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,622,000.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
  2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 406,563.00 บาท 
  2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 2,097,755.20 บาท 
  2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

              

 งบเฉพาะการ 
  ประเภทกิจการประปา     กิจการประปา 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   รับจริง จ านวน 2,199,745.71 บาท 
   จ่ายจริง จ านวน 1,969,872.55 บาท 
   เงินสะสม จ านวน 4,358,247.22 บาท 
   ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 1,820,767.44 บาท 
   เงินกู้จากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จ านวน 0 บาท 
   เงินยืมสะสมจากเทศบาล จ านวน 0 บาท 
   เงินฝากธนาคาร จ านวน 4,904,914.54 บาท 
   ทรัพย์รับจ าน า จ านวน 0 บาท 

 

 



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลตลาดแค
อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 211,441.18 550,000.00 900,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

373,959.59 402,500.00 402,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 568,632.82 707,000.00 706,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 419,689.20 103,500.00 153,500.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 20,000.00 20,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,573,722.79 1,783,000.00 2,182,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 19,551,778.63 16,970,000.00 19,280,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

19,551,778.63 16,970,000.00 19,280,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 29,456,088.66 32,247,000.00 31,538,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

29,456,088.66 32,247,000.00 31,538,000.00

รวม 50,581,590.08 51,000,000.00 53,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลตลาดแค
อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 10,193,115.12 10,736,156.00 10,378,724.00

งบบุคลากร 19,834,288.84 26,564,380.00 27,908,940.00

งบดําเนินงาน 8,486,641.90 10,392,964.00 10,399,836.00

งบลงทุน 400,640.00 1,270,500.00 2,360,500.00

งบเงินอุดหนุน 1,622,000.00 2,036,000.00 1,952,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 40,536,685.86 51,000,000.00 53,000,000.00



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตําบลตลาดแค
อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,355,836

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,145,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 17,073,440

แผนงานสาธารณสุข 3,525,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,671,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 330,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 255,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,991,000

แผนงานการพาณิชย์ 275,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 10,378,724

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 53,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลตลาดแค

อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 10,378,724 10,378,724
    งบกลาง 10,378,724 10,378,724



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 7,275,640 1,544,000 2,002,000 200,000 11,021,640
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,651,000 1,544,000 2,002,000 200,000 8,397,000

งบดําเนินงาน 1,616,000 265,196 370,000 42,000 2,293,196
    ค่าตอบแทน 292,000 72,000 90,000 10,000 464,000

    ค่าใช้สอย 767,000 120,196 156,000 25,000 1,068,196

    ค่าวัสดุ 258,000 54,000 124,000 7,000 443,000

    ค่าสาธารณูปโภค 299,000 19,000 0 0 318,000

งบลงทุน 11,000 0 0 0 11,000
    ค่าครุภัณฑ์ 11,000 0 0 0 11,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 30,000
    เงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 30,000

รวม 8,932,640 1,809,196 2,372,000 242,000 13,355,836



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 1,505,000 1,505,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,505,000 1,505,000

งบดําเนินงาน 340,000 340,000
    ค่าตอบแทน 70,000 70,000

    ค่าใช้สอย 90,000 90,000

    ค่าวัสดุ 180,000 180,000

งบลงทุน 300,000 300,000
    ค่าครุภัณฑ์ 300,000 300,000

รวม 2,145,000 2,145,000



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 882,000 9,805,300 10,687,300
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 882,000 9,805,300 10,687,300

งบดําเนินงาน 651,500 4,012,640 4,664,140
    ค่าตอบแทน 75,000 9,000 84,000

    ค่าใช้สอย 125,000 2,617,640 2,742,640

    ค่าวัสดุ 210,000 1,386,000 1,596,000

    ค่าสาธารณูปโภค 241,500 0 241,500

งบเงินอุดหนุน 0 1,722,000 1,722,000
    เงินอุดหนุน 0 1,722,000 1,722,000

รวม 1,533,500 15,539,940 17,073,440



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 2,148,000 0 0 2,148,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,148,000 0 0 2,148,000

งบดําเนินงาน 817,000 310,000 0 1,127,000
    ค่าตอบแทน 172,000 0 0 172,000

    ค่าใช้สอย 360,000 300,000 0 660,000

    ค่าวัสดุ 285,000 10,000 0 295,000

งบลงทุน 50,000 0 0 50,000
    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 0 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 200,000 200,000
    เงินอุดหนุน 0 0 200,000 200,000

รวม 3,015,000 310,000 200,000 3,525,000



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,068,000 1,068,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,068,000 1,068,000

งบดําเนินงาน 588,500 588,500
    ค่าตอบแทน 80,000 80,000

    ค่าใช้สอย 390,000 390,000

    ค่าวัสดุ 77,000 77,000

    ค่าสาธารณูปโภค 41,500 41,500

งบลงทุน 14,500 14,500
    ค่าครุภัณฑ์ 14,500 14,500

รวม 1,671,000 1,671,000



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 330,000 330,000
    ค่าใช้สอย 330,000 330,000

รวม 330,000 330,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 120,000 135,000 255,000
    ค่าใช้สอย 120,000 135,000 255,000

รวม 120,000 135,000 255,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,479,000 0 1,479,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,479,000 0 1,479,000

งบดําเนินงาน 527,000 0 527,000
    ค่าตอบแทน 89,000 0 89,000

    ค่าใช้สอย 128,000 0 128,000

    ค่าวัสดุ 310,000 0 310,000

งบลงทุน 0 1,985,000 1,985,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,985,000 1,985,000

รวม 2,006,000 1,985,000 3,991,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด รวม

งบดําเนินงาน 275,000 275,000
    ค่าวัสดุ 25,000 25,000

    ค่าสาธารณูปโภค 250,000 250,000

รวม 275,000 275,000







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลตลาดแค
อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 45,844.75 41,653.18 300,000.00 133.33 % 700,000.00
     ภาษีป้าย 420,626.00 169,788.00 250,000.00 -20.00 % 200,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 466,470.75 211,441.18 550,000.00 900,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 4,471.70 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 291,640.00 290,840.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

5,572.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 14,230.00 8,480.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 913.00 997.89 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 480.00 500.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 2,910.00 50,000.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 5,100.00 5,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 163,520.00 0.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00



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

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 16,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

21,920.00 0.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 640.00 360.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 200.00 210.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 3,100.00 3,100.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 526,225.00 373,959.59 402,500.00 402,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 359,920.00 287,260.00 400,000.00 0.00 % 400,000.00
     ดอกเบี้ย 431,981.28 281,372.82 305,000.00 0.00 % 305,000.00
     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 0.00 0.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 791,901.28 568,632.82 707,000.00 706,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 330,670.83 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้อง 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 59,612.50 89,018.37 100,000.00 50.00 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 59,612.50 419,689.20 103,500.00 153,500.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00



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

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 469,576.38 485,193.01 250,000.00 100.00 % 500,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 14,114,654.98 14,145,914.23 12,000,000.00 16.67 % 14,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,472,060.16 1,669,753.10 1,650,000.00 3.03 % 1,700,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 85,280.36 88,245.12 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,570,673.45 2,771,628.23 2,500,000.00 0.00 % 2,500,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 40,888.90 41,950.39 30,000.00 33.33 % 40,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 22,866.07 15,265.55 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

455,232.00 333,829.00 400,000.00 0.00 % 400,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 19,231,232.30 19,551,778.63 16,970,000.00 19,280,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 26,436,159.00 29,456,088.66 32,247,000.00 -2.20 % 31,538,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 26,436,159.00 29,456,088.66 32,247,000.00 31,538,000.00
รวมทุกหมวด 47,511,600.83 50,581,590.08 51,000,000.00 53,000,000.00



 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลตลาดแค 
อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

        
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  53,000,000   บาท  แยกเป็น 

 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
     

 
หมวดภาษีอากร รวม 900,000 บาท 

  
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 700,000 บาท 

  
ภาษีป้าย จ านวน 200,000 บาท 

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 402,500 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 3,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 300,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร 

จ านวน 5,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จ านวน 3,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 10,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 500 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 3,000 บาท 

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 10,000 บาท 

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จ านวน 2,000 บาท 

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข จ านวน 500 บาท 

  
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 20,000 บาท 

  
ค่าปรับอ่ืน ๆ จ านวน 3,000 บาท 

  
ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จ านวน 10,000 บาท 

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 20,000 บาท 

  
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 5,000 บาท 

  
ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จ านวน 500 บาท 

  
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จ านวน 1,000 บาท 

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 2,500 บาท 

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จ านวน 500 บาท 

  
ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ จ านวน 3,000 บาท 

     
     
     



     
     
     

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 706,000 บาท 

  
ค่าเช่าหรือบริการ จ านวน 400,000 บาท 

  
ดอกเบี้ย จ านวน 305,000 บาท 

  
รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ จ านวน 1,000 บาท 

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 153,500 บาท 

  
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จ านวน 3,000 บาท 

  
ค่าขายแบบพิมพ์และค าร้อง จ านวน 500 บาท 

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จ านวน 150,000 บาท 

 
หมวดรายได้จากทุน รวม 20,000 บาท 

  
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 20,000 บาท 

 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,280,000 บาท 

  
ภาษีรถยนต์ จ านวน 500,000 บาท 

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 14,000,000 บาท 

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 1,700,000 บาท 

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 100,000 บาท 

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 2,500,000 บาท 

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 40,000 บาท 

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 40,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

จ านวน 400,000 บาท 

 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

 
หมวดเงินอุดหนุน รวม 31,538,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 31,538,000 บาท 

  
1 เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าทีถ่ายโอน   จ านวน 9,663,840  บาท 

  

2 เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว ค่า
เครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน และคา่
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

จ านวน 58,600  บาท 

  
3 ค่าอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย   จ านวน 38,330  บาท 

  
4 เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย   จ านวน 102,900  บาท 

  
5 ค่าอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา   จ านวน 1,197,630  บาท 

  
6 เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา จ านวน 2,625,000  บาท 

       



       
       
       
       

  
7 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น   จ านวน 464,800  บาท 

  
8 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น  

(ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) 
จ านวน 17,000  บาท 

  

9 เงินอุดหนุนส าหรับค่าใช้จา่ยในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนบุาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน   ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

จ านวน 755,340  
 

บาท 

  
10 เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคบั 

(เงินเดือนครูและค่าจา้งประจ า)   
จ านวน 9,044,100  บาท 

  

11 เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(เงินเดือน  ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และสวสัดิการ
ส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก) 

จ านวน 509,460  บาท 

  

12 เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวสัดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ 
(เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ)  

จ านวน 1,400,000  
 

บาท 

  

13 เงินอุดหนุนส าหรับโครงการสนบัสนนุการจัดสวัสดิการทางสงัคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
(เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) 

จ านวน 18,000  บาท 

  
14 เงินอุดหนุนโครงการสรา้งหลักประกันด้านรายได้แก่ผูสู้งอาย ุ

(เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 
จ านวน 5,400,000  บาท 

  

15 เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์  ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบา้ ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง  พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัครราช
กุมารกีรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  

จ านวน 3,000  
 

บาท 

  

16 เงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสนุัขบ้า   ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์พลเอกหญิง 
 พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควฒันวรขัตติยราชนาร ี

จ านวน 40,000  
 

บาท 

  
17 เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนนิงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข   
จ านวน 200,000  บาท 

 



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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 959,313.39 987,439.91 999,500 -26.5 % 734,600

คาชําระดอกเบี้ย 203,800.13 142,591.09 127,000 -28.82 % 90,400

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 152,219 108,479 273,056 25.57 % 342,864

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,182 6,975 14,000 -14.29 % 12,000

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา 1,200,000 900,000 1,400,000 -14.29 % 1,200,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 4,970,100 4,979,800 5,400,000 0 % 5,400,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,175,200 1,173,600 1,400,000 0 % 1,400,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 0 0 18,000 0 % 18,000

เงินสํารองจาย 38,706.37 957,453.73 719,000 -72.18 % 200,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 562,500 14.46 % 643,860

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลตลาดแค
อําเภอโนนสูง    จังหวัดนครราชสีมา



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

เงินบําเหน็จบํานาญขาราชการถายโอน 0 0 42,000 0 % 42,000

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 0 520,000 -71.15 % 150,000

รายจายตามขอผูกพัน 138,047.91 135,224.39 0 0 % 0

คาใชจายในการจัดการจราจร 0 0 0 100 % 5,000

คาใชจายในการจัดการจราจร 0 0 5,100 -100 % 0

คาบํารุงสมาคมองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 0 0 36,000 -2.78 % 35,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น (สปสช.)

0 0 100,000 0 % 100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

401,680 615,615 0 0 % 0

เงินบําเหน็จบํานาญขาราชการถายโอน 41,649 41,649 0 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 586,379.3 144,288 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง 0 0 65,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 9,875,277.1 10,193,115.12 11,681,156 10,378,724
รวมงบกลาง 9,875,277.1 10,193,115.12 11,681,156 10,378,724
รวมงบกลาง 9,875,277.1 10,193,115.12 11,681,156 10,378,724

รวมแผนงานงบกลาง 9,875,277.1 10,193,115.12 11,681,156 10,378,724



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

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

695,520 550,842.57 695,520 0 % 695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 94,129.02 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 94,129.02 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

198,720 147,036.76 198,720 0 % 198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,490,400 1,247,341.9 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,133,479.27 2,624,640 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,510,455.38 2,091,132.32 3,103,460 24.83 % 3,874,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 89,306.45 121,939.24 210,000 -20 % 168,000

คาจางลูกจางประจํา 462,660 489,480 275,760 3.35 % 285,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 108,000 108,000 224,000 -3.57 % 216,000



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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,000 12,000 25,000 -4 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,182,421.83 2,822,551.56 3,922,220 4,651,000
รวมงบบุคลากร 4,807,061.83 4,956,030.83 6,546,860 7,275,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

19,850 270,075.79 65,000 -38.46 % 40,000

คาเบี้ยประชุม 7,312.5 6,187.5 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -60 % 2,000

คาเชาบาน 124,500 99,000 171,000 16.96 % 200,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 58,000 -31.03 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 154,062.5 386,363.29 309,000 292,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 69,935.36 0 0 0 % 0

1. คาเชาทรัพย์สิน 0 52,671.3 50,000 -100 % 0

2. คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเขา
ปกหนังสือ

0 32,036.8 0 0 % 0



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

3. คาจัดทําประกันภัยรถราชการของ
เทศบาลตําบลตลาดแค

0 9,259.08 15,000 -100 % 0

คาจัดทําประกันภัยรถราชการของเทศบาล
ตําบลตลาดแค

0 0 0 100 % 5,000

คาจางเหมาบริการ 0 0 0 100 % 150,000

คาจางเหมาบริการ 0 0 190,000 -100 % 0

คาเชาทรัพย์สิน 0 0 0 100 % 50,000

จางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตางๆ

0 0 0 100 % 2,000

จางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตางๆ

0 0 30,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 21,950 18,180 50,000 20 % 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 31,760 18,173 227,528 -82.42 % 40,000

คาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 40,000

โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 8,345 3,884 157.47 % 10,000

โครงการรักน้ํา รักป่า รักแผนดิน 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล

0 97,969.6 0 0 % 0



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

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตลาดแค

0 0 400,000 -100 % 0

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตลาดแค

0 0 0 100 % 300,000

เงินสงคืนกองทุนแทนผูประสบภัยกรณีรถ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นกอใหเกิด
ความเสียหาย

0 0 10,000 -50 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 102,306.31 70,388.43 140,000 -28.57 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 225,951.67 307,023.21 1,136,412 767,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 56,665 70,865 50,000 -20 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,479 7,937.5 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 16,444 29,555 40,000 -2.5 % 39,000

วัสดุกอสราง 3,230 240 20,000 -50 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,875 0 40,000 -50 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 106,700.1 83,421 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 38,900 22,050 40,000 -2.5 % 39,000

รวมค่าวัสดุ 226,293.1 214,068.5 305,000 258,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 230,239.9 206,126.49 240,000 0 % 240,000



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

คาบริการโทรศัพท์ 5,887.91 4,727.26 15,000 0 % 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 38,752.2 20,370 30,000 -3.33 % 29,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 15,408 15,408 15,500 -3.23 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 290,288.01 246,631.75 300,500 299,000
รวมงบดําเนินงาน 896,595.28 1,154,086.75 2,050,912 1,616,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ปฏิบัติงานสําหรับพนักงาน 0 0 13,500 -100 % 0

คูลเลอร์สแตนเลส (ตมน้ํารอน) 8,900 0 0 0 % 0

เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา 0 11,640 0 0 % 0

เครื่องบันทึกเสียง 4,980 0 0 0 % 0

จัดซื้อเกาอี้  จํานวน 4 ตัว 0 24,000 0 0 % 0

จัดซื้อเกาอี้ปฏิบัติงานสําหรับพนักงาน 
จํานวน 1 ตัว

3,500 0 0 0 % 0

โซฟาหองประชุมสภาฯ 24,500 0 0 0 % 0

ตูบานเลื่อนกระจกซอน 10,000 0 0 0 % 0

ตูบานเลื่อนกระจกซอน  จํานวน 2 หลัง 0 11,000 0 0 % 0

โตะทํางานพรอมลิ้นชักโครงสรางทําจากไม  
จํานวน 1 ตัว

0 6,000 0 0 % 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โตะพับโฟเมกาขาว 0 0 25,000 -100 % 0

โตะไมทรงกลม 0 1,800 0 0 % 0

โตะไมสําหรับวางแฟ้มเอกสาร 0 3,900 0 0 % 0

โตะสําหรับปฏิบัติงานของพนักงาน 0 0 0 100 % 11,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองบันทึกภาพ  จํานวน 1 ตัว 0 20,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 4,500 ANSI  Lumens 

62,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โนตบุค 0 22,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์  จํานวน 2 เครื่อง 0 34,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ink tank printer 
จํานวน 2 เครื่อง

0 8,600 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LCD สี

0 14,900 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 5,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 5,500 0 0 0 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์  จํานวน 2 ชุด

0 7,600 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 119,380 165,440 43,500 11,000
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รวมงบลงทุน 119,380 165,440 43,500 11,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครอง อําเภอโนนสูง 
(โครงการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบัน)

30,000 30,000 30,000 0 % 30,000

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

รวมงานบริหารทั่วไป 5,853,037.11 6,305,557.58 8,671,272 8,932,640
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 834,360 838,060 746,000 101.34 % 1,502,000

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 876,360 880,060 788,000 1,544,000
รวมงบบุคลากร 876,360 880,060 788,000 1,544,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

29,200 5,100 15,000 -33.33 % 10,000



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

คาเชาบาน 30,000 60,000 65,000 -7.69 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 1,328 50.6 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 64,200 65,100 81,328 72,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 13,435 0 0 0 % 0

1 คาตอสัญญาโดเมนเนมและเว็บโฮสดิ้ง 
taladkae.go.th

0 5,000 0 0 % 0

2. เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ ระเบียบ 
เทศบัญญัติ หรือโครงการตางๆที่เทศบาล
จัดทํา

0 65,789 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการ 0 0 30,000 -100 % 0

คาจางเหมาบริการ 0 0 0 100 % 25,000

คาใชจายในการจัดทําหนังสือเผยแพรผล
งานของเทศบาลฯ

0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 5,825 1,500 10,000 -50 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 24,874 9,400 26,600 12.78 % 30,000



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

โครงการจัดทําสื่อเผยแพรผลงานของ
เทศบาล

0 48,000 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 400 6,900 20,000 -49.02 % 10,196

รวมค่าใช้สอย 44,534 136,589 146,600 120,196
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 11,002 13,917 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,631.58 0 5,000 -60 % 2,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 -60 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 63,730 59,190 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 78,363.58 73,107 90,000 54,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 5,310.8 15,000 -50 % 7,500

