
 





ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ
อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลเขาฉกรรจอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลเขา
ฉกรรจ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนว
นโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 274,059,853.14 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 298,658,943.72 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 62,324,818.88 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 2,332.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 16 โครงการ รวม 31,386,623.60 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 76,645,709.12 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 734,306.83 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 690,065.80 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 2,509,266.47 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 64,845.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 1,500.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 52,025,329.02 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 20,620,396.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 149,768.73 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 49,033,562.70 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 8,570,349.10 บาท

งบบุคลากร จํานวน 19,817,501.86 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 9,458,158.74 บาท

งบลงทุน จํานวน 7,327,393.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,860,160.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 193,412.64 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 13,943,166.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ
อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 734,306.83 1,940,000.00 900,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

690,065.80 485,000.00 426,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 2,509,266.47 2,315,000.00 1,700,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

0.00 300,000.00 350,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 64,845.00 41,000.00 52,500.00

หมวดรายไดจากทุน 1,500.00 3,000.00 3,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,999,984.10 5,084,000.00 3,431,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 52,025,329.02 56,216,000.00 53,568,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

52,025,329.02 56,216,000.00 53,568,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,620,396.00 19,700,000.00 21,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,620,396.00 19,700,000.00 21,000,000.00

รวม 76,645,709.12 81,000,000.00 78,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ
อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,570,349.10 9,142,000.00 11,606,980.00

งบบุคลากร 19,817,501.86 26,857,950.00 27,350,340.00

งบดําเนินงาน 9,458,158.74 20,007,350.00 22,431,480.00

งบลงทุน 7,327,393.00 21,101,100.00 12,530,200.00

งบเงินอุดหนุน 3,860,160.00 3,861,600.00 4,081,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 30,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 49,033,562.70 81,000,000.00 78,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ

อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ
อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,194,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,595,070

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 11,784,810

แผนงานสาธารณสุข 4,618,010

แผนงานเคหะและชุมชน 15,585,350

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,640,220

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,875,000

แผนงานการเกษตร 100,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,606,980

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 78,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ

อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,606,980 11,606,980
    งบกลาง 11,606,980 11,606,980

รวม 11,606,980 11,606,980

หนา : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 9,037,020 4,107,240 207,060 13,351,320
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000 0 0 3,072,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,965,020 4,107,240 207,060 10,279,320

งบดําเนินงาน 4,868,280 1,340,290 112,370 6,320,940
    ค่าตอบแทน 538,280 622,290 22,370 1,182,940

    ค่าใชสอย 3,105,000 372,000 80,000 3,557,000

    ค่าวัสดุ 610,000 230,000 10,000 850,000

    ค่าสาธารณูปโภค 615,000 116,000 0 731,000

งบลงทุน 362,300 0 0 362,300
    ค่าครุภัณฑ 362,300 0 0 362,300

งบเงินอุดหนุน 160,000 0 0 160,000
    เงินอุดหนุน 160,000 0 0 160,000

รวม 14,427,600 5,447,530 319,430 20,194,560

หนา : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
รวม

งบบุคลากร 2,079,300 2,079,300
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,079,300 2,079,300

งบดําเนินงาน 1,385,770 1,385,770
    ค่าตอบแทน 168,770 168,770

    ค่าใชสอย 435,000 435,000

    ค่าวัสดุ 770,000 770,000

    ค่าสาธารณูปโภค 12,000 12,000

งบลงทุน 50,000 50,000
    ค่าครุภัณฑ 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 80,000 80,000
    เงินอุดหนุน 80,000 80,000

รวม 3,595,070 3,595,070

หนา : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 2,686,560 1,623,780 4,310,340
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,686,560 1,623,780 4,310,340

งบดําเนินงาน 826,660 2,988,810 3,815,470
    ค่าตอบแทน 144,660 66,360 211,020

    ค่าใชสอย 235,000 1,001,000 1,236,000

    ค่าวัสดุ 432,000 1,835,250 2,267,250

    ค่าสาธารณูปโภค 15,000 86,200 101,200

งบลงทุน 18,000 0 18,000
    ค่าครุภัณฑ 18,000 0 18,000

งบเงินอุดหนุน 125,000 3,516,000 3,641,000
    เงินอุดหนุน 125,000 3,516,000 3,641,000

รวม 3,656,220 8,128,590 11,784,810

หนา : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 2,151,480 303,120 2,454,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,151,480 303,120 2,454,600

งบดําเนินงาน 533,740 1,299,670 1,833,410
    ค่าตอบแทน 137,740 155,670 293,410

    ค่าใชสอย 240,000 1,093,000 1,333,000

    ค่าวัสดุ 145,000 50,000 195,000

    ค่าสาธารณูปโภค 11,000 1,000 12,000

งบลงทุน 80,000 50,000 130,000
    ค่าครุภัณฑ 80,000 50,000 130,000

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

รวม 2,765,220 1,852,790 4,618,010

หนา : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 2,602,380 2,197,080 0 4,799,460
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,602,380 2,197,080 0 4,799,460

งบดําเนินงาน 4,902,300 2,793,590 0 7,695,890
    ค่าตอบแทน 152,110 237,590 0 389,700

    ค่าใชสอย 3,475,190 1,200,000 0 4,675,190

    ค่าวัสดุ 1,140,000 1,355,000 0 2,495,000

    ค่าสาธารณูปโภค 135,000 1,000 0 136,000

งบลงทุน 1,390,000 200,000 1,500,000 3,090,000
    ค่าครุภัณฑ 200,000 200,000 0 400,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสราง 1,190,000 0 1,500,000 2,690,000

รวม 8,894,680 5,190,670 1,500,000 15,585,350

หนา : 6/8



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบบุคลากร 355,320 0 355,320
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 355,320 0 355,320

งบดําเนินงาน 950,000 330,000 1,280,000
    ค่าใชสอย 320,000 330,000 650,000

    ค่าวัสดุ 320,000 0 320,000

    ค่าสาธารณูปโภค 310,000 0 310,000

งบลงทุน 0 4,900 4,900
    ค่าครุภัณฑ 0 4,900 4,900

รวม 1,305,320 334,900 1,640,220
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบลงทุน 8,875,000 8,875,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสราง 8,875,000 8,875,000

รวม 8,875,000 8,875,000

หนา : 7/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000
    ค่าใชสอย 100,000 100,000

รวม 100,000 100,000

หนา : 8/8







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ
อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,357,180.86 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 46,522.75 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 198,198.83 1,400,000.00 -82.14 % 250,000.00
     ภาษีป้าย 530,507.00 536,108.00 540,000.00 20.37 % 650,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,934,210.61 734,306.83 1,940,000.00 900,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 4,966.40 5,664.80 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 220,580.00 226,220.00 235,000.00 -2.13 % 230,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 2,401.00 2,590.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,708.00 1,283.00 4,000.00 -50.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,030.00 1,270.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 6,000.00 33.33 % 8,000.00
     ค่าปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 38,175.00 39,650.00 40,000.00 -25.00 % 30,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 571,737.50 315,163.00 100,000.00 -50.00 % 50,000.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 1,000.00 500.00 % 6,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

60,300.00 56,700.00 55,000.00 0.00 % 55,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

38,000.00 36,400.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00 % 2,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 300.00 280.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 4,520.00 2,845.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 947,717.90 690,065.80 485,000.00 426,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 34,100.00 29,250.00 20,000.00 400.00 % 100,000.00
     ดอกเบี้ย 2,637,846.09 2,480,016.47 2,295,000.00 -30.28 % 1,600,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,671,946.09 2,509,266.47 2,315,000.00 1,700,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 179,872.00 0.00 300,000.00 -100.00 % 0.00
     รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 350,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 179,872.00 0.00 300,000.00 350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 22,000.00 20,000.00 150.00 % 50,000.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 100.00 1,000.00 -50.00 % 500.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 21,146.00 42,745.00 20,000.00 -90.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 21,146.00 64,845.00 41,000.00 52,500.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิน 2,708.00 1,500.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 2,708.00 1,500.00 3,000.00 3,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 341,796.00 459,433.37 340,000.00 47.06 % 500,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 48,787,050.25 45,221,440.50 48,700,000.00 -4.52 % 46,500,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,009,431.43 1,954,492.59 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 68,299.40 65,525.23 68,000.00 -4.41 % 65,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,222,639.53 3,657,625.62 4,200,000.00 -9.52 % 3,800,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 34,385.34 32,355.24 31,000.00 0.00 % 31,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 37,321.01 32,510.47 37,000.00 0.00 % 37,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

845,360.00 601,946.00 840,000.00 -24.35 % 635,500.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 56,346,282.96 52,025,329.02 56,216,000.00 53,568,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 19,793,197.00 20,620,396.00 19,700,000.00 6.60 % 21,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,793,197.00 20,620,396.00 19,700,000.00 21,000,000.00
รวมทุกหมวด 81,897,080.56 76,645,709.12 81,000,000.00 78,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ

อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 78,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 900,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลวเนื่องจากประมาณการใหใกลเคียง
กับการจัดเก็บไดจริงในปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 650,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่แลวเนื่องจากมีการกําหนดอัตราการ
เก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 426,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 230,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลวเนื่องจากมีผูอยูในขายชําระภาษีลด
ลง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลวเนื่องจากมีผูมาติดตอชําระคา
ธรรมเนียมลดลง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลวเนื่องจากมีผูมายื่นขอใบอนุญาตลด
ลง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 8,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่แลวเนื่องจากมีผูอยูในขายชําระภาษี
เพิ่มขึ้น
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คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไวต่ํา
กวา                                                      ปที่แลวเนื่อง
จากไดรับคาปรับจากสถานีตํารวจภูธรจังหวัดสระแกวลดลง

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลวเนื่องจากคาดวาจะมีการปรับผิด
สัญญาลดลง

คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่แลวเนื่องจากมีผูอยูในขายชําระภาษี
เพิ่มขึ้น

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 55,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการขึ้นใหมเนื่องจากคาดวามีผูอยูในขายชําระภาษีเพิ่ม
ขึ้น

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,700,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่แลวเนื่องจากคาดวาจะมีผูมาบริการ
เพิ่มขึ้น

ดอกเบี้ย จํานวน 1,600,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลวเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจําธนาคารไดมีการปรับลดลง
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 350,000 บาท
รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ จํานวน 350,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 52,500 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 50,000 บาท

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลวเนื่องจากมีผูมาใชบริการลดลง

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลวเนื่องจากมีผูมาใชบริการลดลง

หมวดรายได้จากทุน รวม 3,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 53,568,500 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่แลวเนื่องจากไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 46,500,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลวเนื่องจากไดรับการจัดสรรลดลง

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 2,000,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 65,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลวเนื่องจากไดรับการจัดสรรลดลง

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,800,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลวเนื่องจากไดรับการจัดสรรลดลง

คาภาคหลวงแร จํานวน 31,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 37,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 635,500 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลวเนื่องจากไดรับการจัดสรรลดลง
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 21,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 21,000,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่แลวเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรร
เพิ่มขึ้น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 313,600 290,300 350,000 0 % 350,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 13,620 13,199 20,000 0 % 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,013,600 5,241,100 5,700,000 8.77 % 6,200,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,110,400 1,230,400 1,300,000 6.15 % 1,380,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000 41,000 60,000 0 % 60,000

เงินสํารองจาย 38,100 61,741.1 800,000 -12.5 % 700,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 1,710,000

เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู 0 0 0 100 % 61,600

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญพนักงานครู 
(ช.ค.บ.)