คาบริการโทรศัพท์ 578.11 1,219.8 2,000 -25 % 1,500

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 578.11 6,530.6 47,000 19,000
รวมงบดําเนินงาน 187,675.69 281,326.6 364,928 265,196

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สําหรับผูบริหาร 0 0 5,900 -100 % 0



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

เกาอี้สําหรับพนักงาน  จํานวน 1 ตัว 0 3,500 0 0 % 0

จัดซื้อเกาอี้ปฏิบัติงานสําหรับพนักงาน
เทศบาล

3,100 0 0 0 % 0

จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจกซอน 6,150 0 0 0 % 0

จัดซื้อโตะเหล็กสํานักงาน ขนาดไมนอยกวา 
4 ฟุต

5,700 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โครงการติดตั้งเสียงไรสาย 498,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  จํานวน 1 เครื่อง 0 16,900 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 2,500 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า  จํานวน 1 เครื่อง 0 5,500 0 0 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์  จํานวน 1 ชุด

0 3,800 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 512,950 29,700 8,400 0
รวมงบลงทุน 512,950 29,700 8,400 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,576,985.69 1,191,086.6 1,161,328 1,809,196
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 800,578.2 961,680 693,400 118.2 % 1,513,000



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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 7,100 491.55 % 42,000

เงินประจําตําแหนง 17,612.9 42,000 2,000 2,000 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 105,500 228,200 59.95 % 365,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 15,780 46,000 -13.04 % 40,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 818,191.1 1,124,960 976,700 2,002,000
รวมงบบุคลากร 818,191.1 1,124,960 976,700 2,002,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

4,300 1,200 10,000 -50 % 5,000

คาเชาบาน 78,000 81,000 114,000 -29.82 % 80,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 88,690 82,200 134,000 90,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 0 0 8,000 -100 % 0

คาเย็บหนังสือ ระเบียบ เทศบัญญัติ หรือ
โครงการตางๆ

0 0 0 100 % 1,000



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

โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 100 % 100,000

โครงการออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 0 0 0 100 % 5,000

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ ระเบียบ 
เทศบัญญัติ หรือโครงการตางๆ ที่เทศบาล
จัดทํา

0 27,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 27,690 60,000 -50 % 30,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
33,982 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,700 10,067.6 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 40,682 64,757.6 88,000 156,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,188.55 55,172 60,000 0 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 2,000 -50 % 1,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 1,764.2 0 5,000 -80 % 1,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,352.69 1,597.2 3,000 -66.67 % 1,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 3,000 -66.67 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,000 53,000 60,000 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 99,305.44 109,769.2 133,000 124,000
รวมงบดําเนินงาน 228,677.44 256,726.8 355,000 370,000



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

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โนตบุค  จํานวน 1 เครื่อง 0 21,900 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์  จํานวน 1 เครื่อง 0 17,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ink takn printer 
จํานวน 1 เครื่อง

0 7,500 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า  จํานวน 1 เครื่อง 0 5,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction พรอมติด
ตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)

7,500 0 0 0 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์  จํานวน 2 ชุด

0 7,600 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,500 59,500 0 0
รวมงบลงทุน 7,500 59,500 0 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,054,368.54 1,441,186.8 1,331,700 2,372,000



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

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 62,820 218.37 % 200,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 62,820 200,000
รวมงบบุคลากร 0 0 62,820 200,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเย็บหนังสือ ระเบียบ เทศบัญญัติ หรือ
โครงการตางๆ

0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 25,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000



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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 7,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 42,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 62,820 242,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,484,391.34 8,937,830.98 11,227,120 13,355,836

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 224,589 0 0 0 % 0

คาจางลูกจางประจํา 201,660 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,013,100 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 96,320 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,535,669 0 0 0
รวมงบบุคลากร 1,535,669 0 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

12,900 0 0 0 % 0



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

คาเชาบาน 36,000 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 48,900 0 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปีใหม

19,220 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและซักซอมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

18,988.2 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 19,463.3 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 57,671.5 0 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80,074.49 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 80,074.49 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 186,645.99 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,722,314.99 0 0 0



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

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 249,360 81,440 135.76 % 192,000

คาจางลูกจางประจํา 0 212,700 225,480 3.34 % 233,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 842,293.47 976,800 -0.49 % 972,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 89,967.5 143,000 -24.48 % 108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,394,320.97 1,426,720 1,505,000
รวมงบบุคลากร 0 1,394,320.97 1,426,720 1,505,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 25,800 40,000 50 % 60,000

คาเชาบาน 0 36,000 28,000 -82.14 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 61,800 68,000 70,000



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

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปีใหม

0 16,465 8,588 132.88 % 20,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต์

0 15,870 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
เทศบาลตําบลตลาดแค

74,800 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมและซักซอมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

0 0 30,000 -66.67 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 19,500 60,000 -66.67 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 74,800 51,835 168,588 90,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 62,343 13,440 50,000 -20 % 40,000



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

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 70,152.86 60,000 0 % 60,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 11,400 60,000 -66.67 % 20,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุอื่น 567.1 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 62,910.1 94,992.86 230,000 180,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5,350 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,350 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 143,060.1 208,627.86 466,588 340,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อกลองวงจรปิด (CCTV) พรอมติดตั้ง 
ในเขตเทศบาลตําบลตลาดแค

0 0 0 100 % 200,000

จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 120,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร  ประกอบ
ดวย เสื้อ กางเกง หมวก ฮูด ถุงมือ รองเทา

30,000 0 0 0 % 0



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

ครุภัณฑ์อื่น

เลื่อยโซยนต์ 0 18,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 243,960 0 250,000 -60 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 393,960 18,000 250,000 300,000
รวมงบลงทุน 393,960 18,000 250,000 300,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 537,020.1 1,620,948.83 2,143,308 2,145,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,259,335.09 1,620,948.83 2,143,308 2,145,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 339,540 548,940 588,600 8.99 % 641,500

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

คาตอบแทนพนักงานจาง 145,350 120,000 189,000 5.03 % 198,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 526,890 710,940 819,600 882,000
รวมงบบุคลากร 526,890 710,940 819,600 882,000



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

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

14,900 5,600 30,000 -56.67 % 13,000

คาเชาบาน 36,000 36,000 48,000 25 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 5,000 -60 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 50,900 41,600 83,000 75,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 4,950 0 0 0 % 0

2.คาใชจายในการโฆษณาและเผยแพร 0 3,060 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการ 0 0 20,000 -50 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 -50 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใขจายในการเดินทางไปราชการ 0 38,134 80,000 -81.25 % 15,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 26,944 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 15,000



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

โครงการฝึกอบรมมัมมนาและศึกษาดูงาน
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาลตําบลตลาดแค

0 0 0 100 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 49,890 30,000 33.33 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 31,894 91,084 140,000 125,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,450 100,000 50,000 -40 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 4,190 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 45,000 45,000 -11.11 % 40,000

วัสดุกอสราง 0 49,630.81 80,000 -75 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 10,000 200 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 10,000 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 31,420 49,720 50,000 -40 % 30,000

วัสดุดนตรี 0 14,763 25,000 -20 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 40,870 273,303.81 295,000 210,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 217,711.72 199,203.15 255,000 -11.76 % 225,000

คาบริการโทรศัพท์ 0 1,313 1,500 0 % 1,500



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

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 31,672 35,000 -57.14 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 217,711.72 232,188.15 291,500 241,500
รวมงบดําเนินงาน 341,375.72 638,175.96 809,500 651,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 868,265.72 1,349,115.96 1,629,100 1,533,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 5,117,448.48 5,277,954.99 7,362,060 2.7 % 7,560,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

277,290.32 484,285.57 790,800 -17 % 656,400

เงินวิทยฐานะ 555,483.86 619,107.07 1,084,800 -8.52 % 992,400

คาตอบแทนพนักงานจาง 679,726.45 732,720 754,220 -25.75 % 560,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 31,645.15 36,000 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,661,594.26 7,150,067.63 10,027,880 9,805,300
รวมงบบุคลากร 6,661,594.26 7,150,067.63 10,027,880 9,805,300



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

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 12,200 18,000 -50 % 9,000

รวมค่าตอบแทน 0 12,200 18,000 9,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาบริการครูพละศึกษา 0 0 0 100 % 180,000

โครงการจางเหมาบริการดูแลสวนหยอม 
สนามเด็กเลน และพื้นที่โดยรอบ

100,564.1 99,781.5 108,000 0 % 108,000

โครงการจางเหมาปฏิบัติงานสอน
คอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาในสังกัด

135,000 180,000 180,000 0 % 180,000

โครงการจางเหมาปฏิบัติงานสอนดนตรีของ
สถานศึกษาในสังกัด

90,000 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตลาดแค

2,513,147 2,659,294 2,188,945 -9.08 % 1,990,140

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อใชจายในสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลตลาดแค

268,420 193,800 123,115 29.55 % 159,500

รวมค่าใช้สอย 3,107,131.1 3,132,875.5 2,600,060 2,617,640



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

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบานงานครัว 0 0 1,303,016 -5.14 % 1,236,000

คาอาหารเสริม (นม) 961,698.32 1,032,300.12 0 0 % 0

วัสดุกอสราง 71,905 128,747.91 150,000 0 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 1,033,603.32 1,161,048.03 1,453,016 1,386,000
รวมงบดําเนินงาน 4,140,734.42 4,306,123.53 4,071,076 4,012,640

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ปฏิบัติงาน 0 0 12,800 -100 % 0

เกาอี้ปฏิบัติงานสําหรับผูบริหารสถานศึกษา 0 0 5,500 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 0 25,700 -100 % 0

โตะปฏิบัติงานสําหรับผูบริหารสถานศึกษา 0 0 8,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองวงจรปิด CCTV ชนิดเครือขาย 0 42,800 0 0 % 0

จัดซื้อกลองวงจรปิด CCTV พรอมติดตั้ง 189,925 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน 0 12,000 0 0 % 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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จัดซื้อผามานพรอมอุปกรณ์หองพักครู
อาคารประถมศึกษาตอนตนโรงเรียน
เทศบาลตลาดแค

17,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อผามานพรอมอุปกรณ์อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลตลาดแค

30,882 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 237,807 54,800 52,500 0
รวมงบลงทุน 237,807 54,800 52,500 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสถาน
ศึกษาสังกัดอื่นในเขตพื้นที่เทศบาลตําบล
ตลาดแค

1,510,000 1,592,000 1,806,000 -4.65 % 1,722,000

รวมเงินอุดหนุน 1,510,000 1,592,000 1,806,000 1,722,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,510,000 1,592,000 1,806,000 1,722,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 12,550,135.68 13,102,991.16 15,957,456 15,539,940
รวมแผนงานการศึกษา 13,418,401.4 14,452,107.12 17,586,556 17,073,440



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 632,207.35 704,317.57 893,160 8.83 % 972,000

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

คาตอบแทนพนักงานจาง 787,800 715,658.7 778,600 20.99 % 942,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 69,133.33 60,370.96 198,000 -3.03 % 192,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,531,140.68 1,522,347.23 1,911,760 2,148,000
รวมงบบุคลากร 1,531,140.68 1,522,347.23 1,911,760 2,148,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

13,500 37,000 155,000 -9.68 % 140,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 100 % 10,000

คาเชาบาน 25,500 0 2,000 900 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 5,000 -60 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 43,800 41,800 167,000 172,000



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

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 43,500 0 0 0 % 0

1. คาจางเหมาสูบสิ่งปฏิกูลหองสุขาเทศบาล
ตําบลตลาดแค

0 231,654 187,000 -100 % 0

1.คาจางเหมาบริการตางๆ 0 0 0 100 % 147,000

2. คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

0 0 3,000 0 % 3,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 1,625 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 3,900 100,260 50,000 -40 % 30,000

โครงการคัดแยกขยะและกําจัดขยะในครัว
เรือน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการบริหารจัดการขยะพิษและขยะ
อันตรายในชุมชน

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่
เทศบาลตําบลตลาดแค

21,355 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,978.75 44,371.01 90,000 66.67 % 150,000



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

รวมค่าใช้สอย 74,733.75 377,910.01 360,000 360,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 12,771 14,988 25,000 0 % 25,000

วัสดุงานบานงานครัว 14,362 23,250 30,000 0 % 30,000

วัสดุกอสราง 33,018 18,202.16 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 53,012.28 5,740 50,000 -20 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 115,677.5 111,622.1 140,000 0 % 140,000

วัสดุการเกษตร 0 40,000 10,000 -50 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 14,945 8,640 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,430 9,300 24,000 -16.67 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 255,215.78 231,742.26 329,000 285,000
รวมงบดําเนินงาน 373,749.53 651,452.27 856,000 817,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําเสียโรงสูบขาง 
รพ.สต.ตลาดแค

496,439.34 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพนระบบละอองฝอยละเอียด 
(ULV) แบบติดตั้งบนรถยนต์

490,000 0 0 0 % 0



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

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา  จํานวน 2 เครื่อง 0 19,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  จํานวน 1 เครื่อง 0 17,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์  LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง 0 2,600 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า   จํานวน 4 เครื่อง 0 9,800 0 0 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์

0 3,800 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 986,439.34 52,200 100,000 50,000
รวมงบลงทุน 986,439.34 52,200 100,000 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,891,329.55 2,225,999.5 2,867,760 3,015,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันโรคติดตอ 0 0 5,000 100 % 10,000



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

โครงการพัฒนาเครือขายผูนําดานสุขภาพ
ชุมชน

0 0 0 100 % 200,000

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไขเลือด
ออก

48,060 49,980 50,000 -20 % 40,000

โครงการสงเสริมความปลอดภัยดานอาหาร 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ  เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราช
ยนาวี

0 31,555 40,000 0 % 40,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

21,360 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 69,420 81,535 105,000 300,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 15,800 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 15,800 20,000 10,000



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

รวมงบดําเนินงาน 69,420 97,335 125,000 310,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 69,420 97,335 125,000 310,000

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโค
รางการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข ชุมชนละ 20,000 บาท 
จํานวน 10 ชุมชน

200,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข ชุมชนละ 
20,000 บาท จํานวน 10 ชุมชน

0 0 200,000 0 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 200,000 0 200,000 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 200,000 0 200,000 200,000

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 200,000 0 200,000 200,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 3,160,749.55 2,323,334.5 3,192,760 3,525,000



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

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 575,730 792,256 834,500 -5.33 % 790,000

เงินประจําตําแหนง 31,500 41,887 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 210,840 219,360 230,000 2.61 % 236,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 818,070 1,053,503 1,106,500 1,068,000
รวมงบบุคลากร 818,070 1,053,503 1,106,500 1,068,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

9,450 2,700 15,000 -33.33 % 10,000

คาเชาบาน 0 44,000 120,000 -50 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 11,700 49,050 145,000 80,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ

0 0 5,000 -60 % 2,000

โครงการจางเหมาบริการทําความสะอาด
และปรับภูมิทัศน์

0 26,267.5 108,000 0 % 108,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 17,775 12,500 10,000 300 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 40,000 -50 % 20,000

โครงการชวยเหลือผูประสบปัญหาความ
เดือดรอนทางสังคม ผูมีรายไดนอย ยากจน 
ยากไร ผูพิการและผูดอยโอกาส

0 0 0 100 % 50,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 112,320 0 0 100 % 150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,600 1,000 5,500 263.64 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 131,695 39,767.5 168,500 390,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 17,890 19,958 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 1,851.1 10,000 -50 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 9,910 20,000 -50 % 10,000

วัสดุกอสราง 0 3,860 23,560 -15.11 % 20,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,600 29,935 30,000 -50 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 28,490 65,514.1 103,560 77,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 19,564 23,942.85 40,000 -25 % 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,284 1,284 5,000 -70 % 1,500

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 6,313 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 20,848 31,539.85 60,000 41,500
รวมงบดําเนินงาน 192,733 185,871.45 477,060 588,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้บุนวมทรง A มีพนักพิงและที่นั่ง 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องเคลือบบัตร 0 0 0 100 % 5,000

จัดซื้อคูลเลอร์ตมน้ําไฟฟ้า ขนาด 21 ลิตร 15,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโซฟาหองประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสุงอายุเทศบาล
ตําบลตลาดแค

24,500 0 0 0 % 0

ตูกระจกบานเลือน  จํานวน 1 หลัง 0 5,000 0 0 % 0
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ตูเก็บเอกสารชนิดเหล็ก 2 บานเปิด มอก. 
จํานวน 2 หลัง

0 11,000 0 0 % 0

โตะพับหนาเมลามีนสีขาว 0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา 0 0 9,500 0 % 9,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 39,500 16,000 46,500 14,500
รวมงบลงทุน 39,500 16,000 46,500 14,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,050,303 1,255,374.45 1,630,060 1,671,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,050,303 1,255,374.45 1,630,060 1,671,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,021.84 28,524.06 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 20,021.84 28,524.06 0 0
รวมงบดําเนินงาน 20,021.84 28,524.06 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 20,021.84 28,524.06 0 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 20,021.84 28,524.06 0 0
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการครัวเรือนตนแบบดานเศรษฐกิจพอ
เพียง

0 0 0 100 % 50,000

โครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล

0 17,480 30,000 -66.67 % 10,000

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพ 27,860 30,000 30,000 0 % 30,000

โครงการเสริมสรางทักษะสําหรับเด็กและ
เยาวชน

0 19,886 0 100 % 20,000

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูนําสตรี 50,000 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน ผูนําชุมชนและองค์กร
พัฒนาชุมชน

0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 77,860 67,366 80,000 330,000
รวมงบดําเนินงาน 77,860 67,366 80,000 330,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 77,860 67,366 80,000 330,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 77,860 67,366 80,000 330,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

จัดงานวันเด็กแหงชาติ
38,211 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 38,211 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 38,211 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

38,211 0 0 0
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งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

แขงขันกีฬาชุมชนเทศบาลตําบลตลาดแค 0 0 150,000 -46.67 % 80,000

จัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 20,000

สนับสนุนตัวแทนชุมชนเขารวมการแขงขัน
กีฬากับหนวยงานอื่น

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 170,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 170,000 120,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 170,000 120,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จัดงานวันลอยกระทง
69,415 9,432 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

จัดงานฉลองวันแหงชัยชนะของทาวสุรนารี 0 0 0 100 % 5,000

จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 0 0 0 100 % 50,000

จัดงานวันลอยกระทง 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 69,415 9,432 0 135,000
รวมงบดําเนินงาน 69,415 9,432 0 135,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 69,415 9,432 0 135,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 107,626 9,432 170,000 255,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 583,220 533,917.99 434,720 81.5 % 789,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 41,999.99 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 288,000 418,628.8 572,200 1.1 % 578,500



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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 32,000 47,512.4 69,420 0.12 % 69,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 945,220 1,042,059.18 1,118,340 1,479,000
รวมงบบุคลากร 945,220 1,042,059.18 1,118,340 1,479,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

86,400 38,850 52,000 -38.46 % 32,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบาน 0 36,300 40,000 25 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 10,000 -80 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 95,130 75,150 107,000 89,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 2,000 0 0 0 % 0

1. คาจางเหมาบริการใหแกผูรับจางทําอยาง
ใดอยางหนึ่งซึ่งมิไชเป็นการประกอบ ดัด
แปลง ตอเติมครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งกอสราง

0 57,972 0 0 % 0



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

2. คาธรรมเนียมตางๆใหแกสวนราชการ รัฐ
วิสาหกิจหรืองานอื่นๆ

0 32,740 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการ 0 0 40,000 -50 % 20,000

คาธรรมเนียมตางๆใหแกสวนราชการ รัฐ
วิสาหกิจหรืองานอื่นๆ

0 0 30,000 -66.67 % 10,000

คาออกแบบ/คารับรองแบบ/คาควบคุมงาน
กอสรางที่จายใหกับเอกชน นิติบุคคลภาย
นอก

0 0 50,000 -64 % 18,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 600 12,700 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,250 10,550 220,000 -77.27 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 4,850 113,962 370,000 128,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 12,378 13,315 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 50,000 -20 % 40,000

วัสดุกอสราง 68,350 166,539.45 270,000 -25.93 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 1,000 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 20,000 0 % 20,000



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

วัสดุอื่น 0 19,500 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 80,728 200,354.45 370,000 310,000
รวมงบดําเนินงาน 180,708 389,466.45 847,000 527,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้แบบมีลอเลื่อน มีพนักพิงหลัง มีเทา
แขนปรับระดับได

0 0 8,400 -100 % 0

เกาอี้สําหรับผูบริหาร 0 0 5,900 -100 % 0

ตูบานเลื่อนกระจกซอน 0 5,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ 0 0 51,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปั๊มจุม(ไดโว) 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า ขนาด 1,510 W 0 0 18,000 -100 % 0

สวานไฟฟ้า 0 0 800 -100 % 0

สวานโรตารี่ 3 ระบบ 24 mm. (15/16") 0 0 7,000 -100 % 0



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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุค 0 0 22,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 5,000 118,700 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คาK)(คา
กอสรางสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 50,000 0
รวมงบลงทุน 0 5,000 168,700 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,125,928 1,436,525.63 2,134,040 2,006,000
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กอสรางอาคารระบายน้ํา 0 0 370,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล.ถนนเขา - ออก 
บอระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียของ
เทศบาลตําบลตลาดแค ชุมชนสําโรงตะวัน
ออก หมูที่ 1 ตําบลธารปราสาท อําเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 100 % 1,230,000



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

โครงการกอสรางทอระบายน้ําและกอสราง
ถนน คสล. ชวงบานนายกรกช ทัพกลาง ถึง 
สามแยก ซอย 13(สามแยกสะพานวัดตลาด
แค)

0 0 0 100 % 750,000

โครงการกอสรางลาน คสล. เทขยะและจุด
ขนถายขยะ

0 0 420,000 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 
(คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 790,000 1,985,000
รวมงบลงทุน 0 0 790,000 1,985,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 790,000 1,985,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,125,928 1,436,525.63 2,924,040 3,991,000

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 1,327 10,000 100 % 20,000

วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 1,327 15,000 25,000



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

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 156,265.6 210,800.17 350,000 -28.57 % 250,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 156,265.6 210,800.17 350,000 250,000
รวมงบดําเนินงาน 156,265.6 212,127.17 365,000 275,000
รวมงานตลาดสด 156,265.6 212,127.17 365,000 275,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 156,265.6 212,127.17 365,000 275,000
รวมทุกแผนงาน 39,736,158.92 40,536,685.86 51,000,000 53,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลตลาดแค 
อ าเภอโนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา 

        
                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 53,000,000 บาท แยกเป็น  

 

แผนงานงบกลาง 
     

 
งบกลาง รวม 10,378,724 บาท 

  
งบกลาง รวม 10,378,724 บาท 

   
งบกลาง รวม 10,378,724 บาท 

   
ค่าช าระหนี้เงินกู้ จ านวน 734,600 บาท 

      

  1) เพ่ือช าระหนี้เงินต้นให้กับส านักงานกองทุนพัฒนาเมืองใน
ภูมิภาคธนาคารออมสินตามสัญญากู้เงินเลขท่ี 8/2550 
ลงวันที่ 21พฤศจิกายน 2550  เพ่ือก่อสร้างทางขนานพร้อม
ระบบระบายน้ า 
-  งวดที่ 26 เดือนมกราคม 2566   เป็นเงิน 19,935.00 บาท 
2) ช าระหนี้เงนิต้นให้กับส านักงานเงินทุนสง่เสริมกิจการเทศบาลตาม 
- สัญญาเลขท่ี  884/42/2554 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์2554 
เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.และปรับปรุงผิจราจร รวม 5 โครงการ 
จ านวนเงิน 352,255.99 บาท 
- สัญญาเลขท่ี 1623/66/2559 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 
เพ่ือจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก 
พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  จ านวนเงิน  362,364.95 บาท 
(หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
ค่าช าระดอกเบี้ย จ านวน 90,400 บาท 

      

  1) เพ่ือช าระดอกเบี้ยให้กับส านักงานกองทุนพัฒนาเมืองใน
ภูมิภาค ธนาคารออมสินตามสัญญากู้เงินเลขที่ 8/2550 
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน  2550 
-  งวดที่ 26 เดือนมกราคม 2566   เป็นเงิน 649.65  บาท 
2) ช าระดอกเบี้ยให้กับส านักงานเงินทนุส่งเสริมกิจการเทศบาลตาม    
- สัญญาเลขท่ี 884/42/2554  ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 
จ านวนเงิน 44,211.23 บาท   
- สัญญาเลขท่ี 1623/66/2559 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 
จ านวนเงิน  45,479.99 บาท 
  (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 342,864 บาท 

      

  1. เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป     ต้ังไว้ 300,000 บาท 
 (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 
2.  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ
(บุคลากรสนับสนุนการสอน)     ตั้งไว้ 18,864 บาท 
   (หน่วยงาน : กองการศึกษา)     (**เงินอุดหนุน**) 
3.  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประกันสังคมของพนักงานจ้างทั่วไป  
(ภารโรง)   ตั้งไว้ 12,000 บาท 
(หน่วยงาน : กองการศึกษา)  (**เงินอุดหนุน**) 
4.  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประกันสังคมของพนักงานจ้างทั่วไป 
(ผู้ดูแลเด็ก)  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ   ต้ังไว้ 12,000 บาท 
(ร้อยละ 10หักจากค่าตอบแทน ร้อยละ 5 อปท.สมทบ ร้อย
ละ 5)   (หน่วยงาน : กองการศึกษา) 
 - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542  และกฎกระทรวงออกตามพระ
ราช บัญญัติประกันสังคมดังกล่าว  โดยค านวณตั้งจ่ายสมทบใน
อัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 
     (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้างภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป   ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) โดยค านวณ
ตั้งจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี 
1. ตั่งไว้   10,000  บาท (หน่วยงาน  : ส านักปลัดเทศบาล) 
2. ตั้งไว้    2,000  บาท (หน่วยงาน  :  กองการศึกษา) 
-  ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วน
ที่สุด ที ่มท. 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 

      

       

   
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา จ านวน 1,200,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ของ

เทศบาล (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 5,400,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ขึ้นทะเบียน
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดย
จ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได  เว้นแต่ในส่วนของ
เงินเพ่ิมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้อ 18(2) 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ 
เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่ได้ด าเนินการมาก่อนใช้
ฐานข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยค านวณจากอัตราเฉลี่ยการเพ่ิมขึ้น 
3 ปีย้อนหลัง  และข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจากประกาศรายชื่อฯ โดยด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที ่๒ พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้องเป็นการดินการตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจฯ 
พ.ศ. 2542 
 - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2552 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 
 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
แผนงานงบกลาง  ล าดับที่ 1 หน้า 125 
(หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม) 
    (** ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน **) 
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เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 1,400,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คน
พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ที่ได้แสดงความจ านงโดยการ
ขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กบัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการทีม่ีอายุ 18 ปีขึ้นไปได้รับเบีย้ความ
พิการคนละ 800 บาทต่อเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2557 และคนพิการที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี คนละ 1,000 
บาทต่อเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เว้น
แต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ตาม
ข้อ 18(2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 
ที่โดยด าเนินการจา่ยเงินเบี้ยความพิการ ให้ถือปฏิบัติตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ความพิการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที ่2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือ 
สั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการด าเนนิการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 
แห่งพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ 
พ.ศ. 2542 
 - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที ่4 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสวสัดิการสังคม  แผนงานงบกลาง 
ล าดับที ่2 หน้า 126 (** ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน **) 
 (หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม)       

      

       

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 18,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนนุการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทยไ์ด้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว และมีความ
เป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มสีิทธิจะได้รับเบี้ยยัง
ชีพคนละ 500 ต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน เป็นการด าเนินการตาม
ภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบญัญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
 - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจา่ยเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
  - ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวสัดิการสังคม 
แผนงานงบกลาง  ล าดับที ่3 หน้า 127 
(** ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน **)  (หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม) 
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เงินส ารองจ่าย จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนทีไ่ม่อาจคาดการณไ์ด้ล่วงหน้า เช่น 
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย  และภัยอ่ืนๆที่เป็นภัยสาธารณะหรือมีความ
จ าเป็นอื่นใดที่มีความส าคัญ และมิได้ตั้งงบประมาณเพื่อกิจการนั้นๆ 
หรือตั้งไว้ไม่เพียงพอ 
- ปฏิบัติตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว.3215  ลงวันที ่6 
 มิถุนายน 2559 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวธิีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2563 
  (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจราจรทีป่ระชาชน
ได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร 
สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟ
จราจร กรวยจราจร แผงพลาสติกใส่น้ า เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร 
ยางชะลอความเร็ว เป็นต้น  
- ตั้งจ่ายจากเงินค่าปรับจราจรทีไ่ด้รับตามกฎหมาย ประเภทค่าปรับ
ผู้กระท าผิดตามกฎหมายวา่ด้วยจราจรทางบก พ.ศ.2532 ซึ่งไดร้ับ
จัดสรรจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
- ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลง
วันที ่28 มิถุนายน 2562 เร่ือง  การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิก
จ่ายเงินค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดการจราจร 
 (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

    
ค่าบ ารุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 35,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงสนันบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามขอ้ 16 
แห่งข้อบังคับสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2541 ซึ่งแก้ไข
ข้อความตามการแก้ไขข้อบังคับสันนบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2543 ก าหนดให้สมาชิกสามัญต้องช าระคา่บ ารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทยเปน็รายปี โดยพิจารณาจากรายรับจริง 
ประจ าปีที่ผา่นมายกเว้นเงินกู้เงนิจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุน
ทุกประเภทในอัตราไมน่้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของ
งบประมาณรายรบัดังกลา่วในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาล
ต าบลตลาดแค ตั้งงบประมาณคา่บ ารุงสันนิบาตเทศบาลฯ ไว ้ดังนี ้
รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2564=20,794,830.59x0.00167บาท  
ค านวณตั้งงบประมาณ จ่ายบ ารงุสันนิบาตเทศบาลฯ 
ตั้งไว ้35,000 บาท 
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555 
    (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 
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เงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการถ่ายโอน จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการถ่ายโอนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
   นางสาวชัชวาล   เจียนกลาง 
   (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

    
เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จรายเดอืนให้กับลูกจ้างประจ าใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     นางมยุร ี       แนบกลาง 
    (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 643,860 บาท 

      

  เพื่อจ่ายสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นทอ้งถ่ิน (กบท.)  
ร้อยละ 3 ของประมาณรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจ าป2ี566 
ที่ไม่รวมเงินรายได้ประเภทพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให ้ เงิน
อุดหนุนทุกประเภท 
- ตามหนังสือส านักงานกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว.6038 ลงวันที ่21 ตุลาคม 2563 
  (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สปสช.) 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
เทศบาลต าบลตลาดแค (ไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของค่าบริการ
สาธารณสุข ได้รับการจัดสรรจาก สปสช.) 
-  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที2่) พ.ศ. 2563 
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เร่ือง 
ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

   
เงินช่วยพิเศษ       

    
เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบ านาญ 
ลูกจ้างและพนักงานจา้งถึงแก่ความตาย   
- ปฏิบัติตามหนังสือ มท 0312/ว.1095  ลงวันที ่27 กันยายน2525 
- ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา  เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลง
วันที ่25 มิถุนายน 2547 ข้อ 72 
    (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     

 
งานบริหารทั่วไป รวม 8,932,640 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 7,275,640 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 695,520 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ดังนี้ 
1. นายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600 บาท จ านวน 12 เดือน 
    เป็นเงิน 331,200 บาท 
2. รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน เดือนละ 15,180 บาทต่อคน 
    จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน 364,320 บาท 
-   ตามบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2544 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  
(หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ดังนี้ 
1. นายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท จ านวน 12 เดือน 
    เป็นเงิน 48,000 บาท 
2. รองนายกเทศมนตรี 2 คน เดือนละ 3,000 บาท ต่อคน  
    เป็นเงิน 72,000 บาท 
-  ตามบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลรอง
ประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2544 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  
(หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี 
ดังนี ้
1.  นายกเทศมนตรี  เดือนละ 4,000 บาทจ านวน 12 เดือน 
     เป็นเงิน 48,000 บาท 
2. รองนายกเทศมนตร ี2 คน เดือนละ 3,000 บาท ต่อคน  
    จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน 72,000 บาท 
-  ตามบัญชีอัตราเงินเดือนทา้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทน และประโยชนต์อบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรีรอง
นายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ 
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล   พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับ 2) พ.ศ. 2557  (หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

จ านวน 198,720 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดอืนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
ดังนี ้
1. เลขานุการนายกเทศมนตร ี เดือนละ 9,660 บาท จ านวน 12 เดือน 
   เป็นเงิน 115,920 บาท 
2. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เดือนละ 6,900 บาท   จ านวน 12 เดือน 
  เป็นเงิน 82,800 บาท 
- ตามบัญชีอัตราเงินเดือนทา้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทน และประโยชนต์อบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตร ีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
 สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายคา่เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที ่2)พ.ศ. 2557   (หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 1,490,400 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา 
เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี ้
1. ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,180 บาท จ านวน 12 เดือน 
    เป็นเงิน 182,160 บาท 
2. รองประธานสภาเทศบาลเดือนละ 12,420 บาท จ านวน 12  เดือน 
  เป็นเงิน 149,040 บาท 
3. สมาชิกสภาเทศบาล 10 คน เดือนละ 9,660 บาท/ต่อคน/ตอ่เดือน 
  จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,159,200 บาท 
 - ตามบัญชีอัตราเงินเดือนทา้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทน และประโยชนต์อบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี  รอง
นายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ 
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557   (หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,651,000 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 3,874,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจ าปี ในส านักปลัด 
เทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนตามต าแหน่ง จ านวน 8 อัตรา 
จ านวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 
รวมต าแหน่งว่าง  ทั้งนี้ให้จ่ายตามค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ
ของพนักงานเทศบาล    
  - ปลัดเทศบาล                          จ านวน  1  อัตรา 
  - รองปลัดเทศบาล                      จ านวน  1  อัตรา 
  - หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล          จ านวน  1  อัตรา 
  - นักจัดการงานทะเบียนและบัตร    จ านวน  1  อัตรา 
  - นักจัดการงานทั่วไป                  จ านวน  1  อัตรา 
  - นักทรัพยากรบุคคล                   จ านวน  1  อัตรา 
  - นิติกร                                   จ านวน  1  อัตรา  
  - เจ้าพนักงานธุรการ                   จ านวน  1  อัตรา 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ฉบับที่ 7 ลงวันที่  7 มีนาคม 2559     (หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 84,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล  
จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 7,000 บาท จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
  -  ปลัดเทศบาล       จ านวน 1 อัตรา 
     (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 168,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่ง  จ านวน 3 อัตรา จ านวน 12 เดือน  ดังนี้ 
 - ปลัดเทศบาล      จ านวน 1  อัตรา เดือนละ 7,000 บาท 
 - รองปลัดเทศบาล จ านวน 1  อัตรา เดือนละ 3,500 บาท 
 - หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล จ านวน  1 อัตรา  เดือนละ 3,500 บาท 
- ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับที ่7 ลง
วันที่ 7 มี.ค. 2559   (หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 285,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งให้แก่ลูกจ้างประจ าทีป่ฏิบัตงิานในส านักปลดัเทศบาล 
พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างจ านวน 1 อัตราจ านวน 12 เดือน  ดังนี้ 
  -  นักการ                      จ านวน 1 อัตรา 
     (หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 216,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้ง ให้แก่ พนักงานจา้งตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป สังกัดส านักปลัดเทศบาล จ านวน 2 อัตรา  จ านวน 12 เดือน 
 -  คนงาน                       จ านวน   2   อัตรา 
    (หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างในหน่วยงาน
สังกัดส านักปลดัเทศบาล จ านวน 2 อัตรา จ านวน 12 เดือน 
  -  คนงาน                        จ านวน  2  อัตรา 
     (หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 

      

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,616,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 292,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 40,000 บาท 

      

  - ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่า  
  ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
- ค่าป่วยการ อปพร. 
- ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แก่ผู้มีสิทธไิด้รับตามระเบียบ/หนังสือสัง่การต่างๆ/ที่
เก่ียวข้อง อาทิเช่น 
- เงินประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
- ค่าป่วยการ อปพร. 
- ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
- ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง 
- เงินรางวัล 
-เงินท าขวัญฝา่อันตราย เป็นคร้ังคราว 
ฯลฯ 
 (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 
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ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ 
คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล ในการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล ประชุมคณะกรรมการ แปรญัตติ ฯลฯ 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ. 2554 ข้อ 105 โดยอาศัย
หลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงิน 
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ของนายกเทศมนตรี  รอง
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ด ารงต าแหน่งประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาที่ด ารงต าแหน่งรองประธานสภา สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 ฯลฯ หรอืเพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย
หรือ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
 (หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน ที่ปฏิบัตงิานตามหน้าที่ปกติ
โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตัง้ส านักงานและได้ปฏิบัติงาน
นั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้อง
ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งส านักงานและไดป้ฏิบัตงิานนัน้นอกเวลาราชการนอก
ที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบตัิงานในลักษณะเป็นผลัด
หรือกะ และไดป้ฏิบัตงิานนัน้นอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความ
รวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด้วย 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559     (หน่วยงาน:ส านกัปลัดเทศบาล) 

      

       

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิก 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่างๆที่เก่ียวข้อง 
(หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น  
ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจ า ผู้ได้รับบ านาญปกติฯ ที่มีสิทธิได้รับ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิสวสัดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563และหนังสือ 
กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที ่28 มิถุนายน 
 2559 เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคา่เล่าเรียน   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที ่18  
กุมภาพันธ ์2559 เร่ือง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวนัที ่9 
สิงหาคม 2559 เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
ค่าใช้สอย รวม 767,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจัดท าประกันภัยรถราชการของเทศบาลต าบลตลาดแค จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าประกันภัยรถราชการของเทศบาลต าบลตลาดแค 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการจัดท า
ประกันภัยทรัพย์สนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2564   (หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือ, หรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิคดีตามค า
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าจ้างแรงงานราษฏรกรณี
ด าเนินการเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลกัษณะการจ้างท าเพื่อให้ได้มาซึง่ป้าย
ประชาสัมพนัธ ์ป้ายชื่อส านักงาน หรือป้ายอื่นๆที่มีลักษณะเปน็
สิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ ค่าติดตั้งโทรศัพท ์ค่าติดตั้ง
เครื่องปรับสัญญาณตา่งๆ ฯลฯ  
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจา่ยค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงาน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
- ปฎิบัติตามหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1627 ลงวันที ่ 22 มีนาคม  2564  
     (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

    
ค่าเช่าทรัพย์สิน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่ทรัพย์สนิ เช่นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
  - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายใน
การบริหารงาน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
  - ปฎิบัติตามหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1627 ลงวนัที ่22 
มีนาคม  2564    (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล)      
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จ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งทีป่รึกษาเพือ่ศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 
เช่น  ค่าจ้างส ารวจและประเมินผลความพงึพอใจของผู้รับบริการ ฯลฯ 
-  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจา่ยค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงาน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2562 
-  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ  แผนงานบริหาร
ทั่วไป  ล าดบัที ่14 หน้า 98   (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล)   

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 60,000 บาท 

      