0 0 0 100 % 58,500

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ์
อําเภอเขาฉกรรจ์    จังหวัดสระแก้ว
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 536,880

เงินชวยพิเศษผู้รับบํานาญ 0 0 0 100 % 90,000

เงินชวยพิเศษผู้รับบํานาญพนักงานครู 0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยพิเศษผู้รับบํานาญลูกจ้างประจําถาย
โอน

0 0 0 100 % 80,000

 คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
115,107.03 115,107.04 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดจราจร   
30,000 30,000 0 0 % 0

คาใช้จายในกิจการจราจร 0 0 40,000 0 % 40,000

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 0 0 110,000 0 % 110,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 120,000 0 % 120,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
109,800 109,800 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

1,234,000 1,342,100 1,839,000 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 95,601.96 96,000 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 20,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 8,020,227.03 8,570,349.1 10,455,000 11,606,980
รวมงบกลาง 8,020,227.03 8,570,349.1 10,455,000 11,606,980
รวมงบกลาง 8,020,227.03 8,570,349.1 10,455,000 11,606,980

รวมแผนงานงบกลาง 8,020,227.03 8,570,349.1 10,455,000 11,606,980
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

756,000 756,000 756,000 0 % 756,000

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 240,000 240,000 240,000 0 % 240,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 240,000 240,000 240,000 0 % 240,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

216,000 216,000 216,000 0 % 216,000

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,620,000 1,620,000 1,620,000 0 % 1,620,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000 3,072,000 3,072,000 3,072,000
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 3,044,483.96 3,085,254.19 3,874,700 7.9 % 4,180,980

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

23,900 9,420 4,200 0 % 4,200

เงินประจําตําแหนง 344,400 338,400 398,400 0 % 398,400

คาจ้างลูกจ้างประจํา 443,820 466,260 495,300 -44.35 % 275,640

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 956,673.73 1,012,845 1,036,440 2.06 % 1,057,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 37,525.01 48,195 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,850,802.7 4,960,374.19 5,857,040 5,965,020
รวมงบบุคลากร 7,922,802.7 8,032,374.19 8,929,040 9,037,020

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 726,210 -41.03 % 428,280

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,520 2,520 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 58,250 65,850 100,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 60,770 68,370 836,210 538,280
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 509,820 840,912.41 0 0 % 0

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัด
หาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่ง
กอสร้างอื่น ๆ

0 0 0 100 % 30,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (สํานักปลัด
เทศบาล)

0 0 518,100 -3.49 % 500,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 32,225 33,140 60,000 0 % 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งระดับ
ตางๆ

0 0 500,000 -90 % 50,000

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งระดับ
ตางๆ 50,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 28,019.44 28,211.04 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

0 0 60,000 0 % 60,000

คาใช้จายในการสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

0 0 0 100 % 20,000
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คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม/ประชุม/สัมมนา

0 0 0 100 % 100,000

โครงการ/กิจกรรม ทึ่สงเสริมการดําเนินงาน
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯ 
และพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการการศึกษาเพื่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการการศึกษาเพื่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) 34,395 45,198 0 0 % 0

โครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการเฉลิมพระ
เกียรติฯ

0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
174,860 24,444 0 0 % 0

โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 0 0 50,000 -40 % 30,000

โครงการกิจกรรมวันเทศบาล 49,746 0 50,000 0 % 50,000

โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความ
เดือดร้อนแกผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสใน
เขตเทศบาล

0 0 300,000 0 % 300,000

โครงการแขงขันกีฬามวลชนคนเขาฉกรรจ์
ต้านยาเสพติด

0 0 40,000 0 % 40,000
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โครงการแขงขันกีฬามวลชนคนเขาฉกรรจ์
ต้านยาเสพติด 68,700 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาระหวางเทศบาลใน
จังหวัดสระแก้วต้านยาเสพติด

0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการแขงขันกีฬาระหวางเทศบาลใน
จังหวัดสระแก้วต้านยาเสพติด 93,384 89,571 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขา
ฉกรรจ์

0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขา
ฉกรรจ์

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขา
ฉกรรจ์

9,408 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาล
ตําบลเขาฉกรรจ์

0 0 0 100 % 100,000

โครงการเทศบาลสัญจร 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 7,000 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในเขตเทศบาล

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพหลัก
สูตรระยะสั้น

0 0 50,000 0 % 50,000
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพหลัก
สูตรระยะสั้น 46,090 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม แกคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลเขา
ฉกรรจ์

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการฝึกอบรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม แกคณะผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลเขา
ฉกรรจ์

20,105 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดู
งานในประเทศและ/หรือตางประเทศ

0 0 0 100 % 500,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดู
งานของผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และ
พนักงานเทศบาล 

499,678 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้
กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเขา
ฉกรรจ์

0 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้
กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเขา
ฉกรรจ์

17,460 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 
4,950 450 0 0 % 0

โครงการรับเสด็จพระราชดําเนินของพระ
บรมราชวงศ์

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเขาฉกรรจ์ 0 0 450,000 0 % 450,000

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเขาฉกรรจ์ 
172,628 386,502 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการเลนกีฬาและการออก
กําลังกายแกเด็ก เยาวชน และประชาชน

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการสงเสริมการเลนกีฬาและการออก
กําลังกายแกเด็ก เยาวชน และประชาชน 25,810 29,265 0 0 % 0

โครงการสงเสริมความรักและความอบอุน
ในครอบครัว

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการสงเสริมความรักและความอบอุน
ในครอบครัว 26,650 0 0 0 % 0
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โครงการสงเสริมนักเรียน นักศึกษาใช้เวลา
วางชวงวันหยุด และชวงปิดภาคเรียนให้
เป็นประโยชน์

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน
0 4,200 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่
พึ่ง

23,550 31,440 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง

0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการสงเสริมสตรีและครอบครัว 0 0 30,000 0 % 30,000

ฝึกอบรมและสัมมนาตามโครงการที่
เทศบาลจัดขึ้น

0 0 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 17,815.45 32,516 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,912,293.89 1,545,849.45 2,863,100 3,105,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 58,628 99,110.35 300,000 0 % 300,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 35,876 49,752 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 18,300 29,700 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 54,210.99 36,960 100,000 0 % 100,000
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร 4,900 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 59,895 28,070 50,000 0 % 50,000

วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 231,809.99 243,592.35 610,000 610,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 409,240.39 423,619.84 500,000 0 % 500,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 17,481.34 24,580.41 30,000 0 % 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 23,519.78 19,505.65 30,000 0 % 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 2,601 2,131.4 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 35,784.13 41,342.59 50,000 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 488,626.64 511,179.89 615,000 615,000
รวมงบดําเนินงาน 2,693,500.52 2,368,991.69 4,924,310 4,868,280

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 22,500 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 
18,000 บีทียู

24,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0 0 0 100 % 55,600
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โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้
18,000 0 0 0 % 0

โทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ 0 0 60,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถสามล้ออเนกประสงค์ 0 0 0 100 % 100,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับ
ภาพ แบบเคลื่อนย้ายได้

0 55,000 0 0 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV

0 0 27,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น 0 0 0 100 % 6,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 8,000 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

0 2,100 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

0 0 0 100 % 700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
93,600 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

0 0 200,000 0 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 135,600 65,100 309,500 362,300
รวมงบลงทุน 135,600 65,100 309,500 362,300

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดสระแก้ว 
(1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

0 0 100,000 -100 % 0

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะ
ยาเสพติดอําเภอเขาฉกรรจ์ 130,000 90,000 0 0 % 0

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะ
ยาเสพติดอําเภอเขาฉกรรจ์ (1)โครงการ 
ปราบปรามยาเสพติด

0 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะ
ยาเสพติดอําเภอเขาฉกรรจ์ (2)โครงการเรง
รัด ปฏิบัติการค้นหาผู้เสพยา/ผู้ติดยาเสพติด
เข้าสูกระบวนการบําบัด

0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะ
ยาเสพติดอําเภอเขาฉกรรจ์ (3)โครงการ 
สกัดกั้นยาเสพติดในชวงเทศกาลปีใหมและ
สงกรานต์

0 0 60,000 0 % 60,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะ
ยาเสพติดอําเภอเขาฉกรรจ์ (4)การแขงขัน
กีฬาอําเภอเขาฉกรรจ์ต้านภัยยาเสพติดฯ 
เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์

0 0 60,000 0 % 60,000

รวมเงินอุดหนุน 130,000 90,000 260,000 160,000
รวมงบเงินอุดหนุน 130,000 90,000 260,000 160,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตาง ๆ  ซึ่งมิใชเพื่อการจัด
หาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่ง
กอสร้าง

0 0 30,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 30,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 30,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 10,881,903.22 10,556,465.88 14,452,850 14,427,600
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,797,000 1,728,088.38 2,846,280 3.99 % 2,959,980

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

14,340 1,630 72,000 0 % 72,000

เงินประจําตําแหนง 170,400 167,496.78 170,400 0 % 170,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 655,538.65 741,349.17 804,040 0.11 % 804,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 80,171.2 94,838.98 96,740 3.27 % 99,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,717,449.85 2,733,403.31 3,989,460 4,107,240
รวมงบบุคลากร 2,717,449.85 2,733,403.31 3,989,460 4,107,240

วันที่พิมพ์ : 20/8/2564  09:56 หน้า : 15/73



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

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

234,050 214,000 632,750 -6.39 % 592,290

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 66.67 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 11,400 8,300 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 245,450 222,300 660,750 622,290
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 192,931 169,696.5 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองคลัง) 0 0 200,000 25 % 250,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ (กอง
คลัง)

0 0 40,000 0 % 40,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
37,214 13,830 0 0 % 0

คาลงทะเบียนอบรม /ประชุม/สัมมนา 0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการรับชําระภาษีนอกสถานที่ 0 0 2,000 0 % 2,000

โครงการรับชําระภาษีนอกสถานที่
820 1,989.25 0 0 % 0

โครงการสัมปทานมูลค้างคาว 0 0 540,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

0 0 80,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,000 5,600 15,000 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 240,965 191,115.75 877,000 372,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 120,354.6 88,976.7 120,000 0 % 120,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,982 4,948 5,000 0 % 5,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,230 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,114.5 1,548.3 10,000 0 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 79,480 80,000 0 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 191,681.1 174,953 225,000 230,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 4,655 16,563.8 100,000 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 14,594.8 11,556 16,000 0 % 16,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 19,249.8 28,119.8 116,000 116,000
รวมงบดําเนินงาน 697,345.9 616,488.55 1,878,750 1,340,290

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 9,000 -100 % 0

เครื่องทําลายเอกสาร 0 0 62,200 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 0 0 17,000 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 11,000 -100 % 0

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
0 5,900 0 0 % 0

พัดลมตั้งพื้น
0 4,360 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง
0 2,920 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 0 0 6,300 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart 
 Card  Reader) 0 1,400 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 14,580 105,500 0
รวมงบลงทุน 0 14,580 105,500 0

รวมงานบริหารงานคลัง 3,414,795.75 3,364,471.86 5,973,710 5,447,530
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 207,060

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 207,060
รวมงบบุคลากร 0 0 0 207,060

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 17,570

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 22,370
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม/ประชุม/สัมมนา

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 112,370

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 319,430
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 14,296,698.97 13,920,937.74 20,426,560 20,194,560

วันที่พิมพ์ : 20/8/2564  09:56 หน้า : 20/73



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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 550,260 583,320 623,760 4.61 % 652,500

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,247,520 1,239,931.57 1,287,520 1.03 % 1,300,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 131,320 118,499.09 111,320 -2.98 % 108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,947,100 1,959,750.66 2,040,600 2,079,300
รวมงบบุคลากร 1,947,100 1,959,750.66 2,040,600 2,079,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 160,420 2.09 % 163,770

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,750 2,700 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 2,750 2,700 165,420 168,770
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 51,585.95 64,507 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (งาน
ป้องกันฯ)

0 0 100,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ 0 0 0 100 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

   โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 29,900 0 0 0 % 0

   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ให้แกพนักงานดับเพลิง 19,800 19,840 0 0 % 0

   โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย
เบื้องต้น 24,820 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ (งาน
ป้องกันฯ)

0 0 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
6,816 2,010 0 0 % 0
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คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม/ประชุม/สัมมนา

0 0 0 100 % 50,000

โครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล
ตําบลเขาฉกรรจ์

0 0 200,000 0 % 200,000

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 0 0 100 % 30,000

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย 0 0 25,000 0 % 25,000

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย
0 25,000 0 0 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้
แกพนักงานดับเพลิงเทศบาล

0 0 20,000 0 % 20,000

ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล
ตําบลเขาฉกรรจ์

0 106,798 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 17,149.84 120 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 150,071.79 218,275 435,000 435,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 7,709 4,790 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000 99,000 300,000 0 % 300,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 128,300 101,810 200,000 0 % 200,000

วัสดุการเกษตร 0 2,300 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 49,250 100,000 100,000 0 % 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 135,000 150,000 150,000 0 % 150,000

วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 420,259 457,900 765,000 770,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 11,328.42 7,460.65 12,000 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 11,328.42 7,460.65 12,000 12,000
รวมงบดําเนินงาน 584,409.21 686,335.65 1,377,420 1,385,770

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 4,500 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน-บานทึบ กระจกสูง 0 0 20,000 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  แบบ  2 บาน 0 0 16,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

ติดตั้งระบบ GPS รถยนสวนกลาง 
0 10,000 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (งาน
ป้องกันฯ)

0 0 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
45,016 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 45,016 10,000 91,000 50,000
รวมงบลงทุน 45,016 10,000 91,000 50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรเขาฉกรรจ์
80,000 80,000 0 0 % 0

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรเขาฉกรรจ์
โครงการฝึกอบรมอาสาจราจร

0 0 74,600 -100 % 0

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรเขาฉกรรจ์-ในการ
ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด อํานวยความสะดวก
การจราจรและบริการในชวงเทศกาล

0 0 80,000 0 % 80,000

รวมเงินอุดหนุน 80,000 80,000 154,600 80,000
รวมงบเงินอุดหนุน 80,000 80,000 154,600 80,000
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,656,525.21 2,736,086.31 3,663,620 3,595,070
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,656,525.21 2,736,086.31 3,663,620 3,595,070

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 774,780 822,720 2,020,200 -0.4 % 2,012,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

14,340 8,220 24,330 -1.36 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 134,400 134,400 170,400 0 % 170,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 324,000 432,000 0 % 432,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,283,520 1,325,340 2,694,930 2,686,560
รวมงบบุคลากร 1,283,520 1,325,340 2,694,930 2,686,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 110,580 3.69 % 114,660
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,800 9,200 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 8,800 9,200 120,580 144,660
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 54,746 58,328 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองการ
ศึกษา)

0 0 300,000 -66.67 % 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 3,800 2,000 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ (กอง
การศึกษา)

0 0 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
4,178 2,158 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม/ประชุม/สัมมนา

0 0 0 100 % 50,000

โครงการคายเยาวชน 0 0 50,000 -100 % 0
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 80,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
72,284 70,494 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการ
ปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการ
ปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 7,000 0 0 0 % 0