  1)  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจ
งาน  นิเทศก์งาน  เยี่ยมชม  หรือมาศึกษาดูงานพร้อมเจ้าหน้าทีท่ี่
เก่ียวข้อง  เช่น ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของสมนาคุณ  ค่าพิมพ์
เอกสาร  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จา่ย
อื่น  ไม่เกินร้อยละ 1ของรายไดจ้ริงในปีที่ลว่งมาไม่รวมเงินอุดหนุน 
เงินสะสมเงนิกู ้เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มผีู้อุทิศให้   
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรบัรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ 
 หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ แต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เช่นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของ
สมนาคุณ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรองรวมทั้ง
ค่าบริการและคา่ใช้จ่ายอื่น   
3)  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนาและรัฐพิธีเช่น 
ค่าปัจจัยถวายพระ  ค่าจัดซื้อเคร่ืองไทยธรรม  ค่าพวงมาลาธปูเทียนและ
ดอกไม้  ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดงาน  และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
รวมถึงในการประชาสัมพนัธ์เชญิชวนหรืออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธตี่างๆอาทิ  เช่น วันปิยะมหาราช 
และวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
  (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที ่4 
 พ.ศ. 2561 
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
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ค่าลงทะเบียน จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบยีน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่
เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน ที่มีสิทธ ิ 
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบนั    (หน่วยงาน:ส านักปลัด) 

      

    
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดท าโครงการจัดงานท้องถิ่นไทยส าหรับเป็น
ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดงาน และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆ ที่เก่ียวข้องฯลฯ รวมถึงในการ
ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนหรืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วม
กิจกรรม 
- ปฏิบัติตามตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจา่ยค่าใช้จา่ย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการสง่นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การ
บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 ล าดับที ่7  หน้า 96      (หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 

      

    
โครงการจัดงานวันเทศบาล จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดท าโครงการจัดงานวันเทศบาลและกิจกรรม
ต่างๆ เช่นค่าใช้จา่ยค่าจดัซื้อเคร่ืองไทยธรรม ค่าปัจจยัถวายพระค่าจัดหา
ภัตตาหารถวายพระสงฆ ์ธูปเทียนและดอกไม ้ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดงาน  
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ รวมถึงในการประชาสัมพนัธ์เชิญชวน 
หรืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมกิจกรรม 
- ปฏิบัติตามตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจา่ยค่าใช้จา่ย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการสง่นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที ่1 
การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
ล าดับที ่6 หน้า 96  (หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 

      

    
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างท่ัวไป 

จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ 
งานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจา้งทั่วไปเช่น ค่าใช ้
จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมค่าใช้จา่ยในพิธีเปิด 
และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสด ุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบตัร 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบ้รรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 
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  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 
 (หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 

   

        

    
เงินส่งคืนกองทุนแทนผู้ประสบภัยกรณีรถขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก่อให้เกิดความเสียหาย 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสง่คืนกองทุนทดแทนผูป้ระสบภัยกรณีรถขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดความเสียหาย 
-   ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1033  ลง
วันที ่16 มีนาคม 2554  เร่ืองการส่งเงินคนืกองทุนทดแทนผูป้ระสบภัย 
กรณีรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดความเสียหาย   
(หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล)  

      

       

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  1)  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ตามปกต ิ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักปลัดทีช่ ารุดเสียหาย
เสื่อมสภาพ  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่า
สิ่งของและค่าแรงงาน ตั้งไว ้50,000  บาท 
- ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 
 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556  
2)  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและการบ ารุงรักษายานพาหนะของทาง
ราชการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักปลัด ตั้งไว ้50,000บาท 
 - ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที ่19 มีนาคม 2561    (หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
ค่าวัสดุ รวม 258,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกาไม้บรรทัด ยางลบ คลิบ ลวดเย็บกระดาษ  ฯลฯ 
    (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ 
(หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล)  

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 39,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด 

เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ฯลฯ (หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล)  
      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ ามันทางไม้ ทินเนอร์ 

สี แปรงทาสี  ฯลฯ  (หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล)  
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ฯลฯ 
 (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล)   

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล 
น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา ถ่าน ฯลฯ 
- ปฎิบัติตามหนังสือ ที ่มท.0808.2/ว1627 ลงวันที่  22 มีนาคม 
2564     (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรี่การ์ด ขา
ตั้งกล้อง เลนส์ซูม ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  
     (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 39,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ 
     (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 299,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 240,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับภายในส านักงานเทศบาลและอาคาร
อ่ืนๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักปลัดเทศบาล    
- ปฎิบัติตามหนังสือ ที ่มท.0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  
  (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ส าหรับติดต่อราชการภายในประเทศ 
ระหว่างประเทศของเทศบาลต าบลตลาดแค 
  (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล)   

      

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 29,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าธนาณัติค่าโทร
เลข ค่าธรรมเนียมส่งเงินธนาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ   
  (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล)  

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) รายเดือนรวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด 
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการดังกล่าวของเทศบาล
ต าบลตลาดแค        (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล)   
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งบลงทุน รวม 11,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 11,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
โต๊ะส าหรับปฏิบัติงานของพนักงาน จ านวน 11,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะส าหรับปฏิบัติงานของพนักงาน 
จ านวน 2 ตัว  (ราคาตามท้องตลาด)  
 (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

      
      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนที่ท าการปกครอง อ าเภอโนนสูง (โครงการจัดงานรัฐพิธีและ
ปกป้องสถาบัน) 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอโนนสูง  
(โครงการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบัน)  
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว.4750 
 ลงวันที ่14 สิงหาคม 2563  เรื่องซักซ้อมการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
 - ปฏิบัติตามหนังสือ อ าเภอโนนสูง ด่วนที่สุด ที ่นม 1018/ว2564 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม  2562 
 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  ล าดับที่ 16 หน้า 99 
   (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล)   

      

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



     
    87 

 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,809,196 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,544,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,544,000 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,502,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน
ตามต าแหน่งและอัตรา  จ านวน 4 อัตรา จ านวน 12 เดือน 
ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) รวมต าแหน่งว่าง 
ทั้งนี้ให้จ่ายตามค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงานทศบาล 
ดังนี้  
-  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จ านวน  1  อัตรา 
-  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน              จ านวน  1  อัตรา 
-  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์                      จ านวน  1  อัตรา 
-  เจ้าพนักงานธุรการ                                จ านวน  1  อัตรา   
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ฉบับที่ 7 ลงวันที่  7 มีนาคม 2559 
(หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)  

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่ง  จ านวน 1 อัตรา จ านวน 12 เดือน  ดังนี้ 
-  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จ านวน  1  อัตรา 
(หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

      

      

  
งบด าเนินงาน รวม 265,196 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
  -  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด ที่ กค. 
     0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  
(หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

      

       

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิที่กฎหมาย
ก าหนด 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
(หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ า 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิสวสัดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   
 (หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 120,196 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนงัสือ ระเบียบ เทศบัญญัต ิหรือโครงการต่างๆ ที่
เทศบาลจัดท า ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบยีน
ต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมโอนที่ดนิ ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน ค่าประกัน
ต่างๆ รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่ง
มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด
อย่างหนึ่ง และอยู่ในความรับผดิชอบของผู้รับจา้งหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่
จ าเป็นในการปฏิบัตงิานหรือจ้างเหมาจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธต์่างๆ 
-  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจา่ยค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
(หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรบัรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุ 
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ 
ของกระทรวงมหาดไทย เช่น  ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณ ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยว เนื่องกับการรับรอง รวมทั้งค่าบริการและ
ค่าใช้จ่ายอื่น 
-  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจา่ยค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
 (หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบยีน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถยนต ์ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบนิและค่าใช้จา่ยอื่นที่จ าเปน็ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและบคุคลอื่นที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบยีบฯ   
-  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557  
-  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที ่4) 
 พ.ศ. 2561   (หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
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โครงการจัดท าสื่อเผยแพร่ผลงานของเทศบาล จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการจัดท าสื่อเผยแพร่ผลงานของ
เทศบาลโดยมีค่าใช้จา่ย เช่น ค่าจัดท าเล่มผลงานของเทศบาลต าบลตลาดแค 
 - ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  ล าดับที ่ 18  หน้า 99 
(หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

      

       

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,196 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างต่างๆที่อยู่
ในความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณทีช่ ารุดเสียหาย 
เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้การได้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ปริ๊นท์เตอร์ 
เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี ้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ 
-  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจา่ยค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
(หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

      

       

   
ค่าวัสดุ รวม 54,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิบ ลวดเย็บกระดาษ  ฯลฯ 
  (หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

      

       

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

      

       

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ ฯลฯ 
   (หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

      

       

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 19,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 7,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
(หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

      

       

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 1,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
(หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

      

       

   
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อสัญญาโดเมนเนมและเว็บโฮสดิ้ง taladkae.go.th 
บริการโทรศัพท์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ    (หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

      

     
     

 
งานบริหารงานคลัง รวม 2,372,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,002,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,002,000 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,513,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลในกองคลัง พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนตามต าแหน่ง  จ านวน 5 อัตรา จ านวน 12 เดือน 
ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) รวมต าแหน่งว่าง 
ทั้งนี้ให้จ่ายตามค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงาน
เทศบาล  ดังนี้ 
   -  ผู้อ านวยการกองคลัง             จ านวน  1  อัตรา    
   -  นักวิชาการเงินและบัญชี          จ านวน 1  อัตรา  
   -  นักวิชาการพัสดุ                    จ านวน  1  อัตรา  
   -  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้       จ านวน  1  อัตรา 
   - เจ้าพนักงานพัสดุ                   จ านวน  1  อัตรา  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ฉบับที่ 7 ลงวันที่  7 มีนาคม 2559 
 (หน่วยงาน : กองคลัง) 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่
มีสิทธิได้รับ  จ านวน 2 อัตรา จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
      -  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้       จ านวน  1  อัตรา 
      - เจ้าพนักงานพัสดุ                   จ านวน  1  อัตรา  
 (หน่วยงาน : กองคลัง) 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งตามระเบียบกฎหมาย  จ านวน 1 อัตราจ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
   - ผู้อ านวยการกองคลัง    จ านวน 1 อัตรา 
     (หน่วยงาน : กองคลัง)   

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 365,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่กองคลัง จ านวน 3 อัตรา 
จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี               จ านวน  1  อัตรา 
-  คนงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่ทะเบียนและทรัพย์สิน  จ านวน 1 อัตรา 
- คนงานทั่วไป (คนงาน)                               จ านวน  1  อัตรา 
     (หน่วยงาน : กองคลัง) 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างในกอง
คลัง  จ านวน 3 อัตรา จ านวน 12 เดือน  ดังนี้ 
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี               จ านวน 1 อัตรา 
-  คนงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่ทะเบียนและทรัพย์สิน) จ านวน 1 อัตรา 
- คนงานทั่วไป (คนงาน)                               จ านวน 1 อัตรา 
     (หน่วยงาน : กองคลัง) 

      

      

  
งบด าเนินงาน รวม 370,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการตามระเบียบพัสดุ
ตามท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการก าหนดราคากลางคณะกรรมการ
พิจารณาผล คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง และคณะกรรมการอ่ืน ตามระเบียบพัสดุ หรือผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
-  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0402.5/ว
85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 
(หน่วยงาน : กองคลัง)  
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ค่าเช่าบ้าน จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้นให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิที่กฏหมายก าหนด 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคา่เช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
   (หน่วยงาน : กองคลัง)  

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ า 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิสวสัดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   
  (หน่วยงาน : กองคลัง) 

      

       

   
ค่าใช้สอย รวม 156,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าเย็บหนังสือ ระเบียบ เทศบัญญัติ หรือโครงการต่างๆ จ านวน 1,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนงัสือ ระเบียบ เทศบัญญัต ิหรือโครงการต่างๆ ที่
เทศบาลจัดท าค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ 
เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินตรวจสอบแนวเขตที่ดิน ค่าประกันต่างๆ 
รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่ 
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่
ในความรับผิดชอบของผู้รับจา้งหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานหรือจ้างเหมาจัดท าปา้ยประชาสัมพันธ์ตา่งๆ  
-  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจา่ยค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
(หน่วยงาน : กองคลัง) 

      

    
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ 
- พระราชบญัญัติที่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ.2562 
-  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที ่1 แผนงานบริหารทั่วไป  ล าดบัที ่25 หน้า 101 
(หน่วยงาน : กองคลัง) 

      

    
โครงการออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่   
- พระราชบญัญัติที่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ.2562 
-  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที ่1 แผนงานบริหารทั่วไป ล าดบัที ่24 หน้า 100 
(หน่วยงาน : กองคลัง) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและบุคคลอื่นที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  
-  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561  (หน่วยงาน : กองคลัง) 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างต่างๆที่
อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลังที่ช ารุดเสียหาย เสื่อมสภาพไม่
สามารถใช้การได้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  ปริ๊นท์เตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด 
โต๊ะ เก้าอ้ี  ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ  
-  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
   (หน่วยงาน : กองคลัง)  

      

       

   
ค่าวัสดุ รวม 124,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ  
ปากกา ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิบหนีบกระดาษ ฯลฯ 
  (หน่วยงาน : กองคลัง) 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 1,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  ฯลฯ  
  (หน่วยงาน : กองคลัง)  

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  แบตเตอรี่ 

 ยางนอก ยางใน สายไมล์  เพลา ฯลฯ    (หน่วยงาน : กองคลัง) 
      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 1,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามัน เตา ถ่าน ฯลฯ 
- ปฎิบัติตามหนังสือที่ มท.0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  
 (หน่วยงาน : กองคลัง)   
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มไลด์ ฯลฯ 
 (หน่วยงาน : กองคลัง) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองคลัง) 

      

     
     
     

 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 242,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 200,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 200,000 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนตามต าแหน่ง  จ านวน 1 อัตรา จ านวน 12 
เดือนตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 
รวมต าแหน่งว่างทั้งนี้ให้จ่ายตามค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ
ของพนักงานเทศบาล  ดังนี้ 
   -  นักวิชาการตรวจสอบภายใน             จ านวน  1  อัตรา    
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ฉบับที่ 7 ลงวันที่  7 มีนาคม 2559 
  (หน่วยงาน : ตรวจสอบภายใน) 

      

      

  
งบด าเนินงาน รวม 42,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการตามระเบียบพัสดุ
ตามท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการก าหนดราคากลางคณะกรรมการ
พิจารณาผล คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง และคณะกรรมการอ่ืน ตามระเบียบพัสดุ หรือผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
-  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0402.5/ว
85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 
(หน่วยงาน : ตรวจสอบภายใน)  
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ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าเย็บหนังสือ ระเบียบ เทศบัญญัติ หรือโครงการต่างๆ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนงัสือ ระเบียบ เทศบัญญัต ิหรือโครงการต่างๆ ที่
เทศบาลจัดท าค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ 
เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินตรวจสอบแนวเขตที่ดิน ค่าประกันต่างๆ 
รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่ 
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่
ในความรับผิดชอบของผู้รับจา้งหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานหรือจ้างเหมาจัดท าปา้ยประชาสัมพันธ์ตา่งๆ  
-  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจา่ยค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
(หน่วยงาน : ตรวจสอบภายใน) 

      

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบยีน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะค่าเชา่ 
ที่พักค่าบริการจอดรถยนต ์ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จา่ยอื่นที่จ าเปน็ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและบุคคลอื่นทีม่ีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
 -  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557  
-  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที ่4 
 พ.ศ. 2561   (หน่วยงาน : ตรวจสอบภายใน) 

      

       

   
ค่าวัสดุ รวม 7,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิบหนีบกระดาษ ฯลฯ 
  (หน่วยงาน : ตรวจสอบภายใน) 

      

       

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ ฯลฯ 
 (หน่วยงาน : ตรวจสอบภายใน) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
     

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,145,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,505,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,505,000 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 192,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบตัิงานในงานป้องกันฯ 
ส านักปลัดเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนตามต าแหนง่ จ านวน 1 
อัตรา จ านวน 12 เดือนตามกรอบแผนอัตราก าลงั 3 ปี(พ.ศ.2564 - 2566) 
รวมต าแหน่งว่างทั้งนี้ให้จ่ายตามค าสั่งเลื่อนขั้นเงนิเดือน เลือ่นระดับของ
พนักงานเทศบาล  ดังนี ้
      - นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน  1  อัตรา 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา 
เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
ฉบับที ่7 ลงวันที ่ 7 มีนาคม 2559  (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 233,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งให้แก่ลูกจ้างประจ าทีป่ฏิบัตงิานในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงค่าจา้ง
จ านวน 1 อัตรา  จ านวน 12 เดือน  ดังนี ้
    -   พนักงานวิทย ุ   จ านวน  1  อัตรา 
        (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 972,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้ง ให้แก่ พนักงานจา้งตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป ที่ปฏิบตัิงานในงานป้องกันฯส านักปลัดเทศบาล จ านวน 9 อัตรา 
 จ านวน 12 เดือน  ตามกรอบ อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)  ดังนี ้
  -  พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา  จ านวน   2  อัตรา 
  -  พนักงานดับเพลงิ                        จ านวน  5  อัตรา  
  -  คนงาน                                    จ านวน   1  อัตรา 
  -  ยาม                                       จ านวน   1  อัตรา 
 (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจา้งทั่วไป ที่ปฏบิัตงิานในงานป้องกันฯส านักปลดั 
จ านวน 9 อัตรา  จ านวน 12 เดือน ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี  
(พ.ศ.2564-2566)  ดังนี ้
 -  พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา    จ านวน   2  อัตรา 
  -  พนักงานดับเพลงิ                        จ านวน  5  อัตรา  
  -  คนงาน                                    จ านวน   1  อัตรา 
  -  ยาม                                       จ านวน   1  อัตรา 
(หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 
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งบด าเนินงาน รวม 340,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  - ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่า  
  ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
- ค่าป่วยการ อปพร. 
- ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
ต่างๆ/ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น 
- เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
- ค่าป่วยการ อปพร. 
- ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
- ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง 
- เงินรางวัล 
-เงินท าขวัญฝ่าอันตราย เป็นครั้งคราว 
ฯลฯ 
 (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

        

 
      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่กฎหมาย
ก าหนด 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2562  (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจ า ผู้ได้รับบ านาญปกติฯ ที่มีสิทธิได้รับ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิสวสัดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563และหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที ่28 มิถุนายน 2559 เร่ือง 
 ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเลา่เรียน   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที ่18 
กุมภาพันธ ์2559 เร่ือง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวนัที ่9 
สิงหาคม 2559 เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการทัง้ในและนอกราชอาณา 
จักร เช่น ค่าลงทะเบียน เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าผ่านทางด่วน 
พิเศษ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจา้งทีน่ายกเทศมนตรีมีค าสั่ง
ให้ เดินทางไปราชการ 
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับ
ที่ 4 พ.ศ. 2561 
-  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
 (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

    
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดท าโครงการป้องกนัและลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 
ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาลลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง ที่ได้รบัค าสัง่ให้เดินทางไปปฏิบัติราชการทีจุ่ดบริการและศูนย์
ประสานฯค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
- ว่าด้วยการเบิกค่าใชจ้่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- มท 0808.2/ว3892 ลงวันที ่28 มิถุนายน 2562การตั้งงบประมาณ
รายจ่ายและเบิกจ่ายเงนิค่าใช้จา่ยเก่ียวกับการจัดการจราจร 
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรท์ี่10ด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน ล าดับที ่5  หน้าที ่ 146   (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล)   
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานเทศบาลสามัญพนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติ
ราชการที่จุดบริการและศูนย์ประสานฯค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 
 - ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท.
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 ก.ย. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่10
ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน ล าดับที่  6 หน้าที่  146  
(หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

        

    
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดสถานที่  ค่าป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 
-  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ยุทธศาสตร์
ที ่10 ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน ล าดับที ่2 หน้าที่ 145  
 (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 
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โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดท าโครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการ
ฝึกอบรมและ ซักซ้อมแผนฯค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าอาหารกลางวนั 
ค่าจัดสถานที่ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ และค่าใช้จา่ยอื่นที่จ าเป็น 
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใชจ้่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2557 
-  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่10ด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน  แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  ล าดับที ่3  หน้าที ่ 145   (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส านักปลัดเทศบาล 
 ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าฯลฯ 
 (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบ็ตเตอรี่ 
 ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ฯลฯ 
(หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล 
น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา ถ่าน ฯลฯ 
- ปฎิบัติตามหนังสือที่ มท.0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  
(หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
เช่น เครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ถุงเท้า ถุงมือ รองเท้า เสื้อสะท้อนแสง 
เสื้อชูชีพ บัตรประจ าตัว อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
- หนังสือ ที ่มท.0808.2/ว1095 ลว.28 พ.ค. 2564  เรื่อง รูปแบบการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เช่น วาล์วน้ าดับเพลงิ (เชื่อมกับ
รถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ า สายดับเพลิง อุปกรณืดับไฟปา่ เช่น สายฉีดถัง 
ไม้ตบไฟ) ถังดับเพลิง ลูกบอลดบัเพลิง ฯลฯ 
     (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
วัสดุจราจร จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน้เปลือง 
เช่น สัญญาณไฟกระพรบิ กรวยจราจร แผงกั้นจราจร กระจกโค้งมน 
 กระบองไฟ ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือ ที ่มท.0808.2/ว1095 ลว.28 พ.ค. 2564  เร่ือง รูปแบบการ
จ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
(หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น วัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในงานป้องกันฯ 
ได้แก ่ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด – ปิดแก๊ส ท่อดูด 
หัวฉีด ข้อต่อ ข้อแยก ฯลฯ    (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

      

  
งบลงทุน รวม 300,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 300,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

    
จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ในเขตเทศบาลต าบลตลาด
แค 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งในเขต     
เทศบาลต าบลตลาดแค ประกอบด้วย 
(1) เครื่องบันทึกภาพผา่นระบบเครือข่าย 8 ช่อง ( Network 
      Video Recorder ) 
(2) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ 
      ภายนอกอาคาร 
(3) สายสัญญาณ LAN CAT6 นอกอาคารคุณภาพสูง  
      ขนาด 1.00/0.02 mm 
(4) อุปกรณ์จ่ายสัญญาณแบบ POE L2 Switch ขนาด 8 ช่อง 
(5) เครื่องส ารองไฟ 1 Kv/630W 
(6) จอแสดงภาพ ขนาด 24 นิ้ว 
(7) GERMAN ตู้ Rack 6U ขนาด 19 นิ้ว จ านวน 3 ตู้ แบบกันน้ า 
(8) ค่าติดตั้งวางระบบกล้องวงจรปิด 
(9) ท่อเดินสาย+อุปกรณ ์กล่องกัน+Houssing 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ฉบับที ่1/2565  ล าดบั
ที่ 1 หน้า 2     (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล)  
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ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่ง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เช่น เปลี่ยนถังบรรจุ
น้ าของรถบรรทุกน้ า เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก  ท าสีใหม่ทั้งค้น เปลี่ยน
เครื่องยนต์ใหม่ ฯลฯ  
 - ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่ 
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556  
  (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล)  

      

 

 
แผนงานการศึกษา 

     

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,533,500 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 882,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 882,000 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 641,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลในกองการศึกษาพร้อมทั้ง
ปรับปรุงเงินเดือนตามต าแหน่ง จ านวน 2 อัตรา จ านวน 12 เดือน 
ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) รวมต าแหน่งว่าง 
ทั้งนี้ให้จ่ายตามค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงาน
เทศบาล  ดังนี้ 
     ผู้อ านวยการกองการศึกษา             จ านวน  1  อัตรา 
     นักวิชาการศึกษา                         จ านวน  1  อัตรา   
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ฉบับที่ 7 ลงวันที่  7 มีนาคม 2559 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 จ านนวนอัตราตาท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 
  (หน่วยงาน : กองการศึกษา) 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการและพนักงานเทศบาลที่
ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามระเบียบกฎหมาย จ านวน 1 อัตรา 
 จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
     ผู้อ านวยการกองการศึกษา   จ านวน  1  อัตรา 
     (หน่วยงาน : กองการศึกษา) 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 198,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป จ านวน  1 อัตรา จ านวน  12 เดือน ดังนี้ 
      ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา   จ านวน  1  อัตรา 
 - ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน ฉบับที่  6 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 
    (หน่วยงาน : กองการศึกษา) 

      

 

  
งบด าเนินงาน รวม 651,500 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 13,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
-  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้ 
จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  -  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด ที่ กค.0402.5/
ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  (หน่วยงาน : กองการศึกษา) 

      

       

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้นให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิที่กฏหมาย
ก าหนด 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคา่เช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
   (หน่วยงาน : กองการศึกษา)  

      

       

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจ า 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   
  (หน่วยงาน:กองการศึกษา)   
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ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือ, หรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิคดีตามค า
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าจ้างแรงงานราษฏรกรณี
ด าเนินการเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลกัษณะการจ้างท าเพื่อให้ได้มาซึง่ป้าย
ประชาสัมพนัธ ์ป้ายชื่อส านักงาน หรือป้ายอื่นๆที่มีลักษณะเปน็
สิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ ค่าติดตั้งโทรศัพท ์ค่าติดตั้ง
เครื่องปรับสัญญาณตา่งๆ ฯลฯ  
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจา่ยค่าใช้ 
จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
- ปฎิบัติตามหนังสือที ่มท.0808.2/ว1627ลงวันที2่2มีนาคม 2564  
  (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรบัรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจ
งาน นิเทศก์งาน เยี่ยมชม หรือมาศึกษาดูงานพร้อมเจ้าหนา้ที่ที่
เก่ียวข้อง ประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง 
ตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง 
มหาดไทย เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรอง รวมทั้งค่าบริการ 
และค่าใช้จา่ยอื่น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
  (หน่วยงาน : กองการศึกษา) 

      

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถยนต์  ณ ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นให้แก่
พนักงานเทศบาลลูกจ้างและบุคคลอื่นที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
 - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 
  (หน่วยงาน : กองการศึกษา) 

      

        

        



        

       105 

    
ค่าลงทะเบียน จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบยีน ค่าธรรมเนียม ที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ 
ของพนักงานเทศบาล/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาลตลาดแค และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลตลาดแค 
 - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557  
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั   (หน่วยงาน : กองการศึกษา) 

      

        

    
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาลต าบลตลาดแค 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษา
ดูงานพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลตลาด
แค โดยมีค่าใช้จา่ย เช่น คา่ใช้จา่ยเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ 
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์ค่าเอกสาร ค่าพิมพ์ 
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอปุกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง                                                                                                                                                                                                                                                                         
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่า
ยานพาหนะ และค่าใชจ้่ายอื่นทีจ่ าเป็นในการฝึกอบรม 
 - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 
 2557  
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)ยุทธศาสตร์ที ่3 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาด้านการศึกษา แผนงานการศึกษา 
 ล าดับที่ 7 หน้า 113   (หน่วยงาน : กองการศึกษา) 

      

       

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

      

  1. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม ครุภัณฑ์ ทรัพย์สนิต่างๆที่อยู่
ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา  ร.ร.เทศบาลตลาดแค 
และ ศพด.เทศบาลตลาดแคที่ช ารุดเสียหายเสื่อมสภาพให้สามารถ 
ใช้การได้ตามปกติ  ตั้งไว ้30,000 บาท 
- ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0080.2/ว.
1657 ลงวันที ่16 กรกฏาคม 2556 
2. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะของราชการ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองการศึกษา  ตั้งไว ้10,000 บาท 
- ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท.0080.2/ว.
1536  ลงวันที ่19 มีนาคม 2561 
- ปฎิบัติตามหนังสือที ่มท.0808.2/ว1627 
   ลงวันที่  22 มีนาคม  2564   (หน่วยงาน : กองการศึกษา) 
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ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ  
ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิบ ลวดเย็บกระดาษฯลฯ   
 (หน่วยงาน:กองการศึกษา)  

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัด
สายไฟไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า  ฯลฯ   (หน่วยงาน : กองการศึกษา) 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ผ้าปูโต๊ะ 
มุ้ง ไม้กวาด ผ้าถูพ้ืน น้ ายาท าความสะอาด น้ ายาเช็ดกระจก ฯลฯ 
 (หน่วยงาน : กองการศึกษา) 

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินคา่วัสดุก่อสรา้ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบดัดแปลง ต่อเติมปรับปรุงวัสด ุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
รายจ่ายที่พร้อมช าระพร้อมกับวสัดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเปน็ต้น อาทิเช่น ไม้ต่างๆ ค้อน ไม ้อิฐ หิน 
ปูน ทราย แปรง ทินเนอร์ ส ีฯลฯ  (หน่วยงาน : กองการศึกษา) 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบ็ตเตอรี ่
ยางนอก ยางใน เพลา น้ ามนัเบรก ฯลฯ   
(หน่วยงาน : กองการศึกษา) 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล  
น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน ฯลฯ 
- ปฎิบัติตามหนังสือ ที ่มท.0808.2/ว1627 
 ลงวันที่22 มีนาคม  2564  
(หน่วยงาน : กองการศึกษา) 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ส าหรับปฏิบัตงิาน
ภายใน ร.ร.เทศบาลตลาดแค และศพด.เทศบาลต าบลตลาดแค 
เช่น ส าล ีผ้าพันแผลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์เจล ยารักษาโรค  
เวชภัณฑ์อื่น   ฯลฯ  (หน่วยงาน : กองการศึกษา) 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่เช่นกระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและส ีฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด ์ฯลฯ 
  (หน่วยงาน : กองการศึกษา)  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วสัดุสิน้เปลือง 
รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงและอะไหล่ รวมถึงรายจา่ยเพื่อ
ประกอบดัดแปลง ต่อเติมปรับปรุงวัสดุ รายจา่ยเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่
พร้อมช าระพร้อมกับวัสดุ เชน่ค่าขนส่ง คา่ภาษี คา่ประกนัภัย ค่าติดตั้ง
เป็นต้น เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette,Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disk, Digtal 
Video disc,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic 
Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ แผ่น
กรองแสง แผ่นแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด 
(Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ 
(Cut Sheet Feeder) ฯลฯ    (หน่วยงาน : กองการศึกษา) 

      

   
วัสดุดนตรี จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดนตรี เช่น ฉิ่ง ฉาบ กรับ  อังกะลุง  

กลอง ขลุ่ย ขิม ซอ จะเข้   ฯลฯ  (หน่วยงาน : กองการศึกษา) 
      

       

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 241,500 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 225,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตลาดแค 
โรงเรียนเทศบาลตลาดแค และอาคารต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองการศึกษา 
- ปฎิบัติตามหนังสือ ที ่มท.0808.2/ว1627 
 ลงวันที่22 มีนาคม  2564  
(หน่วยงาน : กองการศึกษา) 

      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 1,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส าหรับติดต่อราชการภายในและระหว่าง
ประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา 
(หน่วยงาน : กองการศึกษา) 

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมาคม ค่าสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม การใช้บริการอินเตอร์เน็ต (Wifi) รวมถึงอินเตอร์เน็ต
การ์ด และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการดังกล่าว ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองการศึกษา 
(หน่วยงาน : กองการศึกษา) 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 15,539,940 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 9,805,300 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 9,805,300 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,560,500 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดือนพนักงานครูเทศบาลและจา่ยเปน็เงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าป ีโรงเรียนเทศบาลตลาดแค 
จ านวน 19 อัตรา จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 7,212,660 บาท 
2. เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดือนครูผู้ดูแลเด็กและจ่ายเปน็เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าป ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค  
จ านวน 1 อัตรา จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน   347,460   บาท 
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เร่ือง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562 ลงวนัที ่1 ตุลาคม 2561   
- พระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
   (*ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุการจัดการศึกษา*) 
             (หน่วยงาน:กองการศึกษา) 

      

       

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 656,400 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของท้องถ่ิน ประจ าป ีให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
ท้องถิ่น ที่ได้รับเทา่กับวิทยฐานะ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 
-โรงเรียนเทศบาลตลาดแค ที่ไดร้ับเท่ากับวิทยฐานะ จ านวน 9 อัตรา 
  จ านวน 12 เดือน 
-วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 8 อัตรา เป็นเงิน537,600 บาท 
-วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 118,800 บาท 
 (*ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุการจดัการศึกษา*)  
         (หน่วยงาน:กองการศึกษา)  

      

       

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 992,400 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของท้องถ่ิน ดังนี ้ 
1. โรงเรียนเทศบาลต าบลตลาดแค จ านวน 16 อัตรา 
    จ านวน 12 เดือน 
- วิทยฐานะช านาญการ จ านวน 7 อัตรา เป็นเงิน 294,000 บาท 
- วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 8 อัตรา เป็นเงิน 37,600บาท 
- วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 118,800 บาท 
2. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค จ านวน 1 อัตรา 
   จ านวน 12 เดือน 
- วิทยฐานะช านาญการ จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 42,000 บาท 
(*ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุการจัดการศึกษา*) 
 (หน่วยงาน : กองการศึกษา) 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 560,000 บาท 

      

  1.เพื่อจ่ายเป็นเงนิค่าตอบแทน หรือค่าจ้างรายเดือนและปรับปรุง
เงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเทศบาลตลาดแค  
จ านวน 3 อัตรา  จ านวน 12 เดือน ดังนี ้
    พนักงานจ้างภารกิจ 
-   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (บุคลากรสนับสนนุการสอน) 
 จ านวน 1 อัตราเป็นเงิน 188,640   บาท  
              (*ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนการจัดการศึกษา*) 
    พนักงานจ้างทั่วไป 
-    ภารโรง จ านวน 1 อัตรา   เป็นเงิน 108,000 บาท 
              (*ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนการจัดการศึกษา*) 
-   คนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา  เป็นเงิน 108,000 บาท  
               (*ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*)           
2. เพื่อจ่ายเป็นเงนิค่าตอบแทน หรือค่าจ้างรายเดือนและปรับปรุง
เงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลตลาดแค จ านวน 2 อัตรา  จ านวน 12 เดือน ดังนี ้
    พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 47,100 บาท  
                (*ตั้งจ่ายจากเงินรายได*้) 
    พนักงานจ้างทั่วไป 
-  ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 1อัตรา  เป็นเงิน 108,000 บาท  
           (*ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนการจัดการศึกษา*) 
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับ
ที่  6 ลงวันที ่12 ตุลาคม 2559   (หน่วยงาน : กองการศึกษา) 

      

       

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท 

      

  1  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจา้งทัว่ไปที่
ปฏิบัติหนา้ที่ใน โรงเรียนเทศบาลตลาดแคจ านวน  2  อัตรา 
จ านวน 12 เดือน  ดังนี ้  
    พนักงานจ้างทั่วไป 
-  ภารโรง     จ านวน  1  อัตรา   เป็นเงิน 12,000  บาท 
     (*ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุการจัดการศึกษา*) 
-  คนงาน จ านวน 1 อัตรา   เป็นเงิน 12,000  บาท  
             (*ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*) 
2  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจา้งทัว่ไปที่
ปฏิบัติหนา้ที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค   
จ านวน 1 อัตรา จ านวน 12 เดือน ดังนี ้
     พนักงานจ้างทั่วไป 
-  ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 1 อัตรา  เป็นเงิน  12,000  บาท 
       (*ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุการจัดการศึกษา*) 
                (หน่วยงาน:กองการศึกษา) 
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งบด าเนินงาน รวม 4,012,640 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 9,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 9,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้รับค่าตอบแทน ให้ได้รับค่าตอบแทนของผู้
ขอรับการประเมิน 
**เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา**    (หน่วยงาน:กองการศึกษา) 

      

       

   
ค่าใช้สอย รวม 2,617,640 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
โครงการจ้างเหมาบริการครูพละศึกษา จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงา 
นโครงการจ้างเหมาบริการครูพละศึกษาของสถานศึกษาในสังกดั  
-  ปฏิบัติตามหนังสือสัง่การ ที่ มท 0808.2/ว4044 ลว.
10 กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนินการจา้งเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1/2565  ยุทธศาสตร์ ที ่3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา  
แผนงานการศึกษา ล าดบัที ่1 หน้า 3 
  (หน่วยงาน : กองการศึกษา) 

      

    
โครงการจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม สนามเด็กเล่น และพื้นที่โดยรอบ จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานโครงการจ้างเหมาบริการดูแลสวน
หย่อน สนามเด็กเล่น และพื้นทีโ่ดยรอบ  
-  ปฏิบัติตามหนังสือสัง่การ ที่ มท 0808.2/ว4044 ลว.
10 กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนินการจา้งเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ปฎิบัติตามหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1627 
    ลงวันที ่ 22 มีนาคม  2564  
-  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา  แผนงานการศึกษา 
ล าดับที ่6 หน้า 113    (หน่วยงาน : กองการศึกษา) 

      

    
โครงการจ้างเหมาปฏิบัติงานสอนคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาใน
สังกัด 

จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานโครงการจ้างเหมาปฏิบัตงิานสอน
คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 
-  ปฏิบัติตามหนังสือสัง่การ ที่ มท 0808.2/ว4044 ลว.
10 กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนินการจา้งเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ยุทธศาสตร ์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา  แผนงานการศึกษา 
ล าดับที ่5 หน้า 113  (หน่วยงาน : กองการศึกษา) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลตลาดแค 

จ านวน 1,990,140 บาท 

      