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ์

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ์ 10,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 3,000 10,000 50 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 152,008 135,980 560,000 235,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 165,844 148,546 400,000 0 % 400,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,002 5,906 8,000 25 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 200,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,000 0 % 2,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,760 36,880 40,000 -50 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 194,606 191,332 650,000 432,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 180,000 -100 % 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 120,000 -100 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 9,841.86 9,103.56 15,000 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 9,841.86 9,103.56 315,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 365,255.86 345,615.56 1,645,580 826,660

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 4,500 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
15,800 0 0 0 % 0

อาสนะไม้
130,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องซักผ้า 0 0 0 100 % 18,000
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifuntion 7,700 0 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

0 1,400 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (กอง
การศึกษา)

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 153,500 1,400 46,500 18,000
รวมงบลงทุน 153,500 1,400 46,500 18,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 0 30,000 0 0 % 0

 อุดหนุนอําเภอเขาฉกรรจ์ 45,000 70,000 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ (3) 
โครงการยุวมัคคุเทศก์น้อยสร้างจิตสํานึกรัก
บ้านเกิดรักท้องถิ่น

0 0 30,000 -100 % 0

อุดหนุนอําเภอเขาฉกรรจ์ 50,000 50,000 0 0 % 0
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อุดหนุนอําเภอเขาฉกรรจ์ โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี  (จัด
งานพิธีวันปิยมหาราช)

0 0 0 100 % 5,000

อุดหนุนอําเภอเขาฉกรรจ์ โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี (จัด
งานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร
ณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา)

0 0 0 100 % 15,000

อุดหนุนอําเภอเขาฉกรรจ์ โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี (จัด
งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิ
ริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมมราชนนี
พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา)

0 0 0 100 % 15,000

อุดหนุนอําเภอเขาฉกรรจ์ โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี (จัด
งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุ
ทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา)

0 0 0 100 % 15,000
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อุดหนุนอําเภอเขาฉกรรจ์ โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี (จัด
งานพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัน
ชาติ และวันพอแหงชาติ)

0 0 0 100 % 5,000

อุดหนุนอําเภอเขาฉกรรจ์ โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี (จัด
งานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร)

0 0 0 100 % 5,000

อุดหนุนอําเภอเขาฉกรรจ์ โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี (จัด
งานพิธีวันฉัตรมงคล)

0 0 0 100 % 5,000

อุดหนุนอําเภอเขาฉกรรจ์ โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี (จัด
งานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและ
วันข้าราชการพลเรือน)

0 0 0 100 % 5,000

อุดหนุนอําเภอเขาฉกรรจ์ โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี (จัด
งานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหา
จักรีบรมราชวงศ์)

0 0 0 100 % 5,000
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อุดหนุนอําเภอเขาฉกรรจ์ โครงการจัดงาน
สืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงาน
กาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 50,000

อุดหนุนอําเภอเขาฉกรรจ์ เพื่ออุดหนุน
อําเภอเขาฉกรรจ์ จัดงานกาชาดจังหวัด
สระแก้ว

0 0 50,000 -100 % 0

อุดหนุนอําเภอเขาฉกรรจ์ เพื่ออุดหนุน
อําเภอเขาฉกรรจ์ จัดงานวันสําคัญและงาน
รัฐพิธี

0 0 75,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 95,000 150,000 155,000 125,000
รวมงบเงินอุดหนุน 95,000 150,000 155,000 125,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,897,275.86 1,822,355.56 4,542,010 3,656,220
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 267,420 281,820 1,014,000 0.73 % 1,021,380

เงินวิทยฐานะ 0 17,500 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 433,800 451,840 471,720 3.54 % 488,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 44,460 26,420 72,000 0 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 745,680 777,580 1,599,720 1,623,780
รวมงบบุคลากร 745,680 777,580 1,599,720 1,623,780
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 64,480 2.92 % 66,360

รวมค่าตอบแทน 0 0 64,480 66,360
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,750 30,885 50,000 -20 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
2,900 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ (ศพด) 0 0 10,000 0 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม/ประชุม/สัมมนา

0 0 0 100 % 30,000

โครงการแขงขันกีฬาภายใน 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการแขงขันกีฬาภายใน
9,869 14,525 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ/งาน
ประเพณี

0 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ/งาน
ประเพณี 3,380 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 80,000

โครงการปฐมนิเทศ 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.)

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ 0 0 3,000 0 % 3,000

โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์
3,000 0 0 0 % 0

โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
4,715 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
ท้องถิ่นไทย ผานการเลน (สนามเด็กเลน
สร้างปัญญา)

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการ
ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 425,150 50.06 % 638,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

442,800 364,560 0 0 % 0
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โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมคายเยาวชน 0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,380 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 491,794 409,970 688,150 1,001,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,871 29,828 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 29,978 41,666 30,000 5,812.5 % 1,773,750

คาอาหารเสริม (นม) 1,456,575.67 1,538,253.42 1,586,630 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 9,860 15,000 0 % 15,000

วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 1,500 0 % 1,500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,550 13,960 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 1,514,974.67 1,633,567.42 1,683,130 1,835,250
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 36,976.85 27,951.13 45,000 0 % 45,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,948.69 9,631.96 25,000 0 % 25,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 1,200 0 % 1,200

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8,247.56 7,684.74 15,000 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 56,173.1 45,267.83 86,200 86,200
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รวมงบดําเนินงาน 2,062,941.77 2,088,805.25 2,521,960 2,988,810
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

 โต๊ะวางทีวี 0 3,300 0 0 % 0

ชั้นเก็บอุปกรณ์ของเลนเด็กนักเรียน 0 19,600 0 0 % 0

ชั้นวางกระเป๋านักเรียน  0 38,000 0 0 % 0

ชั้นวางรองเท้านักเรียน 0 28,000 0 0 % 0

พัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัด 16 นิ้ว 0 15,260 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว 0 8,760 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ 0 7,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

0 8,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 128,420 20,000 0
รวมงบลงทุน 0 128,420 20,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์  
3,022,000 2,845,020 3,092,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ คา
อาหารกลางวัน

0 0 0 100 % 3,486,000

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 
โครงการยุวมัคคุเทศก์น้อยสร้างจิตสํานึกรัก
บ้านเกิดรักท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 3,022,000 2,845,020 3,092,000 3,516,000
รวมงบเงินอุดหนุน 3,022,000 2,845,020 3,092,000 3,516,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,830,621.77 5,839,825.25 7,233,680 8,128,590
รวมแผนงานการศึกษา 7,727,897.63 7,662,180.81 11,775,690 11,784,810

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 759,352.32 765,374.19 1,956,000 3.55 % 2,025,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

14,340 7,665 48,000 0 % 48,000
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เงินประจําตําแหนง 18,000 28,500 78,000 0 % 78,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 260,280 273,480 288,960 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,860,081.28 1,867,869.36 1,883,880 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 205,295.66 200,905.48 195,540 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,117,349.26 3,143,794.03 4,450,380 2,151,480
รวมงบบุคลากร 3,117,349.26 3,143,794.03 4,450,380 2,151,480

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 263,480 -66.7 % 87,740

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 65,400 63,600 70,000 -57.14 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 4,000 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 65,400 67,600 353,480 137,740
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 105,238 484,661.85 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กอง
สาธารณสุขฯ)

0 0 1,041,000 -88.47 % 120,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้
เลือดออก 159,520 213,474.4 0 0 % 0

  โครงการรณรงค์ตอต้านและให้ความรู้
เรื่องโรคเล็ปโตสไปโรซีส (โรคฉี่หนู) 10,000 0 0 0 % 0

  โครงการสุขาภิบาลอาหาร
16,955 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ (กอง
สาธารณสุขฯ)

0 0 20,000 50 % 30,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  
8,500 8,000 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม/ประชุม/สัมมนา

0 0 0 100 % 30,000

โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ใสใจสิ่งแวดล้อม 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ใสใจสิ่งแวดล้อม
0 49,995 0 0 % 0

โครงการคัดแยกขยะ 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการคัดแยกขยะ
44,588 49,920 0 0 % 0
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้
เลือดออก

0 0 250,000 -100 % 0

โครงการเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมโรค
ติดเชื้ออุบัติใหมและโรคติดเชื้ออุบัติซ้ํา  ใน
ชุมชน

0 9,950 0 0 % 0

โครงการเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมโรค
ติดเชื้ออุบัติใหมและโรคติดเชื้ออุบัติซ้ํา ใน
ชุมชน

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการยุทธศาสตร์สระแก้ว เมืองแหง
ความสุข ภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการยุทธศาสตร์สระแก้วเมืองแหงความ
สุข ภายใต้ 4 ดีวิถีพอเพียง 98,980 86,725 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ตอต้านยาเสพติด 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการรณรงค์ตอต้านยาเสพติด
9,086 10,000 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 58,750 59,745 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

0 0 60,000 -100 % 0
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โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

0 0 8,000 -100 % 0

โครงการสุขาภิบาลอาหาร 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริฯ

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดู
งานแก  อสม. และผู้นําชุมชน     499,060 0 0 0 % 0

โดรงการจัดการสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกต
อาการเริ่มป่วย (Local  Quarantine) 

0 35,730 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 80,558.99 32,607.51 250,000 -80 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,091,235.99 1,040,808.76 2,039,000 240,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,863 29,683 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 166,904 332,935 400,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 100,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 47,739.9 52,979.4 170,000 -70.59 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 455,626.35 395,087.7 600,000 -91.67 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 16,970 20,000 20,000 -100 % 0
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 31,450 47,334 50,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,200 4,950 5,000 0 % 5,000

วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 739,753.25 882,969.1 1,395,000 145,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 1,000 0 % 1,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 9,000 11.11 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 10,000 11,000
รวมงบดําเนินงาน 1,896,389.24 1,991,377.86 3,797,480 533,740

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 4,500 -100 % 0

ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง 0 0 7,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 9,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ระดับบริหาร 0 0 30,000 -100 % 0

พัดลมอุตสาหกรรม 0 0 0 100 % 30,000
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ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องพนละอองฝอย ULV จํานวน 
3 เครื่อง

0 0 150,000 -100 % 0

เครื่องพนหมอกควัน 0 59,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแตงไม้พุม 0 21,000 0 0 % 0

เครื่องตัดหญ้า 0 0 10,900 -100 % 0

ตู้เย็น  ขนาด  16  คิวบิกฟุต 0 22,700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเลต แบบที่ 1 0 0 44,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์  (Ink tank Print)

0 0 4,300 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ 0 0 2,500 -100 % 0

โปรแกรมระบบบริหารงานคาธรรมเนียมจัด
เก็บขยะมูลฝอย

0 0 272,200 -100 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

0 700 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (กอง
สาธารณสุขฯ)

0 0 200,000 -75 % 50,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
34,500 34,393 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 43,500 137,793 757,400 80,000
รวมงบลงทุน 43,500 137,793 757,400 80,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข 

0 0 200,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข 200,000 200,000 0 0 % 0

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 5,257,238.5 5,472,964.89 9,205,260 2,765,220
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 303,120

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 303,120
รวมงบบุคลากร 0 0 0 303,120

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 145,670

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 155,670
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 8,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม/ประชุม/สัมมนา

0 0 0 100 % 10,000
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้
เลือดออก

0 0 0 100 % 200,000

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติด
เชื้ออุบัติใหมและโรคติดเชื้ออุบัติซ้ําใน
ชุมชน

0 0 0 100 % 100,000

โครงการยุทธศาสตร์สระแก้วเมืองแหงความ
สุข  ภายใต้ 4 ดีวิถีพอเพียง

0 0 0 100 % 80,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

0 0 0 100 % 60,000

โครงการสุขภาพดีวิถีไทย โดยใช้สมุนไพร
ใกล้ตัว

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสุขาภิบาลอาหาร 0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดู
งานแก  อสม.และผู้นําชุมชน

0 0 0 100 % 500,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,093,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 5,000
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 50,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 1,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,299,670

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 50,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 50,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

0 0 0 100 % 200,000

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

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 0 1,852,790
รวมแผนงานสาธารณสุข 5,257,238.5 5,472,964.89 9,205,260 4,618,010

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,297,920 1,340,560 1,986,420 3.1 % 2,047,980

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

14,340 4,590 24,000 0 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 152,400 152,400 170,400 0 % 170,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 303,309.6 312,938.64 324,000 0 % 324,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 33,701.06 34,771.03 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,801,670.66 1,845,259.67 2,540,820 2,602,380
รวมงบบุคลากร 1,801,670.66 1,845,259.67 2,540,820 2,602,380

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 136,850 3.84 % 142,110

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,400 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 2,400 0 146,850 152,110
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 144,296.75 155,769.94 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองชาง) 0 0 361,000 826.65 % 3,345,190
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

   คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
0 10,000 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ (กอง
ชาง)

0 0 20,000 50 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม/ประชุม/สัมมนา

0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 29,160 26,040.3 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 173,456.75 191,810.24 461,000 3,475,190
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 12,386 9,323 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 299,065 10,170 200,000 150 % 500,000

วัสดุกอสร้าง 102,529 79,555 200,000 50 % 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 13,756.5 65,400 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 64,200.4 45,093 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 19,540 30,000 0 % 30,000

วัสดุสนาม 0 2,000 0 0 % 0

วัสดุสํารวจ 0 5,950 0 0 % 0
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วัสดุอื่น 14,113.3 3,600 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 506,050.2 240,631 740,000 1,140,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 74,717.73 88,147.54 107,000 -6.54 % 100,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 12,953.18 12,548 18,000 11.11 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 9,000 66.67 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 87,670.91 100,695.54 134,000 135,000
รวมงบดําเนินงาน 769,577.86 533,136.78 1,481,850 4,902,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน    0 0 9,000 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 19,200 0 0 0 % 0

ถังน้ํา แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 10,000
  ลิตร 0 0 310,000 -100 % 0

ถังน้ํา แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 4,000  
ลิตร 0 0 200,000 -100 % 0
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ปัมน้ําอัตโนมัติ 
0 0 45,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสํานัก
งานเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ์

469,000 0 0 0 % 0

ติดตั้งกล้องวงจรปิด ในเขตเทศบาลตําบล
เขาฉกรรจ์

0 0 490,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

0 6,300 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

0 2,100 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (กอง
ชาง)

0 0 200,000 0 % 200,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
35,702.1 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมหอกระจายขาว
ในเขตเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ์ 

200,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 723,902.1 8,400 1,254,000 200,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างหอกระจายขาวชุมชนเขา
ฉกรรจ์สามัคคี  0 0 300,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยตางๆ ภายในเขต
เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ์

0 0 0 100 % 490,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(คา K) 0 0 500,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ทองเที่ยว
วัดรัตนคีรี หมู 6 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ 
จ.สระแก้ว

0 0 490,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมหอกระจายขาวในเขต
เทศบาล

0 0 0 100 % 200,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 0 100 % 500,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 1,290,000 1,190,000
รวมงบลงทุน 723,902.1 8,400 2,544,000 1,390,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
จังหวัดสระแก้ว
เพื่องานขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าแรง
ต่ํา หมูที่ 3 ตําบลเขาฉกรรจ์

0 43,052.52 0 0 % 0

เงินอุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคสาขา
สระแก้ว

0 99,882 0 0 % 0

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
สระแก้ว

0 352,205.48 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 495,140 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 495,140 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,295,150.62 2,881,936.45 6,566,670 8,894,680
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 481,910 338,476.5 500,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 7,885.9 200,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 481,910 346,362.4 700,000 0
รวมงบดําเนินงาน 481,910 346,362.4 700,000 0
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

 โครงการติดตั้งราวกันตก (GUARD RAIL) 0 378,000 490,000 -100 % 0

 โครงการติดตั้งสัญญาณเตือนไฟกระพริบ 
ตามทางแยกตางๆ ในเขตเทศบาลตําบลเขา
ฉกรรจ์ 

0 300,000 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทางในเขต
เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ์ 

0 450,000 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทางในเขต
เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ์ 0 0 490,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งกระจกนูน ตามทางแยก
ตางๆ ในเขตเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ์ 

0 150,000 150,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งสัญญาณเตือนไฟกระพริบ 
ตามทางแยกตางๆ ในเขตเทศบาลตําบลเขา
ฉกรรจ์ 

0 0 450,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทาง ในเขต
เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ์ 

449,500 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 449,500 1,278,000 1,580,000 0
รวมงบลงทุน 449,500 1,278,000 1,580,000 0
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รวมงานไฟฟ้าและประปา 931,410 1,624,362.4 2,280,000 0
งานสวนสาธารณะ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลื่อยยนต์ ขนาด 11.5 นิ้ว 0 0 7,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

ติดตั้งเครื่องออกกําลังกายบริเวณศาลา
อเนกประสงค์ชุมชนรวมใจพัฒนา 

490,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 490,000 0 7,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

 โครงการกอสร้างป้ายบอกทางเข้าศูนย์
ราชการอําเภอเขาฉกรรจ์

0 250,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

 โครงการปรับปรุงแหลงน้ําดับเพลิง 0 0 2,500,000 -100 % 0

 โครงการปรับปรุงแหลงน้ําลิงภายในสถาน
ที่ทองเที่ยวเขาฉกรรจ์ 

0 450,000 0 0 % 0

โครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนปลอดภัย 0 0 480,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 700,000 2,980,000 0
รวมงบลงทุน 490,000 700,000 2,987,000 0
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รวมงานสวนสาธารณะ 490,000 700,000 2,987,000 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 1,891,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 306,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,197,080
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,197,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 157,590

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 237,590
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 1,000,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000
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คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม/ประชุม/สัมมนา

0 0 0 100 % 10,000

โครงการคัดแยกขยะ 0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 130,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,200,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 400,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 170,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 600,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 1,355,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 1,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 2,793,590
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 200,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 200,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 5,190,670
งานบําบัดน้ําเสีย

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการวางทอระบายน้ําชุมชนสันติสุข 0 0 0 100 % 1,500,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

 โครงการวางทอระบายน้ํา/รางระบายน้ําใน
ชุมชน ซอยหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเขาฉกรรจ์

0 0 2,000,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
แบบรางยู พร้อมบอพัก  บริเวณภายใน
สถานที่ทองเที่ยวเขาฉกรรจ์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําทวมขัง

0 485,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 20/8/2564  09:56 หน้า : 60/73



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

โครงการวางทอระบายน้ํา พร้อมบอพัก 
ถนนข้างศาลาเนกประสงค์ชุมชนอนุรักษ์
บ้านหนองขอน

0 490,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการขุดลอกคลองนางนอน 388,000 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกคลองภายในเขตเทศบาล 0 389,700 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 388,000 1,364,700 2,000,000 1,500,000
รวมงบลงทุน 388,000 1,364,700 2,000,000 1,500,000

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 388,000 1,364,700 2,000,000 1,500,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,104,560.62 6,570,998.85 13,833,670 15,585,350

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 250,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด

149,360 0 150,000 -66.67 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 149,360 0 150,000 320,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 250,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุกีฬา 99,900 99,930 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 99,900 99,930 0 320,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 180,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 100 % 120,000
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 310,000
รวมงบดําเนินงาน 249,260 99,930 150,000 950,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ  แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter)

0 0 291,200 -100 % 0

ชั้นวางรองเท้า 0 0 30,000 -100 % 0

ชุดโต๊ะ+เก้าอี้สนาม 0 0 21,000 -100 % 0

ชุดโต๊ะ+เก้าอี้สนาม แบบเอน 0 0 18,000 -100 % 0

ตู้ล็อคเกอร์ 0 0 32,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 392,200 0
รวมงบลงทุน 0 0 392,200 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 249,260 99,930 542,200 1,305,320
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันลอยกระทงและแขงขัน
เรือพายพื้นบ้าน

249,965 224,560 250,000 -80 % 50,000

โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันครอบครัว 
และวันผู้สูงอายุ

0 0 300,000 -83.33 % 50,000

โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันครอบครัว 
และวันผู้สูงอายุ 290,185 0 0 0 % 0

โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ 0 0 200,000 0 % 200,000

โครงการตักบาตรเทโวโรหนะ
187,400 156,555 0 0 % 0

โครงการแหเทียนพรรษาและวัน
อาสาฬหบูชา

0 0 80,000 -62.5 % 30,000

โครงการแหเทียนพรรษาและวัน
อาสาฬหบูชา 58,234 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 785,784 381,115 830,000 330,000
รวมงบดําเนินงาน 785,784 381,115 830,000 330,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะกราบ 0 0 0 100 % 4,900

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 4,900
รวมงบลงทุน 0 0 0 4,900

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 785,784 381,115 830,000 334,900
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,035,044 481,045 1,372,200 1,640,220

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างห้องน้ําสาธารณะภายใน
สถานที่ทองเที่ยวเขาฉกรรจ์ ชุมชนมิตร
สัมพันธ์พัฒนา

0 0 495,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างอาคารเก็บพัสดุ และโรง
ซอมบํารุง ข้างอาคารจอดรถดับเพลิง
เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ์

0 0 495,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างอาคารเก็บพัสดุ และโรง
ซอมบํารุงกองชาง ข้างอาคารหอประชุม
เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ์

0 0 0 100 % 490,000

โครงการกอสร้างอาคารจอดรถดับเพลิง 
ภายในสํานักงานเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ์
เพื่อใช้จอดรถดับเพลิง 

0 0 495,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างอาคารจอดรถภายใน
สํานักงานเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ์

0 0 450,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

  โครงการกอสร้างฐานรองรับ ระบบสํารอง
น้ํา พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งในสระวายน้ํา
เทศบาล 

0 0 100,000 -100 % 0

 โครงการกอสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
0 0 495,000 -100 % 0

 โครงการกอสร้างลาน คสล. เพื่อใช้จัด
กิจกรรมภายในสถานที่ทองเที่ยวเขาฉกรรจ์ 
ชุมชนมิตรสัมพันธ์พัฒนา

0 0 490,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยแยกกลุมบ้านนายชั้น  มั่นคง ชุมชน
บ้านเกาอุดมสุข

0 0 0 100 % 250,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนข้างปัมน้ํามันดาวบุญเลิศ  ชุมชนรวมใจ
พัฒนา

0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แยกซอยสงัดมอเตอร์ ชุมชนเนินมะคา
พัฒนา

0 0 0 100 % 150,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แยกถนนทางหลวง 317 กลุมบ้านนายชุม  
ตรวจนอก ชุมชนสันติสุข

0 0 0 100 % 495,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แยกถนนหน้าอําเภอ (กลุมบ้านนายสา จูง
พันธ์ท้าว)  ชุมชนสันติสุข

0 0 0 100 % 495,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนกลุมบ้านน.ส.ณิชมล ตําแยโย  ชุมชน
บ้านเกาอุดมสุข

0 0 0 100 % 100,000

โครงการกอสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์
เพื่อใช้จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง  
ภายในวัดเกาเขาฉกรรจ์ ชุมชนบ้านเกาอุดม
สุข

0 0 343,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างลานอเนกประสงค์ภายใน
สถานที่ทองเที่ยวเขาฉกรรจ์ บริเวณหน้า
โบสถ์วัดถ้ําเขาฉกรรจ์

490,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์ ชุมชนทรายงามพัฒนา

0 0 0 100 % 495,000

โครงการกอสร้างหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์ชุมชนสันติสุข

0 0 0 100 % 1,950,000

โครงการกอสร้างหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์ชุมชนหนองกระทุมพัฒนา

0 0 495,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างหลังคาพร้อมลานคอนกรีต
เสริมเหล็กศาลาอเนกประสงค์ชุมชนรวมใจ
พัฒนา 

467,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อ
ใช้จัดกิจกรรมแขงขันเรือพายพื้นบ้านและ
งานประเพณีลอยกระทง  ชุมชนบ้านเกา
อุดมสุข

0 0 0 100 % 1,950,000

โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณ
เกาะกลางถนน

0 0 495,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งราวกันตก (GUARD RAIL) 0 0 0 100 % 100,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

 โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุมบ้านนางเจือ  ตามตะขบ ชุมชนสันติสุข

0 410,000 0 0 % 0

 โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยแยกเทศบาล 15 กลุมบ้านนางน้อย แซ
ล้อ ชุมชนเนินมะคาพัฒนา

0 410,000 0 0 % 0
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 โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนข้างปัมน้ํามันดาว  บุญเลิศ  ชุมชนรวม
ใจพัฒนา

0 0 200,000 -100 % 0

 โครงการกอสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง 
ถนนข้างศาลากลางบ้าน ชุมชนสันติสุข ถึง
กลุมบ้านนายชุม  ตรวจนอก 

0 463,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุมบ้านนางเพ็ญศรี  ภูออน  ชุมชนสันติสุข

0 0 480,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุมบ้านนายชั้น มั่นคง

431,000 456,000 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ข้างศาลาอเนกประสงค์ชุมชนรวมใจพัฒนา

147,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายคํา คําดํา ชุมชนสันติสุข 

208,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้างศาลาอเนกประสงค์ชุมชนอนุรักษ์บ้าน
หนองขอน 

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง  
ชุมชนอนุรักษ์บ้านหนองขอน

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง 
กลุมบ้านนางเจือ ตามตะขบ ชุมชนสันติสุข 

196,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง 
กลุมบ้านนางวันนา สรสิทธิ์

0 315,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง 
กลุมบ้านนางสําเภา เชื้อนิล ชุมชนรุงอรุณ 

264,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง 
กลุมบ้านนายประไพ  ภูแสร์  ชุมชนรุงอรุณ

0 0 495,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง 
ถนนข้างบ้านนางสาวแตงออน  ธรรมมา
ศักดิ์ ชุมชนหนองกระทุมพัฒนา

0 0 320,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง 
ถนนข้างบ้านนายอํานวย  บัติสม

0 465,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง 
ถนนข้างศาลากลางบ้านชุมชนอนุรักษ์บ้าน
หนองขอน 

385,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง 
พร้อมวางทอระบายน้ํา กลุมบ้านป้าแดง 
ชุมชนรุงอรุณ 

0 250,000 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทางในเขต
เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ์

0 0 0 100 % 100,000

โครงการสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังถนน
กลุมบ้าน นางไหล เขานิลดี ชุมชนบ้านเกา
อุดมสุข

0 0 490,000 -100 % 0
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

  โครงการปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาล 
 ปรับปรุงซอมแซมทางเท้าภายในชุมชนรวม
ใจพัฒนา