  1. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน  
     เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนเทศบาล
ตลาดแค                ตั้งไว ้ 903,000  บาท     
(นักเรียน 215 คน คนละ 21/คน/วัน จ านวน 200 วัน ) 
(ข้อมูลนักเรียน ณ วันที ่10 มิถุนายน 2565)  
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา แผนงานการศึกษา ล าดับที ่14 (1) หน้า116 
2 ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นโรงเรียน
เทศบาลตลาดแค     ตั้งไว ้314,800 บาท 
   2.1 ค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล
ตลาดแค  จ านวน  20,000 บาท 
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา  แผนงานการศึกษา ล าดบั
ที่ 14 (2.1) หน้า 116  
  2.2 โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ จ านวน  16,800 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาลตลาดแค 
 - ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ASSL 
 โรงเรียนละ 9,600 บาท ต่อปี 
 - ระบบ Wierless Fidelity : WiFi โรงเรียนละ 7,200 บาท ต่อปี 
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) ยุทธศาสตรท์ี่  
   3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  แผนงานการศึกษา ล าดบัที ่14  
    (2.2)  หน้า 116 
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรบัปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลตลาด
แค   จ านวน 100,000 บาท 
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ยุทธศาสตร ์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา  แผนงานการศึกษา 
ล าดับที ่14 (2.3) หน้า 116  
2.4 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในสถานศึกษา   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียน   
ตั้งไว ้50,000 บาท   
 - ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา แผนงานการศึกษา  ล าดบัที ่14 
 (2.4) หน้าที ่116  
2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขา้ราชการครูของโรงเรียน 
     ตั้งไว ้57,000 บาท 
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรท์ี่ 3  
ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา แผนงานการศึกษา  ล าดับที ่14 (2.5) 
 หน้าที ่116 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
ตั้งไว้  21,000 บาท 
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  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศกึษาของ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดแค เช่นค่าปา้ยรณรงค์ต่างๆ ค่าจัด
นิทรรศการ ค่าตอบแทนวทิยากรฯ    
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา แผนงานการศึกษา ล าดับที ่14 (2.6) 
 หน้าที1่16 
 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สดุที ่มท 0816.2/
ว 5061  ลงวันที ่18 กรกฎาคม 2565 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการ 
จัดการท างบประมาณรายจา่ยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรมรักการอ่านในสถานศึกษา 
     ตั้งไว5้0,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดกิจกรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน หรือจัดหาสื่อ/หนังสือเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านใน
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตลาดแค 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ 
 มท 0816.2/ว 5061  ลงวันที ่18 กรกฎาคม 2565 เร่ือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดการท างบประมาณรายจา่ยรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป ด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา แผนงานการศึกษา  ล าดบั
ที่ 14 (2.7) หน้าที ่116  
3. เงินอุดหนุนส าหรับสง่เสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน่ (ค่า
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน)  ตั้งไว ้ 17,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่นจัดสรรส าหรับโรงเรียนเทศบาลตลาดแค ที่บิดา/มารดาผู้ปกครอง
มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปีระดบัประถมศึกษา ป.1-ป.
6 อัตราคนๆละ5 00 บาท/ภาคเรียน (10,00 บาท/คน/ปี)*ไม่เกินร้อย
ละ 40 ของจ านวนนักเรียนของระดับประถมศึกษา (จ านวน 17 คน) 
 (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที1่0 มิถุนายน 2565) ระดับประถมศึกษา 
 จ านวน 212 คน 
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา แผนงานการศึกษา  ล าดับที ่14 (3)  
หน้าที ่117  
4.การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
โรงเรียนเทศบาลตลาด                  ตั้งไว ้755,340 บาท 
4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)   จ านวน  393,500 บาท 
      -ระดับอนุบาลศึกษา อัตราคนละ 850 บาท/ภาคเรียน  
      -ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 950 บาท/ภาคเรียน 
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา แผนงานการศึกษา   
ล าดับที ่15 (2) หน้าที ่117 
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  4. 2) ค่าหนังสือเรียน จ านวน 119,890 บาท 
          - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท//ป ี 
          - ระดับประถมศึกษา จ าแนกเป็น 
1.ประถมศึกษาปีที ่1 คนละ 656.25 บาท/ป ี 
2.ประถมศึกษาปีที ่2 คนละ 649.95 บาท/ป ี 
3.ประถมศึกษาปีที ่3 คนละ 653.10 บาท/ป ี  
4.ประถมศึกษาปีที ่4 คนละ 706.65 บาท/ป ี  
5.ประถมศึกษาปีที ่5 คนละ 846.30 บาท/ป ี 
6.ประถมศึกษาปีที ่6 คนละ 858.90 บาท/ป ี  
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา แผนงานการศึกษา  ล าดบั
ที่ 15 (3.1) หน้าที ่117  
4.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน   จ านวน 69,600 บาท 
  - ระดับอนุบาลศึกษา อัตราคนละ 100 บาท/ภาคเรียน   
  - ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 195 บาท/ภาคเรียน 
 - ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา แผนงานการศึกษา  ล าดบัที ่15 (3.2) 
 หน้าที ่117 
4.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จ านวน 72,900  บาท 
  - ระดับอนุบาลศึกษา อัตราคนละ 300 บาท /ปี  
  - ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 360 บาท/ป ี 
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา แผนงานการศึกษา  ล าดบัที ่15 
 (3.3) หน้าที ่117  
4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จ านวน 99,450 บาท 
   - ระดับอนุบาลศึกษา อัตราคนละ 215 บาท/ภาคเรียน  
   - ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 240 บาท/ภาคเรียน 
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา แผนงานการศึกษา  ล าดบัที ่15 (3.4)  
หน้าที ่117  (หน่วยงาน : กองการศึกษา) 

      

        

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพื่อใช้จ่ายใน
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค 

จ านวน 159,500 บาท 

   

  1. เงินอุดหนุนอาหารกลางวนั    ตั้งไว ้102,900 บาท 
 - ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา แผนงานการศึกษา  ล าดับที ่15 (1)  
หน้าที ่117 
2. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนนุค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค        ตั้งไว ้34,000 บาท 
เพื่อจัดสรรเป็นค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย 
 - ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา แผนงานการศึกษา  ล าดับที ่15 (2)  
หน้าที ่117    (หน่วยงาน : กองการศึกษา 
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3. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค           ตั้งไว ้22,600 บาท 
 3.1) ค่าหนังสือเรียน จ านวน   4,000  บาท 
อัตราคนละ 200 บาท/ป ี   
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา แผนงานการศึกษา  ล าดบั
ที่ 15 (3) (3.1) หน้าที ่117  (หน่วยงาน : กองการศึกษา) 
3.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน  จ านวน  4,000  บาท 
อัตราคนละ 200 บาท/ป ี 
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา แผนงานการศึกษา  ล าดบั
ที่ 15 (3) (3.2) หน้าที ่117  (หน่วยงาน : กองการศึกษา) 
3.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จ านวน  6,000  บาท 
อัตราคนละ 300 บาท /ปี  
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา แผนงานการศึกษา  ล าดบั
ที่ 15 (3) (3.3) หน้าที ่117  (หน่วยงาน : กองการศึกษา) 
3.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน 8,600  บาท 
อัตราคนละ 430 บาท/ป ี 
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา แผนงานการศึกษา  ล าดบั
ที่ 15 (3) (3.4) หน้าที ่117 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 5061  ลงวันที ่18 กรกฎาคม 2565 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดการ
ท างบประมาณรายจา่ยรองรับเงนิอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 
(หน่วยงาน : กองการศึกษา) 

      

        

 
      

   
ค่าวัสดุ รวม 1,386,000 บาท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1,236,000 บาท 

   

  จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
ฯ และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในเขตพื้นที่รบัผิดชอบ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัดสุอาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กปฐมวัยในศนูยพ์ัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตลาดแคเด็กอนบุาล และเด็กประถมศึกษา ป.1 - 6 ของ
โรงเรียนเทศบาลตลาดแค และโรงเรียนอนุบาลตลาดแค   
(ข้อมูลนักเรียน ณ วันที ่10 มิถุนายน 2565)   
ก. โรงเรียนอนุบาลตลาดแค จ านวน  785,642  บาท 
 จ านวน  260 วันอัตราคนละ 7.37 บาท จ านวน 410 คน 
ข.  โรงเรียนเทศบาลตลาดแค จ านวน  411,983  บาท  
จ านวน  260 วันอัตราคนละ 7.37 บาท จ านวน 215 คน 
(ข้อมูลนักเรียน ณ วันที ่10 มิถุนายน 2565) 
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  ค.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตลาดแค จ านวน 38,324 บาท  
จ านวน  260 วันอัตราคนละ 7.37 บาท จ านวน 20 คน  (ข้อมูล
นักเรียน ณ วันที ่10 มิถุนายน 2565) 
 - ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา แผนงานการศึกษา  ล าดบั
ที่ 3 หน้าที ่112           (หน่วยงาน : กองการศึกษา) 

      

       

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ อิฐ ทราย 
สี กระเบื้อง ท่อน้ า ปูนซีเมนต์  ฯลฯ 
 (หน่วยงาน : กองการศึกษา) 

      

     
     
     

 
งบเงินอุดหนุน รวม 1,722,000 บาท 

  
เงินอุดหนุน รวม 1,722,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

   
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสถานศึกษาสังกัดอ่ืนในเขตพื้นที่เทศบาล
ต าบลตลาดแค 

จ านวน 1,722,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสถานศึกษาสังกัดอ่ืนใน
เขตเทศบาลต าบลตลาดแค จ านวนนักเรียน 410x21บาทx200 วัน 
(ข้อมูลเด็กนักเรียน ณ  วันที่ 10 มิถุนายน  2565) 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา แผนงานการศึกษา  ล าดับ
ที ่ 16 หน้าที่ 118 
     (หน่วยงาน : กองการศึกษา) 
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แผนงานสาธารณสุข 
     

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,015,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,148,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,148,000 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 972,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุง
เงินเดือนตามต าแหน่ง จ านวน 3  อัตรา จ านวน 12 เดือนตามกรอบ
แผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) รวมต าแหน่งว่างทั้งนี้ให้จ่าย 
ตามค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล  ดังนี้  
  -   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
       จ านวน  1  อัตรา 
  -   นักวิชาการสาธารณสุข               จ านวน  1 อัตรา 
  -   นักวิชาการสุขาภิบาล                 จ านวน  1 อัตรา 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนฉบับที่ 7 ลงวันที่  7 มีนาคม 2559 
 (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

       

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่งตามระเบียบกฎหมาย  จ านวน 1 อัตรา 
จ านวน 12 เดือน   ดังนี้ 
 - ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   จ านวน  1  อัตรา 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

       

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 942,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 8 อัตรา จ านวน 12 เดือน  ดังนี้ 
  -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                 จ านวน  1  อัตรา 
  -  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    จ านวน  1  อัตรา 
  -  คนงานประจ ารถขยะ                     จ านวน  3  อัตรา 
  -  คนงาน                                      จ านวน  2  อัตรา 
-  พนักงานขับรถยนต์                         จ านวน  1  อัตรา 
 (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 192,000 บาท 

      

  1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว     ตั้งไว ้  84,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราวส าหรับพนักงานจา้งของ
เทศบาลทีป่ฏิบัติหนา้ที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
จ านวน 7 อัตรา จ านวน 12 เดือน    
  -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ               จ านวน  1  อัตรา 
  -  พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา  จ านวน  1  อัตรา 
  -  คนงานประจ ารถขยะ                    จ านวน  3  อัตรา 
  -  คนงาน                                     จ านวน  2  อัตรา 
  -  พนักงานขับรถยนต ์                     จ านวน  1  อัตรา 
2. เงินเพิ่มค่าเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ    ตั้งไว ้ 108,000 บาท 
โดยแยกตามลักษณะความเสี่ยงภัย  ดังนี ้
    1)  งานขับรถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย เรือบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย 
หรือรถตักขยะมูลฝอยและคนงานประจ ารถและเรือขยะบรรทุกเก็บขยะ
มูลฝอย  จ านวน  4  อัตรา จ านวน 12 เดือน 
   -  พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา  จ านวน  1  อัตรา 
   -  คนงานประจ ารถขยะ                     จ านวน  3  อัตรา    
    2)  งานจัดเก็บและกวาดขยะมูลฝอยรวมถึงผูป้ฏิบัติหนา้ที่ประจ าศูนย์
หรือหน่วยก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 1 อัตรา จ านวน 12 เดือน 
    -  คนงาน                        จ านวน  1  อัตรา 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

      

  
งบด าเนินงาน รวม 817,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 172,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 140,000 บาท 

      

  1)  เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการส าหรับนักบริบาลท้องถ่ิน 
     ตั้งไว ้120,000  บาท  
  -  ปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว.2318 
     ลงวันที ่21 เมษายน 2564   
2)  เพื่อจ่ายเป็นค่าตา่งๆ ดังนี ้        ตั้งไว ้20,000  บาท    
     - เงินประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษ 
     - ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
     - ค่าป่วยการ อพปร. หรือค่าตอบแทน อพปร. 
 -   ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด ที่ กค. 0402.5/ว.
85 ลงวนัที ่6 กันยายน 2561 
 -  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกค่าใชจ้่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร    ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
 - ระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  พ.ศ. 2560    (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)    
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนกังานจา้ง 
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจา่ยเงิน
ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559.  (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้นให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิที่กฏหมาย
ก าหนด 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคา่เช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่) พ.ศ. 2562 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจ า  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิสวสัดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
1.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จ านวน 147,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาสบูสิ่งปฏิกูลห้องสุขาเทศบาลต าบลตลาดแค 
จ้างเหมาปรับเกลี่ยบ่อขยะเทศบาลฯ จ้างเหมาผู้รบัจ้างล้างท่อระบายน้ า
และท าความสะอาดรางระบายน้ าในเขตเทศบาลฯจา้งเหมาท าป้าย 
ประชาสัมพนัธ์ต่างๆ รวมถึงการจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบริการ
อื่นๆ หรือจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ง
มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด
และอยู่ในความรับผิดชอบของผูร้ับจ้าง 
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจา่ยค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

    
2. ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสตัว์และขึน้ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสนุัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร. พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิง  
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์ อัครราชกุมาร ี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 
        (**  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  **) 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาเยี่ยม
ชม ศึกษาดูงาน ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯ  
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณ ค่าพิมพ์เอกสาร 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
    (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถยนต ์ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบนิและค่าใช้จา่ยอื่นที่จ าเปน็ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและบคุคลอื่นที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบยีบฯ   
-  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557  
-  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561  (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

        

    
โครงการคัดแยกขยะและก าจัดขยะในครัวเรือน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการคัดแยกขยะและก าจัดขยะ
ในครัวเรือน โดยมีค่าใช้จ่าย เชน่ ค่าอาหารค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
ค่าป้ายไวนิล แผ่นพับ สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ ์ค่าวัสดุในการจัดอบรม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จา่ยที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม
หนังสือสั่งการ  
-  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก 
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557   
-  ปฏิบัต ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 - ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
ยุทธศาสตร์ที ่10 ยุทธศาสตร์ดา้นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  แผนงานสาธารณสขุล าดับที่ 2 หน้า 131  
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ช ารุดเสียหาย เสื่อมสภาพ 
ไม่สามารถใช้การได้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจา่ยค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
- ปฎิบัติตามหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1627 ลงวันที ่ 22 มีนาคม  2564  
 (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

       

   
ค่าวัสดุ รวม 285,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา  ไม้บรรทัด ยางลบ คลิบ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง 

มุ้ง ผ้าปูที่นอน ฯลฯ  (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น ไม้ต่างๆ น้ ามันทางไม้ทิน
เนอร์ สี แปรงทาสี  ฯลฯ  (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)  

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 140,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล  
น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา ถ่าน ฯลฯ   
- ปฎิบัติตามหนังสือ ที ่มท.0808.2/ว1627 
    ลงวันที่  22 มีนาคม  2564  
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ   
 (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)    

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น 
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์ม
สไลด์ ฯลฯ    (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อกางเกง 
ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้าฯลฯ  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย
ของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน. พ.ศ. 2560  
 (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)    

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

      

  
งบลงทุน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 50,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงคา่ซ่อมบ ารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)  เช่น 
 – ซ่อมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ 
- เปลี่ยนกะบะทา้ยของรถบรรทุกขยะ 
- เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก 
- เปลี่ยนสีใหม่ทั้งคนั 
- เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่  ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

     

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 310,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 310,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ       

    
โครงการป้องกันโรคติดต่อ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการป้องกันโรคติดต่อโดยมีคา่ใช้จ่าย เช่น 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าปา้ยโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการอบรม ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการป้องกันและ
ควบคุมโรค 
-  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557 
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข   ล าดับ
ที่ 5 หน้า 109  (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 
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โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้น าด้านสุขภาพชุมชน จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้น าดา้นสุขภาพชุมชน 
โดยมีค่าใช้จา่ย เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆทีเ่ก่ียวข้อง
กับโครงการ 
-  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557  
-  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ยุทธศาสตร์ที ่2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุข  ล าดบัที ่1 หน้า 106 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

        

    
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยมี
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดซื้อทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย  จัดท าป้ายโครงการ 
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน  
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
ยุทธศาสตร์ที ่2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุข  ล าดบัที ่4 หน้า 108 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

        

    
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการความปลอดภัยด้านอาหารโดยมี 
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ป้ายรณรงค์ ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ใน
การอบรม ค่าเอกสารในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์สาธิต  
เช่น ชุดตรวจอาหารปลอดภัย ค่าใบประกาศนียบัตร ผู้เข้ารับการ
อบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
-  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
-  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุข  ล าดับที่ 6 หน้า 109 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒน  วรขัตติย
ราชยนาวี 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา้ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒันวร
ขัตติยราชนารี  โดยมีคา่ใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบา้ ค่าวัสดุและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆในการด าเนินการ 
-  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว
3886 ลงวันที ่28 มิถุนายน 2562 
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557   
-  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาดา้นสาธารณสุข แผนงาน
สาธารณสุข ล าดบัที ่2 หน้า 107 
  (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
      (**  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุ **) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่นแอลกอฮอล์ 
ออกซิเจน น้ ายาต่างๆ สารเคมีก าจัดยุง แมลงวัน ทรายอะเบท 
 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสารเคมีก าจัดวัชพืช ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

     

 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 200,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนละ 20,000 บาท จ านวน 10 ชุมชน 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนนุส าหรับการด าเนนิงานตามโครางการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุขให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลตลาดแค ชุมชนละ 20,000 บาท จ านวน 10 ชุมชน   
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนนุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
-  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธศาสตร์ที ่2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุข ล าดบัที ่10 หน้า 111 
      (**  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุ  **) 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
     

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,671,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,068,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,068,000 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 790,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลในกองสวัสดิการสังคมพร้อม
ทั้งเงินปรบัปรุงเงินเดือนตามต าแหน่ง  จ านวน 2 อัตรา จ านวน 12 เดือน 
ตามกรอบแผนอัตราก าลัง3 ปี (พ.ศ.2564-2566)รวมต าแหน่งวา่ง  ทั้งนี้
ให้จ่ายตามค าสัง่เลื่อนขั้นเงินเดอืนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล  ดังนี ้
  1  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    จ านวน  1  อัตรา 
  2  นักพัฒนาชุมชน                          จ านวน  1 อัตรา 
- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
- หนังสือส านักงาน ก.จ.ท.และ ก.อ.ต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา 
เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
ฉบับที ่7 ลงวันที ่ 7 มีนาคม 2559 
(หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่งตามระเบียบกฎหมาย จ านวน 1 อัตรา 
จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
       ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  จ านวน 1 อัตรา 
- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- หนังสือส านักงาน ก.จ.ท.และ ก.อ.ต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 
(หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 236,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในกองสวัสดิการสังคม จ านวน 1 อัตรา
จ านวน 12 เดือน  ดังนี้  
     ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน    จ านวน  1  อัตรา 
- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- หนังสือส านักงาน ก.จ.ท.และ ก.อ.ต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 
(หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม) 
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งบด าเนินงาน รวม 588,500 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
-  ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่
 มท. 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561  
(หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิที่กฎหมาย
ก าหนด  
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ าตามสิทธิที่กฎหมายก าหนด 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   
(หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม) 

      

       

   
ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร , ค่าเย็บหนังสือ , หรือเข้าปกหนังสือ 
ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแนวเขตท่ีดิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ และค่า พรบ.ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค า
พิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ รวมทั้งค่าเหมาบริการบุคคลภายนอกท าการ
อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช้เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้างใดและการจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ  
-  ปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว.
4044 ลว. 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม) 
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โครงการจ้างเหมาบริการท าความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการดูแลท าความสะอาด บ ารุงรักษา 
ปรับปรุงภูมิทัศน ์อาคารส านักงานและบริเวณโดยรอบอาคารทีอ่ยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม 
-ปฏิบัติตามหนังสือที ่มท.0808.2/ว.2909 ลงวันที ่27 เมษายน 2565 
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใชจ้่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ 
รายจ่ายประจ าป ีในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณปูโภค  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ แผนงานสังคมสงเคราะห์  ล าดับที่ 1 หน้า 102 
(หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลและ
คณะกรรมการชุมชนที่มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ค่าเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคณุ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวขอ้ง  
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- หนังสือที ่มท.0808.2/ว0766 ลงวันที ่5 ก.พ. 2563 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. 2564 
- หนังสือที ่มท.0810.7/ว3402 ลว. 14 มิ.ย. 2564 
- หนังสือที ่มท.0808.4/ว2381 ลว. 28 ก.ค. 2548 
- พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจบุัน ตาม
มาตรา 67(9)   (หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบยีน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานคา่ผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบนิ และค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ าเป็นให้แก่พนักงาน
เทศบาลลูกจา้งและบุคคลอื่นทีม่ีสิทธิเบิกได้ 
ตามระเบียบฯ 
-  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2557  
 - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555และแก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561     (หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม) 
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โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม ผู้มีรายได้
น้อย ยากจน ยากไร้ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความ
เดือดร้อนทางสังคม ผู้มีรายได้น้อย ยากจน ยากไร้ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
  - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562    
  - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม แผนงาน
สังคมสงเคราะห์  ล าดับที่ 3 หน้า 120 
(หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม) 