0 0 1,200,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมบ้านพักพนักงาน
เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ์

0 0 0 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต 
ซอยเทศบาล 22 ชุมชนสันติสุข

0 0 0 100 % 500,000

โครงการปรับปรุงระบบน้ําประปาภายใน
แหลงทองเที่ยวเขาฉกรรจ์

0 376,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลห้อง
นายกเทศมนตรี และกอสร้างฐานรองรับ
ระบบสํารองน้ําพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งในสํานัก
งาน

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ชุมชน
หนองกระทุมพัฒนา 

247,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงห้องน้ําอาคารหอประชุม
ชั้นลาง 0 0 490,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลเขาฉกรรจ์

0 0 0 100 % 1,000,000
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โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมชั้นบน 0 0 0 100 % 500,000

โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมด้านลาง
0 0 490,000 -100 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0 474,000 0 0 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งกอสร้าง

0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,835,000 3,619,000 10,268,000 8,875,000
รวมงบลงทุน 2,835,000 3,619,000 10,268,000 8,875,000

รวมงานก่อสร้าง 2,835,000 3,619,000 10,268,000 8,875,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,835,000 3,619,000 10,268,000 8,875,000
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ใสใจสิ่งแวดล้อม 0 0 0 100 % 50,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริฯ

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 100,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 100,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 100,000

รวมทุกแผนงาน 46,933,191.96 49,033,562.7 81,000,000 78,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ

อําเภอเขาฉกรรจ   จังหวัดสระแกว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 78,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,606,980 บาท
งบกลาง รวม 11,606,980 บาท

งบกลาง รวม 11,606,980 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 350,000 บาท

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตาม พรบ.ประกัน
สังคม พ.ศ.2533  และตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสระแกว ในอัตรารอยละ 5 ของค่าตอบแทน
พนักงานจาง   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แกไข
เพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 120
 ลําดับที่ 1

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตาม พรบ.เงินทดแทน พ
.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแกว ในอัตรารอยละ 0.2 ของค่าตอบ
แทนพนักงานจาง    
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 120
 ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,200,000 บาท

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน  800 ราย
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยหลักเกณฑการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
.2552 และที่แกไขเพิ่มเติม/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 75
 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,380,000 บาท

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูพิการ จํานวน  150 ราย 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยหลักเกณฑการ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 75
 ลําดับที่ 3

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูป่วยโรคเอดส จํานวน 10 รายๆ
ละ 500 บาทต่อเดือน    
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการจ่ายเงิน
สงเคราะหเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2548
/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 75
 ลําดับที่ 1
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เงินสํารองจ่าย จํานวน 700,000 บาท

  -เพื่อเป็นรายจ่ายที่ตั้งไวเพื่อใชจ่ายในกรณีที่จําเป็นและไม่
สามารถคาดการณไดล่วงหนา เช่น การแกไขและบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย ฯลฯ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 120
 ลําดับที่ 3

รายจ่ายตามขอผูกพัน

ค่าใชจ่ายในกิจการจราจร จํานวน 40,000 บาท

 -ค่าใชจ่ายในการจัดจราจรตั้งจ่ายโดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่า
ปรับตามกฎหมายจราจรทางบกที่ไดรับการจัดสรรจริงในปีที่ผ่าน
มา  เพื่อสนับสนุน การดําเนินงานของตํารวจจราจรที่ไดวางแผน
ไวและขอให ทองถิ่นสนับสนุนเป็นค่าใชจ่ายในการรักษาความ
สงบเรียบรอย เกี่ยวกับการจราจรและเป็นสิ่งที่ประชาชนไดรับ
ประโยชนโดยตรง เช่น สัญญาณไฟ ทาสี ตีเสน เป็นตน   
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 120
 ลําดับที่ 5

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 110,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยรายจ่ายของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 121
 ลําดับที่ 8
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เงินช่วยค่าครองชีพผูรับบํานาญพนักงานครู (ช.ค.บ.) จํานวน 58,500 บาท

  -เพื่อตั้งจ่ายเป็นช่วยเหลือค่าครองชีพผูรับบํานาญพนักงาน
ครู  (ช.ค.บ.)  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการส่วนทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่ม
เติม/ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว
 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 121
 ลําดับที่ 7

เงินช่วยพิเศษผูรับบํานาญ จํานวน 90,000 บาท

  -เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษใหกับผูรับบํานาญที่ถึงแก่
ความตาย  
 -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 121
 ลําดับที่ 7

เงินช่วยพิเศษผูรับบํานาญพนักงานครู จํานวน 30,000 บาท

  -เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษใหกับผูรับบํานาญพนักงาน
ครูที่ถึงแก่ความตาย     
 -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 121
 ลําดับที่ 7

เงินช่วยพิเศษผูรับบํานาญลูกจางประจําถ่ายโอน จํานวน 80,000 บาท

  -เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษใหกับลูกจางประจําถ่ายโอน
ที่ถึงแก่ความตาย  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได   
 -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 121
 ลําดับที่ 7
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เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู จํานวน 61,600 บาท

  -เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการส่วนทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่ม
เติม/ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว
 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 121
 ลําดับที่ 7

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 536,880 บาท

  -เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินบําเหน็จ/เงินบําเหน็จรายเดือน/เงินบําเหน็จ
ตกทอดของลูกจางประจํา/ลูกจางประจําถ่ายโอน
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินบําเหน็จ
ลูกจางประจําของหน่วยการบริหารราชการส่วนทองถิ่น พ.ศ.2542
 และที่แกไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 121
 ลําดับที่ 10

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการส่วนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 1,710,000 บาท

  -เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ส่วนทองถิ่น (กบท.) เพื่อช่วยเหลือแก่ขาราชการส่วนทองถิ่นอัตรา
รอยละสองของงบประมาณรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน/เงิน
บํานาญ/เงินบําเหน็จดํารงชีพ/บําเหน็จตกทอด     
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการส่วนทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่ม
เติม/ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว
 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 121
 ลําดับที่ 7
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 120,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น (สปสช.)   
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 120
 ลําดับที่ 4

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพขาราชการ/พนักงานเทศบาล 
 -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 121
 ลําดับที่ 6

เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจาง จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพลูกพนักงานจาง
 -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 121
 ลําดับที่ 6

เงินช่วยค่าทําศพลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพลูกจางประจํา 
 -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 121
 ลําดับที่ 6
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,427,600 บาท

งบบุคลากร รวม 9,037,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองส่วนทองถิ่น จํานวน 756,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 85
 ลําดับที่ 1

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก
เทศมนตรี/  รองนายกเทศมนตรี 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 85
 ลําดับที่ 1
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายก
เทศมนตรี  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 85
  ลําดับที่ 1

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารส่วนตําบล

จํานวน 216,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก
เทศมนตรี 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554  และที่แกไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 86
  ลําดับที่ 1
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น

จํานวน 1,620,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล/รองประธาน
สภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล รวม 12 ตําแหน่ง  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554  และที่แกไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 86
  ลําดับที่ 1

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,965,020 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 4,180,980 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ของพนักงานเทศบาล  จํานวน 12 อัตรา  
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542/หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 86
  ลําดับที่ 2

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 4,200 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินตามวุฒิ  และเงิน
เพิ่มอื่นๆ เช่น เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ  ใหแก่
พนักงานเทศบาล 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542/หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 86
 ลําดับที่ 3
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 398,400 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผูบริหารใหแก่ปลัด
เทศบาล จํานวน 168,000 บาท,รองปลัด
เทศบาล  จํานวน 42,000 บาท, หัวหนาสํานักปลัด
เทศบาล จํานวน 134,400 บาท,หัวหนาฝ่ายบริหารงานทั่ว
ไป จํานวน 18,000 บาท,หัวหนาฝ่ายอํานวยการ จํานวน 18,000
 บาท,หัวหนาฝ่ายปกครอง จํานวน 18,000 บาท ตั้งไว  398,400
  บาท 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542/หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 87
ลําดับที่ 4

ค่าจางลูกจางประจํา จํานวน 275,640 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงค่าจาง
ประจําปีของลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา  
 -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 87
 ลําดับที่ 5

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,057,800 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจางของเทศบาล  รวม 7
 อัตรา ไดแก่ พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน 3 อัตรา,พนักงาน
จางทั่วไป 4 อัตรา  
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542/หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 88
 ลําดับที่ 6
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินตอบแทนพิเศษ
พนักงานจางใหแก่พนักงานจางของเทศบาล 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542/หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 88
 ลําดับที่ 7

งบดําเนินงาน รวม 4,868,280 บาท
ค่าตอบแทน รวม 538,280 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 428,280 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนใหแก่ผูปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแก่เทศบาล ไดแก่
1) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ เช่น ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการสอบเปลี่ยนสายงาน ,คณะกรรมการตรวจ
การจาง , สมาชิก อปพร. ฯลฯ  ตั้งไว 10,000 บาท 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26
 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
2.เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ สําหรับขาราชการหรือพนักงานส่วนทองถิ่น ตั้ง
ไว  418,280 บาท 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนทองถิ่นใหเป็นรายจ่ายอื่นขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2557 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 88
 ลําดับที่ 8
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการ     
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 89
 ลําดับที่ 10

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
 -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ. 2562/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 89
 ลําดับที่ 11

ค่าใช้สอย รวม 3,105,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ค่าจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ 
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสราง
อื่น ๆ

จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจางที่ปรึกษา  วิจัย  ประเมินผล  หรือ
พัฒนาระบบต่างๆ  ซึ่งมิใช่การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดิน
และ/หรือสิ่งก่อสราง  
 -เป็นไปตามมติ ก.ท.จ.สระแกว ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2558 /หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 93
 ลําดับที่ 29
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รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (สํานักปลัดเทศบาล) จํานวน 500,000 บาท

 -เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใดๆ นอกจากการบริการ
สาธารณูปโภค เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร,ค่าเช่าเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณต่อพ่วง,ค่าเช่าเครื่องพิมพ,ค่าเบี้ย
ประกัน,ค่าจางปรับปรุงโดเมน website,ค่าจางเหมาบริการ
ป้องกันและกําจัดปลวก,ค่าธรรมเนียมต่างๆ,ค่าจางเหมาบริการ
ต่างๆ  ฯลฯ  
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่า
ใชจ่ายในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
. 2562/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 /หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 89
 ลําดับที่ 12

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

 เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการต่างๆ ของ
เทศบาลไดแก่   
1)ค่ารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพเอกสาร ฯลฯ  
2)ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล  การประชุมคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการต่างๆ รวมถึงการประชุมระหว่าง
หน่วยงานทั้งรัฐหรือเอกชน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ ฯลฯ
  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 90
 ลําดับที่ 13
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งระดับต่างๆ จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งระดับ
ต่างๆ  ไดแก่  การเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น ,สส
. ,สว.,ประธานชุมชน ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยคณะกรรมการชุมชนของเทศ
บาล พ.ศ.2564/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 92
 ลําดับที่ 22

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการ (สํานักปลัดเทศบาล) จํานวน 60,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 90
 ลําดับที่ 14
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ค่าใชจ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริต่างๆ/โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ   
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 /ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่ม
เติม/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559และที่แกไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 39
 ลําดับที่ 4

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นรายจ่ายในการส่งเจาหนาที่เขาร่วมการฝึกอบรมกับหน่วย
งานอื่น เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 89
 ลําดับที่ 12
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โครงการการศึกษาเพื่อตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. 
ประเทศไทย)

จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการการศึกษาเพื่อตานการ
ใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ ค่าเงินรางวัล ฯลฯ   
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559/ระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่ม
เติม/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2562
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 40
ลําดับที่ 7

โครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่ม
เติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 93
 ลําดับที่ 28
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โครงการกิจกรรมวันทองถิ่นไทย จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการกิจกรรมวันทองถิ่น
ไทย ไดแก่ กิจกรรมสาธารณประโยชนต่าง  เช่น ค่าป้าย
โครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ  ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 95
 ลําดับที่ 35

โครงการกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการกิจกรรมวัน
เทศบาล (วันที่ 24 เมษายน ) เช่น การทําบุญตักบาตร / กิจกรรม
สาธารณะประโยชน  ฯลฯ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 92
 ลําดับที่ 23
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โครงการแกไขปัญหาและบรรเทาความเดือดรอนแก่ผูยากไรและผู
ดอยโอกาสในเขตเทศบาล

จํานวน 300,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินการแกไขปัญหาความเดือนรอน
แก่ประชาชนผูยากไร และผูดอยโอกาสในเขต
เทศบาล เช่น การมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค การสรางบานทอง
ถิ่นไทยฯ การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ฯลฯ   
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 38
 ลําดับที่ 3

โครงการแข่งขันกีฬามวลชนคนเขาฉกรรจตานยาเสพติด จํานวน 40,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินการโครงการแข่งขันกีฬามวลชน
คนเขาฉกรรจตานยาเสพติด    
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2562
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 93
 ลําดับที่ 26

วันที่พิมพ : 20/8/2564  15:20:48 หนา : 18/141



โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างเทศบาลในจังหวัดสระแกวตานยาเสพ
ติด

จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่งขันกีฬา
ระหว่างเทศบาลในจังหวัดสระแกวตานยาเสพติด     
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2562
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 92
 ลําดับที่ 25

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขา
ฉกรรจ  เช่น ค่าใชจ่ายในการจัดประชุมและจัดเวทีประชาคม
ต่างๆ,ค่าใชจ่ายในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ/แผนพัฒนาทอง
ถิ่น/แผนดําเนินงาน/แผนชุมชน ฯลฯ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่ม
เติม/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559/พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 91
 ลําดับที่ 19
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โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ จํานวน 100,000 บาท

    -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลในรูปแบบต่างๆ เช่น วีดี
ทัศน วารสาร รายงานกิจการ จดหมายข่าว แผ่นพับประชา
สัมพันธ ฯลฯ 
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใช
จ่ายในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 94
 ลําดับที่ 33

โครงการเทศบาลสัญจร จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาล
สัญจร เช่น การออกใหบริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาล ฯลฯ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 92
 ลําดับที่ 24
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติดของเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ    
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2562
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 38
 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
อาชีพหลักสูตรระยะสั้น เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559/ระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่ม
เติม/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 40
ลําดับที่ 7
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โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงาน
จางของเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ

จํานวน 30,000 บาท

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม ฯ
 เช่น ค่าป้ายโครงการฯ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ 
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 96
 ลําดับที่ 37

โครงการฝึกอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดูงานในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ

จํานวน 500,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนา และ
ศึกษาดูงานของผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน
เทศบาลในประเทศ/ต่างประเทศ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 91
 ลําดับที่ 20
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โครงการฝึกอบรมใหความรูดานกฎหมายใหกับประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ

จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมใหความรู
ดานกฎหมายใหกับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ
เช่น ค่าป้ายโครงการฯ ค่าวิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ 
 -เป็นไปตามอระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใช
จ่ายในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 96
 ลําดับที่ 38

โครงการรณรงคงดเหลาเขาพรรษา จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการรณรงคงดเหลาเขา
พรรษา เช่น ค่าป้ายโครงการฯ ฯลฯ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 95
 ลําดับที่ 36
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โครงการรับเสด็จพระราชดําเนินของพระบรมราชวงศ จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการรับเสด็จพระราชดําเนินของพระ
บรมราชวงศ     
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 94
 ลําดับที่ 30

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาฉกรรจ จํานวน 450,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เขาฉกรรจต่างๆ  ไดแก่  แรลลี่  ปั่นจักรยาน เดิน-วิ่ง ฯลฯ
   เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ  ค่าเงินรางวัล ฯลฯ   
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 76
 ลําดับที่ 1
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โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกําลังกายแก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชน

จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา
และการออกกําลังกายแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ  ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่ม
เติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 41
 ลําดับที่ 12

โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมความรักและ
ความอบอุ่นในครอบครัว ไดแก่ กิจกรรม walk rally ค่ายครอบ
ครัว ค่ายสมวัย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ  ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่ม
เติม/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
.2560และที่แกไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 41
 ลําดับที่ 10
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โครงการส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาใชเวลาว่างช่วงวันหยุด และช่วง
ปิดภาคเรียนใหเป็นประโยชน

จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมนักเรียน นัก
ศึกษาการใชเวลาว่างช่วงวันหยุดและช่วงปิดภาคเรียนใหเป็น
ประโยชน  เช่น  การจางนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิด
ภาคเรียนและวันหยุด  ฯลฯ  
 -เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.5/ว 46
 ลงวันที่ 6 มกราคม 2556
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 38
 ลําดับที่ 2

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
และเยาวชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ  ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใช
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขา
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
 /ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 41
 ลําดับที่ 11
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอย
โอกาส และคนไรที่พึ่ง

จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และคนไรที่
พึ่ง เช่น โครงการเยี่ยมบานฯ/ตรวจสุขภาพ/กิจกรรม
นันทนาการ/ชมรมผูสูงอายุ ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 /ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่ม
เติม/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
.2560และที่แกไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 39
 ลําดับที่ 5
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โครงการส่งเสริมสตรีและครอบครัว จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสตรีและครอบ
ครัว ไดแก่ กิจกรรมใหความรูเรื่องสิทธิและหนาที่ของสตรีและ
ครอบครัว เป็นตน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ ฯลฯ   
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 /ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่ม
เติม/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 40
 ลําดับที่ 9

ฝึกอบรมและสัมมนาตามโครงการที่เทศบาลจัดขึ้น จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนาตามโครงการที่
เทศบาลจัดขึ้น 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 92
 ลําดับที่ 21
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสินเพื่อ
ใหใชงานไดตามปกติ     
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 90
 ลําดับที่ 15

ค่าวัสดุ รวม 610,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จําเป็นตอง
ใช เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กรรไกร แบบพิมพ เกาอี้
พลาสติก ผาคลุมเกาอี้พลาสติก ฯลฯ   
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 91
 ลําดับที่ 17

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุงานบานงานครัวต่างๆ ที่จํา
เป็นตองใช เช่น ไมกวาด แปรงถูพื้น น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 91
 ลําดับที่ 17
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ต่างๆ ที่จําเป็นตองใช เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัว
เทียน ฯลฯ  
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 91
 ลําดับที่ 17

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ที่
จําเป็นตองใช เช่น  จารบี  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
เบนซิน  ฯลฯ     
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 91
 ลําดับที่ 17

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ ที่
จําเป็นตองใช เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร  พู่กันและ
สี ฟิลม  แถบบันทึกภาพหรือเสียง  รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลาง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ   
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 91
 ลําดับที่ 17
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอรต่างๆ ที่จําเป็น
ตองใช เช่น แผ่นหรือจานบันทึกขอมูล  กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล แป้นพิมพ ตลับผงหมึก หัวพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป
 เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ซีดีรอม  ฯลฯ  
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 91
 ลําดับที่ 17

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นตอง
ใช เช่น มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า หัวเชื่อมแกส หัววาลวปิด-เปิดแกส ฯลฯ 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 91
 ลําดับที่ 17

ค่าสาธารณูปโภค รวม 615,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงาน/ในที่สาธารณะ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 /หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 /หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30
 กันยายน 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 91
 ลําดับที่ 18
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสํานักงาน/ในที่สาธารณะ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30
 กันยายน 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 91
 ลําดับที่ 18

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพททางไกลภายในประเทศ-ระหว่าง
ประเทศ  ค่าโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ        
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1295 ลงวันที่ 2
 พฤษภาคม 2561
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 91
 ลําดับที่ 18
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ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตูไปรษณีย ฯลฯ       
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30
 กันยายน 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 91
ลําดับที่ 18

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางดานโทรคมนาคม  เช่น ค่าโทรสาร ค่า
สื่อผ่านดาวเทียม  ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับอินเตอรเน็ต และค่าสื่อสาร
อื่น ฯลฯ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30
 กันยายน 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 91
 ลําดับที่ 18

วันที่พิมพ : 20/8/2564  15:20:48 หนา : 33/141



งบลงทุน รวม 362,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 362,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 55,600 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อโตะทํางาน  พรอมเกาอี้  สําหรับ
ผูบริหารระดับสูง (นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี) ราคาชุด
ละ 27,800.- บาท จํานวน 2 ชุด (ราคาตามทองตลาด)  
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4 หนาที่ 34 ลําดับที่ 5  

ครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง

รถสามลออเนกประสงค จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อรถสามลออเนกประสงค  มี
หลังคา พรอมติดตั้งเครื่องเสียง  เพื่อใชในการประชา
สัมพันธ จํานวน 1 คัน (ราคาตามทองตลาด) 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4 หนาที่ 34 ลําดับที่ 6 

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น จํานวน 6,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น มีระบบ
ทํารอน-น้ําเย็นในตัว แบบตั้งพื้น 2 หัวกอก จํานวน 1
 เครื่อง (ราคาตามทองตลาด) 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4 หนาที่ 34 ลําดับที่ 4  
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

อุปกรณอ่านบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้ออุปกรณอ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader)  จํานวน 1 เครื่อง (ราคา
ตามมาตรฐาน ICT) 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 127
 ลําดับที่ 20 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (สํานักปลัดเทศบาล) จํานวน 200,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อ
ใหใชงานไดตามปกติ 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 90
 ลําดับที่ 16
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอเขา
ฉกรรจ (1)โครงการ ปราบปรามยาเสพติด

จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอา
ชนะยาเสพติดอําเภอเขาฉกรรจ ในการป้องกัน ปราบปราม สกัด
กั้น รวมถึงการตรวจคน และบําบัดผูเสพยา ผูคายาเสพติด แกไข
ปัญหายาเสพติด  (ตามหนังสืออําเภอเขาฉกรรจ ด่วนที่
สุด ที่ สก 0718.2/ว 740 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564) 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม/ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 41
 ลําดับที่ 13

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอเขา
ฉกรรจ (2)โครงการเร่งรัด ปฏิบัติการคนหาผูเสพยา/ผูติดยาเสพติด
เขาสู่กระบวนการบําบัด

จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอา
ชนะยาเสพติดอําเภอเขาฉกรรจ ในการป้องกัน ปราบปราม สกัด
กั้น รวมถึงการตรวจคน และบําบัดผูเสพยา ผูคายาเสพติด แกไข
ปัญหายาเสพติด (ตามหนังสืออําเภอเขาฉกรรจ ด่วนที่
สุด ที่ สก 0718.2/ว 740 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564) 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม/ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 41
 ลําดับที่ 13
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อุดหนุนศูนยปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอเขา
ฉกรรจ (3)โครงการ สกัดกั้นยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต

จํานวน 60,000 บาท

 -เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอา
ชนะยาเสพติดอําเภอเขาฉกรรจ ในการป้องกัน ปราบปราม สกัด
กั้น รวมถึงการตรวจคน และบําบัดผูเสพยา ผูคายาเสพติด แกไข
ปัญหายาเสพติด  (ตามหนังสืออําเภอเขาฉกรรจ ด่วนที่
สุด ที่ สก 0718.2/ว 740 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564) 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม/ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 41
 ลําดับที่ 13

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอเขา
ฉกรรจ (4)การแข่งขันกีฬาอําเภอเขาฉกรรจตานภัยยาเสพติดฯ เพื่อ
สรางความปรองดองสมานฉันท

จํานวน 60,000 บาท

 -เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอา
ชนะยาเสพติดอําเภอเขาฉกรรจ ในการป้องกัน ปราบปราม สกัด
กั้น รวมถึงการตรวจคน และบําบัดผูเสพยา ผูคายาเสพติด แกไข
ปัญหายาเสพติด  (ตามหนังสืออําเภอเขาฉกรรจ ด่วนที่
สุด ที่ สก 0718.2/ว 740 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564) 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม/ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หนาที่ 13 ลําดับที่ 1
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งานบริหารงานคลัง รวม 5,447,530 บาท
งบบุคลากร รวม 4,107,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,107,240 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 2,959,980 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนของพนักงานเทศบาล จํานวน 8 อัตรา
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอง
ถิ่น/หนังสือสํานักงาน กจ.,กท.และ ก.อบต.ที่ มท0809.2/ว 138
 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 86
 ลําดับที่ 2

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 72,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
เงินเพิ่มอื่น ฯลฯ ใหแก่พนักงานเทศบาล
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอง
ถิ่น/หนังสือสํานักงาน กจ.,กท.และ ก.อบต.ที่ มท0809.2/ว 138
 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 87
  ลําดับที่ 3

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 170,400 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับผูดํารงตําแหน่งบริหาร
ใหแก่ ผูอํานวยการกองคลัง และหัวหนาฝ่าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอง
ถิ่น/หนังสือสํานักงาน กจ.,กท.และ ก.อบต.ที่ มท0809.2/ว 138
 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 87
 ลําดับที่ 4
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ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 804,960 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจางพนักงานจางของเทศบาล  รวม 7
   อัตรา ไดแก่พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2
   อัตรา, พนักงานจางทั่วไป 5 อัตรา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอง
ถิ่น/หนังสือสํานักงาน กจ.,กท.และ ก.อบต.ที่ มท0809.2/ว 138
 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 88
  ลําดับที่ 6

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 99,900 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก่พนักงานจางของ
เทศบาล                                                                
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอง
ถิ่น/หนังสือสํานักงาน กจ.,กท.และ ก.อบต.ที่ มท0809.2/ว 138
 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 88
  ลําดับที่ 7
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งบดําเนินงาน รวม 1,340,290 บาท
ค่าตอบแทน รวม 622,290 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 592,290 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น ไดแก่
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เช่น คณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคา  ประกวดราคา คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ คณะกรรมการกําหนดราคากลาง คณะกรรมการจัดทํารูป
แบบรายการก่อสราง ฯลฯ ตั้งไว 350,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562/ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0803.3/ว1966 ลงวันที่ 26
  กันยายน 2560       
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 89
 ลําดับที่ 8

2)เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับขา
ราชการหรือพนักงานส่วนทองถิ่น รวมทั้งพนักงานจาง ตั้ง
ไว 242,290 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนทองถิ่นใหเป็นรายจ่ายอื่นขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2557      
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) หนาที่ 89
 ลําดับที่  8  
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ตามความจํา
เป็น  ใหแก่ พนักงานเทศบาล /พนักงานจาง  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 89
  ลําดับที่ 10  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
 - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ.2562/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนทองถิ่นพ.ศ.2563     
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) หนาที่ 89
 ลําดับที่ 11  
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ค่าใช้สอย รวม 372,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (กองคลัง) จํานวน 250,000 บาท

 - เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใดๆ นอกจากการบริการ
สาธารณูปโภค ไดแก่ ค่าจางเหมาบริการต่างๆ ที่เทศบาล ดําเนิน
การเองไม่ได เช่น ค่าจัดทําประกันภัยและ พรบ.รถยนตส่วน
ราชการ/  ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องปริ้นเตอรเพื่อใช
ใน   งานระบบการเงิน และบัญชี/งานเบิกจ่ายฯ/งานพัสดุ / งาน
พัฒนารายได/งานแผนที่ภาษี/ งานธุรการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการรับเงิน การ
เบิกเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น  พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2558  / และตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว
 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่องซักซอมความเขาใจเกี่ยว
กับการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการประกันภัยรถราชการ  ฯ และเป็น
ไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐพ.ศ.2560/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใช
จ่ายในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
/หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 89
  ลําดับ 12   
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง) จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวย
ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฯ พ.ศ
. 2559  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 90
 ลําดับที่ 14

ค่าลงทะเบียนอบรม /ประชุม/สัมมนา จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม/ประชุมสัมมนาของเจา
หนาที่และค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง เช่น การส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ อปท.  (e-LAAS)  
การ พัฒนาประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได  การเตรียมการรอง
รับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 /หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 89
  ลําดับ 12    
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โครงการรับชําระภาษีนอกสถานที่ จํานวน 2,000 บาท

  - เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินการบริการรับชําระภาษีและจัด
เก็บภาษีนอกสถานที่ฯ เช่น ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการรับเงิน การ
เบิกเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่ม
เติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 94
 ลําดับที่ 31

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสินเพื่อ
ใหใชงานไดตามปกติ เป็นการซ่อมเล็กหรือซ่อมปกติเท่านั้น 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564//หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 90
  ลําดับ 16

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

  -  เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จําเป็น
ตองใช เช่น ใบเสร็จรับเงิน  ทะเบียนบัญชีต่าง ๆ กระดาษ ถ่าย
เอกสาร  กระดาษสีทําปกการดรายจ่าย  ปากกา ดินสอ น้ํายาลบ
คําผิด  น้ําดื่ม ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 91
 ลําดับที่ 17
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุงานบานงานครัวที่จําเป็น
ตองใชเช่น แกวน้ํา กระดาษชําระ ชุดใส่อาหารว่างรับรอง
แขก ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 91
 ลําดับที่ 17

วัสดุก่อสราง จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุก่อสรางต่างๆ ที่จําเป็นตอง
ใช เช่น  ตลับเมตร  คอน  กลอนประตูหองน้ํา  สายชําระหองน้ํา
หญิง ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 91
ลําดับที่ 17

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ต่างๆ ที่จําเป็นตองใช เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ สําหรับรถ
จักรยานยนต ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ 2561 - 2564) หนาที่ 91
 ลําดับที่ 17
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ที่
จําเป็นตองใช เช่น จารบี น้ํามันเครื่อง แกสโซฮอล 95 ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 91
 ลําดับที่ 17

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหายาสามัญประจําบาน , วัสดุอุปกรณ
ที่ใชในการป้องกันโรคติดต่อ ฯ เช่น แอลกอฮอลเจล หนากาก
อนามัย ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ 2561 - 2565) หนาที่ 91
 ลําดับที่ 17

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

  - เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอรต่างๆที่จําเป็น
ตองใช เช่น ตลับผงหมึก เมนบอรด เมาส เครื่องขยาย
สัญญาณ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หนาที่ 91
 ลําดับที่ 17
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 116,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 100,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณียด่วนพิเศษ ลงทะเบียนตอบรับ  ค่า
ดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ  เช่น ใชในการส่งหนังสือแจงภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง เป็นตน 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 3035  ลงวันที่ 30
 กันยายน 2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 91
 ลําดับที่ 18

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 16,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางดานโทรคมนาคม  เช่น ค่าโทรสาร ค่า
สื่อผ่านดาวเทียม  ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับอินเตอรเน็ต และค่าสื่อสาร
อื่น ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 3035  ลงวันที่ 30
 กันยายน 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 91
 ลําดับที่ 18
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 319,430 บาท
งบบุคลากร รวม 207,060 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 207,060 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 207,060 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ของพนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา
 -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 98
 ลําดับที่ 1

งบดําเนินงาน รวม 112,370 บาท
ค่าตอบแทน รวม 22,370 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 17,570 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนใหแก่ผูปฏิบัติงานอันเป็น
ประโยชน แก่เทศบาล ไดแก่
 -ค่าประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับขาราชการหรือ
พนักงานส่วนทองถิ่น    
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนทองถิ่นใหเป็นรายจ่ายอื่นขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2557 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 99
 ลําดับที่ 5
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,800 บาท

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแก่ขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 
 -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ. 2562/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 99
 ลําดับที่ 6

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใดๆ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใดๆ นอกจากการบริการ
สาธารณูปโภค เช่น ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณต่อ
พ่วง,ค่าธรรมเนียมต่างๆ,ค่าจางเหมาบริการต่างๆ  ฯลฯ 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่า
ใชจ่ายในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
. 2562/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 89
 ลําดับที่ 12
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 100
 ลําดับที่ 8

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อเป็นรายจ่ายในการส่งเจาหนาที่เขาร่วมการฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม/ประชุม/สัมมนาฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 /หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 89
 ลําดับที่ 12

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จําเป็นตอง
ใช เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กรรไกร แบบพิมพ ฯลฯ  
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 91
 ลําดับที่ 17
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอรต่างๆ ที่จําเป็น
ตองใช เช่น แผ่นหรือจานบันทึกขอมูล  กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล แป้นพิมพ ตลับผงหมึก หัวพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป
 เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ซีดีรอม  ฯลฯ 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 91
 ลําดับที่ 17

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 3,595,070 บาท

งบบุคลากร รวม 2,079,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,079,300 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 652,500 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ของพนักงานเทศบาล  จํานวน 2 อัตรา   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542/หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 98
 ลําดับที่ 1

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผูบริหารใหแก่หัวหนา
ฝ่ายฯ จํานวน 18,000 บาท   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542/หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 98
 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ : 20/8/2564  15:20:48 หนา : 51/141



ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,300,800 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจางของเทศบาล รวม 11
 อัตรา ไดแก่ พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน 2
 อัตรา  ,พนักงานจางทั่วไป  9  อัตรา  
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542/หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 98
 ลําดับที่ 3

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินตอบแทนพิเศษ
พนักงานจางใหแก่พนักงานจางของเทศบาล
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542/หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 99
 ลําดับที่ 4

งบดําเนินงาน รวม 1,385,770 บาท
ค่าตอบแทน รวม 168,770 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 163,770 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนใหแก่ผูปฏิบัติงานอันเป็น
ประโยชน แก่เทศบาล ไดแก่
 -ค่าประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับขาราชการหรือ
พนักงานส่วนทองถิ่น    
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนทองถิ่นใหเป็นรายจ่ายอื่นขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2557 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 99
 ลําดับที่ 5
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแก่ขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา     
 -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ. 2562/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 99
 ลําดับที่ 6

ค่าใช้สอย รวม 435,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใดๆ จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใดๆ นอกจากการบริการ
สาธารณูปโภค เช่น ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณต่อ
พ่วง,,ค่าเช่าเครื่องพิมพ,ค่าเบี้ยประกัน,ค่าธรรมเนียมต่างๆ,ค่าจาง
เหมาบริการต่างๆ  ฯลฯ  
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่า
ใชจ่ายในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
. 2562/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 /หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 99
 ลําดับที่ 7
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการ (งานป้องกันฯ) จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 100
 ลําดับที่ 8

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อเป็นรายจ่ายในการส่งเจาหนาที่เขาร่วมการฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม/ประชุม/สัมมนา ฯลฯ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 99
 ลําดับที่ 7
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โครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ จํานวน 200,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 หนาที่ 16 ลําดับที่ 1

โครงการซักซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการซักซอมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย            
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559/เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 43
 ลําดับที่ 2
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โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 25,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินการโครงการมป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 43
 ลําดับที่ 1

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหแก่พนักงานดับเพลิง
เทศบาล

จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานใหแก่พนักงานดับเพลิง 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 43
 ลําดับที่ 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสินเพื่อ
ใหใชงานไดตามปกติ       
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 100
 ลําดับที่ 9
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ค่าวัสดุ รวม 770,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จําเป็นตอง
ใช เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กรรไกร แบบพิมพ ฯลฯ   
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 91
 ลําดับที่ 17

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุงานบานงานครัวต่างๆ ที่จํา
เป็นตองใช เช่น ไมกวาด  แปรงถูพื้น  น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ   
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 101
 ลําดับที่ 11

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 300,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ต่างๆ ที่จําเป็นตองใช เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัว
เทียน ป้ายไฟหยุดตรวจจราจรสามเหลี่ยม แผงเหล็กกั้น
จราจร กรวยจราจร ฯลฯ  
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 101
 ลําดับที่ 11
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ที่
จําเป็นตองใช เช่น  จารบี  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
เบนซิน  ฯลฯ    
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 101
 ลําดับที่ 11

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุการเกษตรที่จําเป็นตอง
ใช เช่น ใบเลื่อย มีดตัดแต่งกิ่งไม มีดขอ คราด ฯลฯ  
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 101
 ลําดับที่ 11

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ ที่จําเป็น
ตองใช เช่น เครื่องแบบ  เครื่องหมายยศและสังกัด  ฯลฯ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่า
วัสดุเครื่องแต่งกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560/หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 101
 ลําดับที่ 11
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 150,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิงต่างๆ ที่จําเป็น
ตองใช เช่น สายส่งน้ําดับเพลิง  ผงเคมีแหง  โฟม   ฯลฯ  
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 101
 ลําดับที่ 11

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นตอง
ใช เช่น มิเตอรน้ํา ไฟฟ้า หัวเชื่อมแกส  หัววาลวปิด-เปิดแกส ฯลฯ
  
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 101
 ลําดับที่ 11

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางดานโทรคมนาคม  เช่น ค่าโทรสาร ค่า
สื่อผ่านดาวเทียม  ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับอินเตอรเน็ต และค่าสื่อสาร
อื่น ฯลฯ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 3035 ลงวันที่ 30
 กันยายน 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 101
 ลําดับที่ 12
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (งานป้องกันฯ) จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อ
ใหใชงานไดตามปกติ    
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 100
 ลําดับที่ 10

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรเขาฉกรรจ-ในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 
อํานวยความสะดวกการจราจรและบริการในช่วงเทศกาล

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อสนับสนุนโครงการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด บริการประชาชนและ
ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานตและเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565
 (ตามหนังสือสถานีตํารวจภูธรเขาฉกรรจ ที่ ตช 0017
 (สก)(10)17/1411 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564)  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม/ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 44
 ลําดับที่ 5
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,656,220 บาท

งบบุคลากร รวม 2,686,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,686,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 2,012,160 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงาน และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนขาราชการ พนักงานส่วนทองถิ่น  จํานวน 6 อัตรา  
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542/หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   หนาที่ 102
  ลําดับที่ 1

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินตามวุฒิและเงินเพิ่ม
อื่นๆ เช่น เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ  
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542/หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   หนาที่ 102
  ลําดับที่ 2

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 170,400 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับผูที่ดํารงตําแหน่งผู
อํานวยการกองและหัวหนาฝ่าย ฯ   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542/หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   หนาที่ 102
  ลําดับที่ 3
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ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 432,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจาง จํานวน 4 อัตรา  
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542/หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   หนาที่ 103
  ลําดับที่ 4

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่ม
ต่างๆ จํานวน 4 อัตรา 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542/หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   หนาที่ 103
  ลําดับที่ 5

งบดําเนินงาน รวม 826,660 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,660 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 114,660 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น ไดแก่ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนทองถิ่นใหเป็นรายจ่ายอื่นขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 103
  ลําดับที่ 6
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแก่ขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
 -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2562/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2563 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   หนาที่ 104
  ลําดับที่ 7

ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (กองการศึกษา) จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใดๆ (ยกเวนบริการ
สาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) เช่น  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าจางเหมาบริการต่างๆ ค่าเช่าทรัพยสิน (ยกเวนค่าเช่า
บาน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ประปา ค่าจัดทําพานพุ่ม พวงมาลางานรัฐพิธีต่างๆ ฯลฯ 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิก
จ่ายในการบริหารงานองคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 /หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 104
  ลําดับที่ 9
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่ารับรอง (ในการรับรองหรือเลี้ยงรับรององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น) ค่าใชจ่ายพิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใชจ่ายใน
งานพิธีศาสนา/รัฐพิธี ค่าใชจ่ายในการประชุมราชการ ฯลฯ
 เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ
เอกสาร                                            
 -เป็นไปตามหนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 105
   ลําดับที่ 11    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองการศึกษา) จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลง
ทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรมฯ ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 104
  ลําดับที่ 8   
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา จํานวน 50,000 บาท