      

    
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุโดยมี 
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดปิดการฝึกอบรม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ 
  - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557  
  - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม แผนงาน
สังคมสงเคราะห์  ล าดับที่ 2 หน้า 119 
(หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคมท่ีช ารุดเสียหายเสื่อมสภาพ 
ไม่สามารถใช้การได้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี เช่น คอมพิวเตอร์
เครื่องปริ๊นท์เตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด รถจักรยานยนต์ โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้เก็บ
เอกสาร ฯลฯ 
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
 (หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 77,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ  
ปากกา  ไม้บรรทัด ยางลบ คลิบ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ   
(หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม) 

      



       
      128 

       

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  ฯลฯ 
 (หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม) 

      

       

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด 

เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ฯลฯ   (หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม) 
      

       

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ ามันทางไม้ทินเนอร์ 

 สี แปรงทาสี  ฯลฯ   (หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม) 
      

       

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลืองรายจ่าย 
ที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย 
ค่าติดตั้งอาทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด 
 ฯลฯ   (หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม) 

      

       

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น 
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์ม
สไลด์ ฯลฯ (หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม) 

      

       

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  วสัดุสิ้นเปลือง 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง 
ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายทีต่้องช าระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น คา่ขนสง่ ค่าภาษี ค่าประกันภัย คา่ติดตั้ง อาทิเช่น 
แผ่นหรือจานบนัทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  (Diskette Floppy Disk 
, Removable Disk,Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive) 
เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape , Cassette Tape, Cartridge 
Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดีสก์ไดร์ฟ ซีดรีอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ 
หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ ฯลฯ 
 (หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 41,500 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส านักงานและอาคารอ่ืนๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม 
 (หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 1,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ส าหรับติดต่อราชการภายในประเทศ
ระหว่างประเทศของกองสวัสดิการสังคม 
(หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (internet)  รายเดือน  
รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ
ดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม   (หน่วยงาน : กองสวัสดิการ
สังคม) 

      

      
      

  
งบลงทุน รวม 14,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 14,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เครื่องเคลือบบัตร จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร  จ านวน 1 เครื่อง (ราคาตาม
ท้องตลาด) 
(หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม) 

      

       

   
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

    
เครื่องตัดหญ้า จ านวน 9,500 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (ตามบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ ธ.ค. 64)  (หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม) 
      

 

 

 

 

 

 



 

130 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 330,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 330,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการครัวเรือนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการครัวเรือนต้นแบบดา้น
เศรษฐกิจพอเพียง 
-  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จา่ยเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2561 
 - พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
 - ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสวัสดิการ
สังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ล าดบัที ่4 หน้า 5   
(หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม) 

      

    
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพโดยมี
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ 
-  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
 - ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสวัสดิการสังคม แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคมล าดับที ่5 หน้า 123 
  (หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม) 

      

    
โครงการเสริมสร้างทักษะส าหรับเด็กและเยาวชน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการเสริมสรา้งทักษะส าหรับเด็ก
และเยาวชนโดยมีค่าใช้จา่ย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอปุกรณ์ใน
การฝึกอบรม ฯลฯ 
-  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
 - ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสวัสดิการสังคมแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ล าดับที่ 4 หน้า 122 
  (หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม) 

      

        



        

       131 

        

    
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น าสตรี จ านวน 20,000 บาท 

      

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศกัยภาพผู้น า
สตรีโดยมีค่าใชจ้่าย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 
-  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
 - ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสวัสดิการสังคม  แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็งของชุมชน ล าดับที่ 2 หน้า 121   
(หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม)       

      

        

    
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ผู้น า
ชุมชนและองค์กรพัฒนาชุมชน 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน ผู้น าชุมชนและองค์กรพัฒนาชุมชน 
-  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
 - ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสวัสดิการสังคม แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  ล าดับที่ 11 หน้า 124   
(หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม) 

      

        

    
โครงการประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล โดย
มีค่าใช้จ่าย เชน่ ค่าป้ายโครงการ  ค่าน้ าดื่ม คา่อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่า
จัดท าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสง่เสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ปรากฎในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที ่1 แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชมชน ล าดับที่ 1 หนา้ 103     
(หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
     

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 120,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      

    
แข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลต าบลตลาดแค จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลต าบล
ตลาดแคโดยมีรายละเอียด เช่น ค่ารับรอง ผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค ์ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเช่าหรือเตรียมสนาม ค่าโล่
หรือถ้วยรางวัล ค่าป้ายชื่อทีมแข่งขัน ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
เวชภัณฑ ์ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์งาน  
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
  - ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่   (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์ดา้นการกีฬาและนนัทนาการ  แผนงาน
การศึกษา  ล าดบัที ่1   หน้าที ่129 
 (หน่วยงาน : กองการศึกษา) 

      

    
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานโครงการจัดงานวัดเด็กแห่งชาติของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตลาดแคโรงเรียนเทศบาลตลาดแค เช่นค่าจดั
นิทรรศการ  ค่าของขวัญ และของรางวัล ค่าวัสด ุค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม 
 ค่าเช่าเวท ีฯลฯ    
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
  - ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่   (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที ่9 
 ยุทธศาสตร์ดา้นส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ล าดับ
ที่ 4   หน้าที ่142   (หน่วยงาน : กองการศึกษา) 

      

    
สนับสนุนตัวแทนชุมชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอ่ืน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการสนับสนนุตัวแทนชุมชนเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬากับหน่วยงานอืน่โดยมีรายละเอียด เช่น ค่าใช้จา่ยส าหรับ 
ผู้ควบคุมนักกีฬา ค่าใช้จา่ยในการฝึกซ้อม ค่าสมัครร่วมการแข่งขันค่าชุดกีฬา
และค่าอุปกรณ์กีฬาของผู้ควบคมุหรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา 
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
  - ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่   (พ.ศ. 2566 – 2570) ยุทธศาสตร์ที ่6  
ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ แผนงานการศึกษา ล าดับ 2 หน้าที ่129 
 (หน่วยงาน : กองการศึกษา) 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 135,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 135,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      

    
จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัย
ชนะท้าวสุรนารี มีรายละเอียด เช่น ค่าเครื่องบวงสรวง ฯลฯ 
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
  - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  
แผนงานการศึกษา ล าดับที่ 3 หน้าที่ 141 
(หน่วยงาน : กองการศึกษา) 

      

        

    
จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานโครงการจัดงานวนัสงกรานต์ มี
รายละเอียด เช่น ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเงิน
รางวัลการแข่งขัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ฯลฯ 
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
  - ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่   (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที ่9 
 ยุทธศาสตร์ดา้นส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  แผนงานการศึกษา  
ล าดับที ่2   หน้าที ่141    (หน่วยงาน : กองการศึกษา) 

      

        

    
จัดงานวันลอยกระทง จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานโครงการจัดงานวนัลอยกระทง  มี
รายละเอียด เช่น ค่าอุปกรณ์ในการจัดงานคา่จัดท าปา้ยโครงการ ค่า
เครื่องดื่มน้ าแข็ง ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ 
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
  - ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่  (พ.ศ. 2566 - 2570)  ยุทธศาสตร์ที ่9 
 ยุทธศาสตร์ดา้นส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  แผนงานการศึกษา  
 ล าดับที ่5 หน้าที ่142    (หน่วยงาน : กองการศึกษา) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,006,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,479,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,479,000 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 789,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลในกองช่างพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนตามต าแหนง่ จ านวน2 อัตราจ านวน 12 เดือน ตามกรอบแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) รวมต าแหน่งว่าง 
ทั้งนี้ให้จ่ายตามค าสัง่เลื่อนขั้นเงนิเดือน เลื่อนระดับของพนักงาน
เทศบาล  ดังนี ้
  -  ผู้อ านวยการกองชา่ง       จ านวน  1  อัตรา 
  -  นายช่างโยธา                 จ านวน  1  อัตรา 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา 
เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
ฉบับที ่7 ลงวันที ่ 7 มีนาคม 2559 
  (หน่วยงาน : กองช่าง) 

      

       

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงนิประจ า
ต าแหน่งตามระเบียบกฎหมาย  จ านวน 1 อัตราจ านวน 12 เดือน   ดังนี ้
    -  ผู้อ านวยการกองชา่ง      จ านวน  1  อัตรา 
       (หน่วยงาน : กองช่าง) 

      

       

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 578,500 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดอืนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปที่ปฏิบตัิหน้าที่ในกองช่าง จ านวน 5 อัตราจ านวน 12 เดือน  ดังนี ้
     -   ผู้ช่วยนายช่างโยธา        จ านวน  1  อัตรา 
     -   คนงาน                      จ านวน  4  อัตรา 
    (หน่วยงาน : กองช่าง)   

      

       

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 69,500 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราวส าหรับพนักงานจา้งตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลที่ปฏิบัติหนา้ที่ในกอง
ช่าง จ านวน 5  อัตรา  จ านวน  12  เดือน  ดังนี ้
     -   ผู้ช่วยนายช่างโยธา      จ านวน  1  อัตรา 
     -  คนงาน                       จ านวน  4 อัตรา 
  (หน่วยงาน : กองช่าง)    
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งบด าเนินงาน รวม 527,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 89,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 32,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 - ปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 
 ลงวันที ่6 กันยายน 2561    (หน่วยงาน : กองช่าง) 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนกังานจา้ง 
-ปฏิบัตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจา่ยเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(หน่วยงาน : กองช่าง) 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้นให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิที่กฎหมายก าหนด 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคา่เช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562  (หน่วยงาน : กองช่าง) 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจ า 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิสวสัดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
(หน่วยงาน : กองช่าง) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 128,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้างท าอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เปน็
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าถ่าย
เอกสารและเข้าเล่ม ค่าจ้างเหมาสูบน้ า  ค่าจ้าง แบกหาม สัมภาระ ค่าระวาง
รถบรรทุก ฯลฯ หรือค่าจ้างซ่อมแซมทรัพย์สินที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานหรือ
จ้างเหมา จัดท าปา้ยประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมถึงการจ้างเหมาแรงงานหรือ
จ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ของกองช่าง   
- ปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1627 
    ลงวันที ่ 22 มีนาคม  2564    (หน่วยงาน : กองช่าง) 

      

    
ค่าธรรมเนียมต่างๆให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรืองานอ่ืนๆ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมตา่งๆให้แก่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรืองานอื่นๆ 
ที่คิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการ เช่น งานรังวัดที่ดนิสาธารณะฯ งาน
ตรวจสอบวิเคราะห์รวมถึงงานจา้งเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 
  (หน่วยงาน : กองช่าง) 
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ค่าออกแบบ/ค่ารับรองแบบ/ค่าควบคุมงานก่อสร้างที่จ่ายให้กับเอกชน 
นิติบุคคลภายนอก 

จ านวน 18,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ/คา่รับรองแบบ/ค่าควบคุมงานก่อสร้างที่จ่ายให้กับ
เอกชน นิติบุคคลภายนอกหรืองานอื่นๆ ที่คิดค่าธรรมเนียมในการ
ให้บริการ เช่น งานรังวัดที่ดนิสาธารณะฯ งานตรวจสอบวิเคราะห์รวมถึงงาน
จ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ  (หน่วยงาน : กองช่าง) 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบยีน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถยนต ์ณ ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จา่ยอื่นที่จ าเปน็ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและบุคคลอื่นทีม่ีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ   
-  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557    
-  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที ่4) 
 พ.ศ. 2561      (หน่วยงาน : กองช่าง) 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  1  ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์        ตั้งไว้  20,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น  รถอีแต๋น  
เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้เอกสาร โต๊ะและครุภัณฑ์อื่นๆที่ช ารุดเสียหายที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองช่างใหส้ามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ    
2  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมสิง่ก่อสร้าง      ตั้งไว้  30,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารสิ่งปลูกสร้าง 
ต่างๆ หรือสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ของถนน ตรอก ซอย ในเขตเทศบาล 
-  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจา่ยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
 (หน่วยงาน : กองช่าง)  

      

   
ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น  กระดาษ หมึก  ดินสอ 
ปากกา  ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ 
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจา่ยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562    
(หน่วยงาน : กองช่าง) 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟา้ เทป
พันสายไฟฟา้ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  ฯลฯ 
 - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจา่ยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   (หน่วยงาน : กองช่าง) 
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วัสดุก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ ามันทางไม ้ 
ทินเนอร์ ส ีแปรงทาส ี ฯลฯ  
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจา่ยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   (หน่วยงาน : กองช่าง) 

      

       

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ่
ยางนอก ยางใน สายไมล ์เพลา ฯลฯ    
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจา่ยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   (หน่วยงาน : กองช่าง) 

      

       

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ เช่น น้ ามนั
ดีเซล น้ ามนัก๊าด น้ ามันเบนซนิ น้ ามันเตา ถ่าน ฯลฯ 
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจา่ยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562    
- ปฎิบัติตามหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1627 ลงวันที ่ 22 มีนาคม  2564  
  (หน่วยงาน : กองช่าง) 

      

       

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบนัทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ      
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจา่ยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
  (หน่วยงาน : กองช่าง) 

      

       

   
วัสดุอื่น จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ  เช่น  มิเตอร์น้ า ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ 
 หัวเชื่อมแก๊ส  หัววาล์วเปดิ-ปิดแก๊ส ฯลฯ 
  - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
  (หน่วยงาน : กองช่าง)  
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งานก่อสร้าง รวม 1,985,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 1,985,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,985,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ    

   

 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเข้า – ออก บ่อระบบรวบรวมและบ าบัดน้ า
เสียของเทศบาลต าบลตลาดแค  ชุมชนส าโรงตะวันออก หมู่ที่ 1 ต าบลธาร
ปราสาท อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

จ านวน 1,230,000 บาท 

      

  รายละเอียด 
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 374.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. 
ไม่น้อยกว่า 1,496 ตารางเมตร พร้อมลงดินตามสภาพพืน้ที่  
(ตามแบบเทศบาลต าบลตลาดแคก าหนด) 
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขฉบับที่ 1/2565  
  หน้าที่ 2   ล าดับที่  1    (หน่วยงาน : กองช่าง) 

      

      

   
 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและก่อสร้างถนน คสล. ช่วงบ้านนายกรกช  

ทัพกลาง  ถึง สามแยก ซอย 13 (สามแยกสะพานวัดตลาดแค) 
จ านวน 750,000 บาท 

      

  รายละเอียด 
ก่อสร้างบ่อพัก ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 เมตร 
รวมระยะทาง 280 เมตร (ตามแบบเทศบาลต าบลตลาดแคก าหนด) 
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าที่ 162  ล าดับที่ 37     
  (หน่วยงาน : กองช่าง) 

      

      

   
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)    

   
 ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)(ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและ

สิ่งสาธารณูปการ) 
จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)(ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภคและสิง่สาธารณูปการ)  
- ปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1837 ลงวันที ่11 กันยายน 2560 
 เร่ือง การขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได ้(ค่า K)ฯ 
- ปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 
  (หน่วยงาน : กองช่าง) 

      

      

 
 
 
 
 



 
139 

 
 

แผนงานการพาณิชย์ 
     

 
งานตลาดสด รวม 275,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 275,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

       

   
วัสดุอื่น จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ า ไฟฟ้า  
ตะแกรงกันสวะ  มาตรวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

       
       

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ดังนี้ 
- อาคารตลาดสดและอาคารอ่ืนๆ 
- อาคารสุบน้ าเสีย 
- ปฎิบัติตามหนังสือ ที ่มท.0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564   
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

 



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 734,600

คาชําระดอกเบี้ย 90,400

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

342,864

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12,000

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จายกิจการประปา

1,200,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,400,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,400,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 18,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

643,860

เงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการถายโอน

42,000

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

150,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 734,600

คาชําระดอกเบี้ย 90,400

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

342,864

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12,000

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จายกิจการประปา

1,200,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,400,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,400,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 18,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

643,860

เงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการถายโอน

42,000

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

150,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

คาใชจายในการจัดการ
จราจร

5,000

คาบํารุงสมาคมองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

35,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
(สปสช.)

100,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

5,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาใชจายในการจัดการ
จราจร

5,000

คาบํารุงสมาคมองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

35,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
(สปสช.)

100,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

5,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

7,089,000 192,000 8,202,000 972,000 790,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

126,000 656,400

เงินประจําตําแหนง 252,000 42,000 42,000 42,000

คาจางลูกจางประจํา 285,000 233,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 581,000 972,000 758,500 942,000 236,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

64,000 108,000 36,000 192,000

เงินวิทยฐานะ 992,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

65,000 60,000 22,000 140,000 10,000

คาเบี้ยประชุม 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

2,000 10,000

คาเชาบาน 340,000 5,000 60,000 20,000 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

789,000 18,034,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

782,400

เงินประจําตําแหนง 42,000 420,000

คาจางลูกจางประจํา 518,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 578,500 4,068,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

69,500 469,500

เงินวิทยฐานะ 992,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

32,000 329,000

คาเบี้ยประชุม 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 17,000

คาเชาบาน 50,000 535,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

47,000 5,000 2,000 2,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจัดทําประกันภัยรถ
ราชการของเทศบาล
ตําบลตลาดแค

5,000

คาจางเหมาบริการ 175,000 10,000

คาเชาทรัพย์สิน 50,000

คาเย็บหนังสือ ระเบียบ 
เทศบัญญัติ หรือ
โครงการตางๆ

6,000

โครงการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

100,000

โครงการออกจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่

5,000

จางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตางๆ

2,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

65,000 5,000 10,000 40,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

2,000 68,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจัดทําประกันภัยรถ
ราชการของเทศบาล
ตําบลตลาดแค

5,000

คาจางเหมาบริการ 20,000 205,000

คาเชาทรัพย์สิน 50,000

คาเย็บหนังสือ ระเบียบ 
เทศบัญญัติ หรือ
โครงการตางๆ

6,000

โครงการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

100,000

โครงการออกจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่

5,000

จางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตางๆ

2,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

120,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

120,000 10,000 30,000 20,000

คาลงทะเบียน 40,000 15,000

โครงการจัดงานวันทอง
ถิ่นไทย

5,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

10,000

โครงการจัดทําสื่อเผย
แพรผลงานของเทศบาล

50,000

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของเทศบาลตลาด
แค

300,000

เงินสงคืนกองทุนแทนผู
ประสบภัยกรณีรถของ
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นกอใหเกิดความเสีย
หาย

5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 130,196 20,000 40,000 150,000 20,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 210,000

คาลงทะเบียน 55,000

โครงการจัดงานวันทอง
ถิ่นไทย

5,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

10,000

โครงการจัดทําสื่อเผย
แพรผลงานของเทศบาล

50,000

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของเทศบาลตลาด
แค

300,000

เงินสงคืนกองทุนแทนผู
ประสบภัยกรณีรถของ
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นกอใหเกิดความเสีย
หาย

5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 410,196



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหม

20,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต์

20,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

10,000

โครงการฝึกอบรมและ
ซักซอมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

10,000

โครงการจาง
เหมาบริการครูพละ
ศึกษา

180,000

โครงการจาง
เหมาบริการดูแลสวน
หยอม สนามเด็กเลน 
และพื้นที่โดยรอบ

108,000

โครงการจางเหมา
ปฏิบัติงานสอน
คอมพิวเตอร์ของสถาน
ศึกษาในสังกัด

180,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหม

20,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต์

20,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

10,000

โครงการฝึกอบรมและ
ซักซอมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

10,000

โครงการจาง
เหมาบริการครูพละ
ศึกษา

180,000

โครงการจาง
เหมาบริการดูแลสวน
หยอม สนามเด็กเลน 
และพื้นที่โดยรอบ

108,000

โครงการจางเหมา
ปฏิบัติงานสอน
คอมพิวเตอร์ของสถาน
ศึกษาในสังกัด

180,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใขจายในการเดินทาง
ไปราชการ

15,000

โครงการฝึกอบรมมัม
มนาและศึกษาดูงาน
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาล
ตําบลตลาดแค

40,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลตลาดแค

1,990,140

โครงการสนับสนุนคาใช
จายในการบริหารสถาน
ศึกษาเพื่อใชจายใน
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลตลาดแค

159,500

1.คาจางเหมาบริการ
ตางๆ

147,000

2. คาสํารวจขอมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา

3,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใขจายในการเดินทาง
ไปราชการ

15,000

โครงการฝึกอบรมมัม
มนาและศึกษาดูงาน
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาล
ตําบลตลาดแค

40,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลตลาดแค

1,990,140

โครงการสนับสนุนคาใช
จายในการบริหารสถาน
ศึกษาเพื่อใชจายใน
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลตลาดแค

159,500

1.คาจางเหมาบริการ
ตางๆ

147,000

2. คาสํารวจขอมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา

3,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการคัดแยกขยะ
และกําจัดขยะในครัว
เรือน

20,000

โครงการป้องกันโรค
ติดตอ

10,000

โครงการพัฒนาเครือ
ขายผูนําดานสุขภาพ
ชุมชน

200,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไขเลือดออก

40,000

โครงการสงเสริมความ
ปลอดภัยดานอาหาร

10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ  เจาฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน  วรขัตติยราช
ยนาวี

40,000

คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปก
หนังสือ

2,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการคัดแยกขยะ
และกําจัดขยะในครัว
เรือน

20,000

โครงการป้องกันโรค
ติดตอ

10,000

โครงการพัฒนาเครือ
ขายผูนําดานสุขภาพ
ชุมชน

200,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไขเลือดออก

40,000

โครงการสงเสริมความ
ปลอดภัยดานอาหาร

10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ  เจาฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน  วรขัตติยราช
ยนาวี

40,000

คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปก
หนังสือ

2,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจาง
เหมาบริการทําความ
สะอาดและปรับภูมิทัศน์

108,000

โครงการชวยเหลือผู
ประสบปัญหาความ
เดือดรอนทางสังคม ผูมี
รายไดนอย ยากจน ยาก
ไร ผูพิการและผูดอย
โอกาส

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ

150,000

โครงการครัวเรือนตน
แบบดานเศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

โครงการประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล

10,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพ

30,000

โครงการเสริมสราง
ทักษะสําหรับเด็กและ
เยาวชน

20,000

โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผูนําสตรี

20,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจาง
เหมาบริการทําความ
สะอาดและปรับภูมิทัศน์

108,000

โครงการชวยเหลือผู
ประสบปัญหาความ
เดือดรอนทางสังคม ผูมี
รายไดนอย ยากจน ยาก
ไร ผูพิการและผูดอย
โอกาส

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ

150,000

โครงการครัวเรือนตน
แบบดานเศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

โครงการประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล

10,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพ

30,000

โครงการเสริมสราง
ทักษะสําหรับเด็กและ
เยาวชน

20,000

โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผูนําสตรี

20,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน ผู
นําชุมชนและองค์กร
พัฒนาชุมชน

200,000

แขงขันกีฬาชุมชน
เทศบาลตําบลตลาดแค

80,000

จัดงานฉลองวันแหงชัย
ชนะของทาวสุรนารี

5,000

จัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์

50,000

จัดงานวันเด็กแหงชาติ 20,000

จัดงานวันลอยกระทง 80,000

สนับสนุนตัวแทนชุมชน
เขารวมการแขงขันกีฬา
กับหนวยงานอื่น

20,000

คาธรรมเนียมตางๆให
แกสวนราชการ รัฐ
วิสาหกิจหรืองานอื่นๆ

คาออกแบบ/คารับรอง
แบบ/คาควบคุมงานกอ
สรางที่จายใหกับเอกชน 
นิติบุคคลภายนอก

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 125,000 30,000 25,000 20,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน ผู
นําชุมชนและองค์กร
พัฒนาชุมชน

200,000

แขงขันกีฬาชุมชน
เทศบาลตําบลตลาดแค

80,000

จัดงานฉลองวันแหงชัย
ชนะของทาวสุรนารี

5,000

จัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์

50,000

จัดงานวันเด็กแหงชาติ 20,000

จัดงานวันลอยกระทง 80,000

สนับสนุนตัวแทนชุมชน
เขารวมการแขงขันกีฬา
กับหนวยงานอื่น

20,000

คาธรรมเนียมตางๆให
แกสวนราชการ รัฐ
วิสาหกิจหรืองานอื่นๆ

10,000 10,000

คาออกแบบ/คารับรอง
แบบ/คาควบคุมงานกอ
สรางที่จายใหกับเอกชน 
นิติบุคคลภายนอก

18,000 18,000

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 20,000 220,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,000 10,000 10,000 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 39,000 1,276,000 30,000 10,000

วัสดุกอสราง 10,000 170,000 10,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 21,000 40,000 20,000 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 101,000 60,000 30,000 140,000 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 5,000 5,000 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 129,000 30,000 20,000 15,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุอื่น 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

5,000 10,000

วัสดุดนตรี 20,000

วัสดุการเกษตร 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 247,500 225,000 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 16,500 1,500 1,500

คาบริการไปรษณีย์ 29,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

15,000 15,000 10,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

10,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000 20,000 93,000

วัสดุงานบานงานครัว 1,355,000

วัสดุกอสราง 200,000 410,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,000 126,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,000 341,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 22,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 214,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุอื่น 20,000 5,000 35,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

15,000

วัสดุดนตรี 20,000

วัสดุการเกษตร 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 250,000 752,500

คาบริการโทรศัพท์ 19,500

คาบริการไปรษณีย์ 29,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

40,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

10,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โตะสําหรับปฏิบัติงาน
ของพนักงาน

11,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อกลองวงจรปิด 
(CCTV) พรอมติดตั้ง ใน
เขตเทศบาลตําบลตลาด
แค

200,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000 50,000

เครื่องเคลือบบัตร 5,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา 9,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน 
คสล.ถนนเขา - ออก 
บอระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสียของ
เทศบาลตําบลตลาดแค 
ชุมชนสําโรงตะวันออก 
หมูที่ 1 ตําบลธาร
ปราสาท อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โตะสําหรับปฏิบัติงาน
ของพนักงาน

11,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อกลองวงจรปิด 
(CCTV) พรอมติดตั้ง ใน
เขตเทศบาลตําบลตลาด
แค

200,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

150,000

เครื่องเคลือบบัตร 5,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา 9,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน 
คสล.ถนนเขา - ออก 
บอระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสียของ
เทศบาลตําบลตลาดแค 
ชุมชนสําโรงตะวันออก 
หมูที่ 1 ตําบลธาร
ปราสาท อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

1,230,000 1,230,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ําและกอสราง
ถนน คสล. ชวงบาน
นายกรกช ทัพกลาง ถึง 
สามแยก ซอย 13(สาม
แยกสะพานวัดตลาดแค)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K) (คา
กอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครอง อําเภอโนนสูง 
(โครงการจัดงานรัฐพิธี
และปกป้องสถาบัน)

30,000

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันสถานศึกษา
สังกัดอื่นในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลตลาดแค

1,722,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ําและกอสราง
ถนน คสล. ชวงบาน
นายกรกช ทัพกลาง ถึง 
สามแยก ซอย 13(สาม
แยกสะพานวัดตลาดแค)

750,000 750,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K) (คา
กอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

5,000 5,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครอง อําเภอโนนสูง 
(โครงการจัดงานรัฐพิธี
และปกป้องสถาบัน)

30,000

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันสถานศึกษา
สังกัดอื่นในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลตลาดแค

1,722,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสําหรับ
ดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข ชุมชนละ 
20,000 บาท จํานวน 
10 ชุมชน

200,000

รวม 10,378,724 13,355,836 2,145,000 17,073,440 3,525,000 1,671,000 330,000 255,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสําหรับ
ดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข ชุมชนละ 
20,000 บาท จํานวน 
10 ชุมชน

200,000

รวม 3,991,000 275,000 53,000,000



 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

  

 

เทศบาลต าบลตลาดแค 
อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
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รายรับงบประมาณรายรับเฉพาะกจิการ 
 

 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 

หมวดรายได้ 
รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

ค่าจ้าหน่ายน้้าจากมาตรวัดน้้า 1,714956.00 1,980,000.00 1,984,000 
ค่าบริการประจ้าเดือน 162,050.00 188,000.00 191,000 
เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา 7,200.00 12,000.00 15,000 
ค่าจ้าหน่ายสินค้า 27,000.00 50,000.00 50,000 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 23,533.09 50,000.00 40,000 
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 900,000.00 1,200,000.00 1,200,000 
รายได้อ่ืน ๆ 17,198 40,000.00 40,000 

รวมรายรับทั้งสิ้น 2,851,937.09 3,520,000.00 3,520,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการประปา 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลตา้บลตลาดแค 

อ้าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

            ประมาณการรายรับท้ังสิ้น 3,520,000 บาท แยกเป็น 
รายได้  เป็นเงิน 3,520,000 บาท 
 
ค่าจ้าหน่ายน้้าจากมาตรวัดน้้า จ้านวน 1,984,000 บาท 
ค่าบริการประจ้าเดือน จ้านวน 191,000 บาท 
เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา จ้านวน 15,000 บาท 
ค่าจ้าหน่ายสินค้า จ้านวน 50,000 บาท 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จ้านวน 40,000 บาท 
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ้านวน 1,200,000 บาท 
รายได้อ่ืน ๆ จ้านวน 40,000 บาท 
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รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ 

     
     ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

     
รายจ่าย 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

งบกลาง              3,048.00             70,000.00             99,000.00  
  ประกันสังคม             12,649.00              20,000.00              27,000.00  
  เงินสมทบ (กบท)             69,600.00              47,000.00              70,000.00  
  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                 799.00               3,000.00               2,000.00  
  เงินช่วยค่าท้าศพ                      -                         -                         -    
งบบุคลากร           15,840.00         1,406,040.00          ,399,100.00  
  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ้า           216,420.00            997,500.00            870,740.00  
  หมวดค่าจ้างชั่วคราว           399,420.00            408,540.00            528,360.00  
งบด าเนินงาน        2,067,443.95          ,013,960.00          ,021,900.00  
  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ         1,022,962.80          1,053,960.00            905,900.00  
  หมวดค่าสาธารณูปโภค         1,044,481.15            960,000.00          1,116,000.00  
งบรายจ่ายอ่ืน                      -                         -                         -    
  หมวดรายจ่ายอื่น                      -                         -                         -    
  หมวดรายจ่ายจากก้าไรสุทธิ                      -                         -                         -    

รายจ่ายเพื่อการลงทุน                      -    
            
30,000.00                       -    

  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                      -                30,000.00                       -    

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น        2,766,331.95          ,520,000.00          ,520,000.00  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการประปา 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลต้าบลตลาดแค 

อ้าเภอโนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา 

         ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  3,520,000 บาท แยกเป็น 
งบกลาง  เป็นเงิน 99,000 บาท 

 
 

งบกลาง รวม 99,000 บาท 

 
 

 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ้านวน 27,000 บาท 

 

 

   

เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป    
 - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542  และกฎกระทรวง
ออกตามพระราช บัญญัติประกันสังคมดังกล่าว  โดย
ค้านวณตั้งจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทน
พนักงานจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(หน่วยงาน :กองการประปา) 

   

 
 

 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ้านวน 2,000 บาท 

 

 

   

เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้าง
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป   ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) โดย
ค้านวณตั้งจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง
โดยประมาณทั้งปี 
-  ตามหนังสือสัง่การกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วน
ที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว4172 ลงวันที ่24 ธันวาคม 2561 
  (หน่วยงาน :กองการประปา) 

   

 
 

 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 70,000 บาท 

 
 

  
เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

จ้านวน 70,000 บาท 

 

 

   

เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) ร้อยละ 3  ของประมาณรายรับใน
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี  2565 ที่ไม่รวมเงินรายได้
ประเภทพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้  เงินอุดหนุนทุก
ประเภท 
- ตามหนังสือส้านักงานกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว.6038 ลง
วันที่ 21 ตุลาคม 2563                                         
           (หน่วยงาน : กองการประปา) 
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งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,399,100 บาท 

   
 

 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 
1,399,10

0 
บาท 

 
 

 
เงินเดือนพนักงาน จ้านวน 588,240 บาท 

 

 

   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้ง
ปรับปรุงเงินเดือนตามต้าแหน่ง จ้านวน 2 อัตรา 
จ้านวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตราก้าลัง 3 ปี (พ.ศ.
2564 - 2566) รวมต้าแหน่งว่าง ทั้งนี้ให้จ่ายตามค้าสั่ง
เลื่อนขั้น เงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล 
ดังนี้ 
- ผู้อ้านวยการกองประปา      จ้านวน   1   อัตรา 
- นักวิชาการเงินและบัญชี     จ้านวน   1   อัตรา 
 (หน่วยงาน : กองการประปา) 

   

 
 

 
เงินประจ้าต้าแหน่ง จ้านวน 42,000 บาท 

 

 

   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ้าต้าแหน่งของพนักงานเทศบาลที่
ได้รับเงินประจ้าต้าแหน่งตามระเบียบกฎหมาย 
จ้านวน 1 อัตรา  จ้านวน 12 เดือน ดังนี้ 
-  ผู้อ้านวยการกองการประปา     จ้านวน  1  ต้าแหน่ง 
 (หน่วยงาน : กองการประปา) 

   

 
 

 
ค่าจ้างลูกจ้างประจ้า จ้านวน 240,500 บาท 

 

 

   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ้าที่ปฏิบัติงานกอง
การประปาและเงินปรับปรุงค่าจ้าง  จ้านวน 1 อัตรา 
จ้านวน  12  เดือน ดังนี้ 
- พนักงานผลิตน้้าประปา          จ้านวน  1  อัตรา 
 (หน่วยงาน : กองการประปา) 

   

 
 

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ้านวน 492,360 บาท 

 

 

   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการประปา 
จ้านวน  4  อัตรา  จ้านวน  12  เดือน   ดังนี้ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จ้านวน 1 อัตรา 
- พนักงานจดมาตรวัดน้้า                 จ้านวน 1 อัตรา 
- คนงาน                                    จ้านวน 2 อัตรา 
 (หน่วยงาน : กองการประปา)  

   

 
 

 
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ้านวน 36,000 บาท 

 

 

   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
จ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการประปา 
จ้านวน  3 อัตรา จ้านวน  12  เดือน  ดังนี้ 
-  พนักงานจดมาตรวัด              จ้านวน  1  อัตรา 
- คนงาน                               จ้านวน  2  อัตรา 
 (หน่วยงาน : กองการประปา) 
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งบด าเนินงาน  เป็นเงิน 2,021,900 บาท 

   
 

 
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท 

 
 

 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน จ้านวน 5,000 บาท 

 

 

   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการหรือ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560   
-  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด ที ่
กค.0402.5/ว85  ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 
 (หน่วยงาน  : กองการประปา) 

   

 
 

 
ค่าเช่าบ้าน จ้านวน 36,000 บาท 

 

 

   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลในกองการ
ประปาตามสิทธิที่กฏหมายก้าหนด 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562   
(หน่วยงาน : กองการประปา) 

   

 
 

 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ้านวน 5,000 บาท 

 

 

   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาลในกองการประปา 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
  (หน่วยงาน : กองการประปา) 

   

 
 

ค่าใช้สอย รวม 112,000 บาท 

 
 

 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ้านวน 42,000 บาท 

 

 

   

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนนุรายจ่ายเก่ียวกับค่าจ้างเหมา
บริการ                 ตั้งไว ้  32,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริหารให้แก่ผู้รับจ้างท้าอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดดัแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ ที่ดิน
หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม จัดท้าแผ่น
พับ จัดท้าจดหมายข่าว ค่าจ่างเหมาสูบน้า้ ค่าจ้างเหมาแบก
หามสัมภาระ ค่าจ้างเหมารถบรรทุก รถแม็คโค หรือค่าจ้าง
เหมาท้าทรัพย์สนิทึ่จ้าเป็นในการปฏิบัติงานหรือค่าจ้างเหมา
ท้าปา้ย ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานอื่นๆ ที่เป็น
กิจการในอ้านาจหนา้ที่ในกองการประปา 
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจา่ย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562    
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     2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ             ตั้งไว ้ 10,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมตา่งๆ ให้แก่ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่คิดค่าธรรมเนียมในการ
บริการ  เช่น ค่าธรรมเนียมบริการตรวจ วิเคราะห์ทดสอบ
น้้าประปาและคา่จ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 
 (หน่วยงาน : กองการประปา) 
 

   

 
 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

รวม 20,000 บาท 

 
 

  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ้านวน 20,000 บาท 

 

 

   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่ พัก ค่าบริการ 
จอดรถยนต์ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ้าเป็น 
ให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างในกองการประปา 
-  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
   - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4)  พ.ศ. 2561 
(หน่วยงาน : กองการประปา) 

   

 
 

 
ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม จ้านวน 50,000 บาท 

 

 

   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างต่างๆทรัพย์สินอื่นๆที่ช้ารุดไม่สามารถใช้งาน
ได้ เช่นคอมพิวเตอร์ ปรินท์เตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ 
เก้าอ้ี ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกอง
การประปา 
-  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
 (หน่วยงาน : กองการประปา) 

   

 
 

ค่าวัสดุ รวม 747,900 บาท 

 
 

 
วัสดุส้านักงาน จ้านวน 10,000 บาท 

 

 

   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส้านักงาน เช่น   กระดาษ 
 ดินสอ ปากกา ฯลฯ 
 (หน่วยงาน : กองการประปา) 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ้านวน 10,000 บาท 

 

 

   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าปลักไฟฟ้าฯลฯ  
(หน่วยงาน : กองการประปา) 

   

 
 

 
วัสดุก่อสร้าง จ้านวน 10,000 บาท 

 

 

   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น ไม้ต่างๆ น้้ามัน
ทางไม้ทินเนอร์ สี แปรงทาสี  ฯลฯ 
   (หน่วยงาน : กองการประปา) 

   

 
 

 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ้านวน 10,000 บาท 

 

 

   

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้้ามัน
ดีเซล น้้ามันก๊าด น้้ามันเบนซิน น้้ามันเตา ถ่าน ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองการประปา) 

   

 
 

 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ้านวน 504,000 บาท 

 

 

   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เช่น ชุดทดสอบค่าคลอรีน น้้ายาตรวจวัดค่า
คลอรีน น้้ายาตรวจค่า PHและชุด ทดสอบค่าคลอรีน+
PH สารส้ม คลอรีน ฯลฯ (หน่วยงาน : กองการประปา) 

   

 
 

 
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 10,000 บาท 

 

 

   

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูลเทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส้าหรับ 
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก ส้าหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ ฯลฯ 
  (หน่วยงาน : กองการประปา) 

   

 
 

 
วัสดุอื่น จ้านวน 193,900 บาท 

 

 

   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้้า , กรวด หิน ทราย 
วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ประปา ฯลฯ ที่เป็นกิจการใน
อ้านาจหน้าที่ของกองการประปา 
(หน่วยงาน : กองการประปา) 

   

 
 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,116,000 บาท 

 
 

 
ค่าไฟฟ้า จ้านวน 1,116,000 บาท 

 

 

   

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงสูบน้้า โรงกรอง
น้้า และอาคารอ่ืนๆ ที่ อยู่ในความรับผิดชอบของกองการ
ประปา  
 (หน่วยงาน : กองการประปา) 

   

 

  