  -เพื่อเป็นรายจ่ายในการส่งเจาหนาที่เขาร่วมการฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม/ประชุม/สัมมนา ฯลฯ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 107
 ลําดับที่ 19
   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 105
  ลําดับที่ 12    

ค่าวัสดุ รวม 432,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 400,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ น้ําหมึกปริ้นท ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ คลิ
ป เทปใส กาว แฟ้ม ธง พรมปูพื้น ผาผูกสําหรับจัดงาน พวง
มาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม ฯลฯ 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 105
   ลําดับที่ 14    
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  เช่น ไม
กวาด แปรงถูพื้น น้ํายาดับกลิ่น กรอบรูป หัวดูดตะกอนสระว่าย
น้ํา ฯลฯ 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 105
  ลําดับที่ 14    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร พู่กันและสี รูปสีหรือขาวดําที่ได
จากการลาง อัดขยาย เมมโมรี่การด เอกสารเผยแพร่ผลการ
ดําเนินงาน ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอลาก ฯลฯ 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 105
  ลําดับที่ 14    

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เช่น แผ่นหรือ
จานบันทึกขอมูล กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร หัวพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิ
ป เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ  
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 105
  ลําดับที่ 14    
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ  เช่น  ค่าบริการโทรคมนาคม
และค่าบริการอินเตอรเน็ต ฯลฯ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายใน
การบริหารงานองคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562/หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 106
   ลําดับที่ 15    

งบลงทุน รวม 18,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,000 บาท
ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องซักผา จํานวน 18,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อเครื่องซักผา แบบธรรมดาฝา
บน ขนาด 15 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง  (ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ) 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายใน
การบริหารงานองคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562/หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 4 หนาที่ 34 ลําดับที่ 10    
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งบเงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอําเภอเขาฉกรรจ โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
และงานรัฐพิธี  (จัดงานพิธีวันปิยมหาราช)

จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดงานพิธีวันปิยมหาราช ในวันที่ 23
 ตุลาคม 2564
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562/หนังสือ
อําเภอเขาฉกรรจ ที่ สก 0718.1/ว 0737 ลงวันที่ 19
 กรกฎาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 52
   ลําดับที่ 22  

อุดหนุนอําเภอเขาฉกรรจ โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
และงานรัฐพิธี (จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยู่
หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา)

จํานวน 15,000 บาท

  -เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระ
วชิรเกลาเจาอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2565
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562/หนังสือ
อําเภอเขาฉกรรจ ที่ สก 0718.1/ว 0737 ลงวันที่ 19
 กรกฎาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 52
   ลําดับที่ 22  
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อุดหนุนอําเภอเขาฉกรรจ โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
และงานรัฐพิธี (จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา)

จํานวน 15,000 บาท

 -เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมมราชนนีพันปี
หลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 12
 สิงหาคม 2565
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562/หนังสือ
อําเภอเขาฉกรรจ ที่ สก 0718.1/ว 0737 ลงวันที่ 19
 กรกฎาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 52
  ลําดับที่ 22 
   

อุดหนุนอําเภอเขาฉกรรจ โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
และงานรัฐพิธี (จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา)

จํานวน 15,000 บาท

 -เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562/หนังสือ
อําเภอเขาฉกรรจ ที่ สก 0718.1/ว 0737 ลงวันที่ 19
 กรกฎาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 52
   ลําดับที่ 22  
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อุดหนุนอําเภอเขาฉกรรจ โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
และงานรัฐพิธี (จัดงานพิธีวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ)

จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดงานพิธีวันคลายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวัน
ที่ 5 ธันวาคม 2564
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562/หนังสือ
อําเภอเขาฉกรรจ ที่ สก 0718.1/ว 0737 ลงวันที่ 19
 กรกฎาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 52
   ลําดับที่ 22  

อุดหนุนอําเภอเขาฉกรรจ โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
และงานรัฐพิธี (จัดงานพิธีวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)

จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดงานพิธีวันคลายวันสวรรคตสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562/หนังสือ
อําเภอเขาฉกรรจ ที่ สก 0718.1/ว 0737 ลงวันที่ 19
 กรกฎาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 52
   ลําดับที่ 22  
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อุดหนุนอําเภอเขาฉกรรจ โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
และงานรัฐพิธี (จัดงานพิธีวันฉัตรมงคล)

จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดงานพิธีวันฉัตรมงคล  ในวันที่ 4
 พฤษภาคม 2565
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562/หนังสือ
อําเภอเขาฉกรรจ ที่ สก 0718.1/ว 0737 ลงวันที่ 19
 กรกฎาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 52
 ลําดับที่ 22

อุดหนุนอําเภอเขาฉกรรจ โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
และงานรัฐพิธี (จัดงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจา
อยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจาและวันขาราชการพลเรือน)

จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจาและวันขาราชการ
พลเรือน ในวันที่ 31 มีนาคม 2565
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562/หนังสือ
อําเภอเขาฉกรรจ ที่ สก 0718.1/ว 0737 ลงวันที่ 19
 กรกฎาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 52
   ลําดับที่ 22  
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อุดหนุนอําเภอเขาฉกรรจ โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
และงานรัฐพิธี (จัดงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ)

จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ  ใน
วันที่ 6 เมษายน 2565
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562/หนังสือ
อําเภอเขาฉกรรจ ที่ สก 0718.1/ว 0737 ลงวันที่ 19
 กรกฎาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 52
   ลําดับที่ 22  

อุดหนุนอําเภอเขาฉกรรจ โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้อง
บูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแกว ประจําปี 2565

จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อเป็นการสนับสนุนการดําเนินงานของอําเภอเขาฉกรรจ ใน
การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัด
สระแกว ประจําปี 2565 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม /หนังสืออําเภอเขาฉกรรจ ที่ สก 0718.1/ว 0737 ลงวันที่ 19
 กรกฎาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 52
   ลําดับที่ 22  
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,128,590 บาท
งบบุคลากร รวม 1,623,780 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,623,780 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 1,021,380 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนขาราชการครูผูดูแลเด็ก,ครู จํานวน 4
 อัตรา 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 /หนังสือกรมส่ง
เสริมปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว  1592 ลงวัน
ที่ 23 กรกฎาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 102
  ลําดับที่ 1

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะชํานาญการ อัตราละ 3,500
 บาท/เดือน  จํานวน 1 อัตรา  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 /หนังสือกรมส่ง
เสริมปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว  1592 ลงวัน
ที่ 23 กรกฎาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3  หนาที่ 31  ลําดับที่ 1
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ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 488,400 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน 3
 อัตรา 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542
/หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว1372
 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 /หนังสือ
กรมส่งเสริมปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว  1592
 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 103
 ลําดับที่ 4

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่ม
ต่างๆ จํานวน 3 อัตรา 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542
/หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว1372
 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 /หนังสือ
กรมส่งเสริมปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว  1592
 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 103
  ลําดับที่ 5   
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งบดําเนินงาน รวม 2,988,810 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,360 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 66,360 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น ไดแก่ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนทองถิ่นใหเป็นรายจ่ายอื่นขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   หนาที่ 104
  ลําดับที่ 6

ค่าใช้สอย รวม 1,001,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใดๆ (ยกเวนบริการ
สาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าจางเหมาบริการต่างๆ ค่าเช่าทรัพยสิน (ยกเวนค่าเช่า
บาน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ  ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิก
จ่ายในการบริหารงานองคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 /หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 104
  ลําดับที่ 9
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการ (ศพด) จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 104
  ลําดับที่ 10  

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อเป็นรายจ่ายในการส่งเจาหนาที่เขาร่วมการฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม/ประชุม/สัมมนา ฯลฯ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 104
 ลําดับที่ 8

โครงการแข่งขันกีฬาภายใน จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  ส่งเสริมใหเด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมดาน
กีฬา  เสริมสรางพลานามัยที่ดีใหแก่เด็ก  เช่น  ค่าป้าย  อาหาร
ว่าง  เครื่องดื่ม  ของรางวัล ฯลฯ  
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 46
   ลําดับที่ 7    
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โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ/งานประเพณี จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อเป็นรายจ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ
และงานประเพณีต่างๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วัน
สงกรานต ฯลฯ   
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใช
จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 47
  ลําดับที่ 11    

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการฯ  เช่น ค่าป้าย ค่า
อาหารพรอมเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ฯลฯ  เพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่
เด็กนักเรียน  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเขาร่วมแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 45
 ลําดับที่ 2   

โครงการปฐมนิเทศ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อเป็นรายจ่ายในการดําเนินตามโครงการปฐมนิเทศ เช่น  ค่า
ป้าย ค่าอาหารว่าง  เครื่องดื่ม ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเขาร่วมแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 48
   ลําดับที่ 14   
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โครงการพัฒนาบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการ เช่น ค่าของขวัญ ของที่
ระลึกวิทยากร วัสดุอุปกรณในการอบรม การจัดทําสื่อการ
สอน จัดทําแผนการจัดประสบการณ ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมแข่งขันกีฬา
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 106
   ลําดับที่ 16    

โครงการเยี่ยมบานสานสัมพันธ จํานวน 3,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายสําหรับโครงการเยี่ยมบานสานสัมพันธ เช่น ค่า
เดินทาง ฯลฯ 
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 48
   ลําดับที่ 13   

โครงการศึกษาเรียนรูจากประสบการณจริง จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อเป็นรายจ่ายในการดําเนินตามโครงการฯ เช่น ค่าป้าย ค่า
อาหารว่าง-เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ฯลฯ  
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 48
  ลําดับที่ 15   
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระ
มหากษัตริย

จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินการโครงการ เช่น ค่าป้าย เงิน
รางวัล ค่าอุปกรณค่าอาหารว่างพรอมเครื่องดื่ม ฯลฯ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเขาร่วมแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 46
  ลําดับที่ 4  

โครงการสนับสนุนค่าใชจ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 638,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้
  1) ค่าจัดการเรียนการสอน ตั้งไว 136,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) อายุ 2-5 ปี อัตราคนละ 1,700
 บาท/ปี จํานวน 80 คน  
  2) ค่าหนังสือเรียน  ตั้งไว 16,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  อายุ 3-5 ปี  อัตราคนละ 200
 บาท/ปี  จํานวน 80 คน  
  3) ค่าอุปกรณการเรียน  ตั้งไว 16,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณการเรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) อายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 200
 บาท/ปี  จํานวน 80 คน  
  4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ตั้งไว 24,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) อายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 300
 บาท/ปี  จํานวน 80 คน   
  5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ตั้งไว  34,400 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) อายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 430
 บาท/ปี  จํานวน 80 คน   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยรายไดและราย
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
. 2562/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
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 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 107
  ลําดับที่ 20    
  6) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน   ตั้ง
ไว  411,600 บาท
 -เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยใน (ศพด
.) จํานวน 80 คน ในอัตรามื้อละ 21 บาท/คน  จํานวน 245 วัน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยรายไดและราย
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
. 2562/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 106
   ลําดับที่ 16   

โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการ เช่น อุปกรณ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างพรอม
เครื่องดื่ม ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเขาร่วมแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 51
  ลําดับที่ 19   

โครงการอบรมค่ายเยาวชน จํานวน 50,000 บาท
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 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินการโครงการฯ เช่น ค่า
ป้าย อุปกรณ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างพรอมเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม /ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวย
ค่าใชจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก
กีฬาเขาร่วมแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 45
  ลําดับที่ 3   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิน  เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได  
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 105
   ลําดับที่ 12    

ค่าวัสดุ รวม 1,835,250 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ น้ําหมึกปริ้นท ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ คลิ
ป เทปใส กาว แฟ้ม ธง พรมปูพื้น ผาผูกสําหรับจัดงาน พวง
มาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม ฯลฯ 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 105
   ลําดับที่ 14   
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,773,750 บาท

 1) วัสดุงานบานงานครัว  ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เช่น ไม
กวาด แปรงถูพื้น น้ํายาดับกลิ่น กรอบรูป หัวดูดตะกอนสระว่าย
น้ํา ฯลฯ   
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 105
  ลําดับที่ 14

 2) อาหารเสริม (นม)  ตั้งไว  1,743,750  บาท ไดแก่
 2.1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแก่เด็กปฐมวัยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน  รวม 80 คน  เป็นเงิน 153,300 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 105
  ลําดับที่ 14   
 2.2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแก่เด็กอนุบาล
และเด็ก ป.1-ป.6 สังกัดโรงเรียน สพฐ. อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน  รวม 830 คน  เป็นเงิน 1,590,450 บาท
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 105
  ลําดับที่ 14    
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 15,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
ต่าง ๆ ที่จําเป็นตองใช  เช่น  แอลกอฮอล ผาพันแผล สําลี ถุง
มือ น้ํายาต่าง ๆ หลอดแกว เคมีภัณฑ เวชภัณฑ ฯลฯ  
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 105
  ลําดับที่ 14   

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุการเกษตรต่างๆ ที่จําเป็นตอง
ใช  เช่น จอบ เสียม บัวรดน้ําตนไม  ดินปลูกตนไม ฯลฯ  
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 105
  ลําดับที่ 14   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,500 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร พู่กันและสี รูปสีหรือขาวดําที่ได
จากการลาง อัดขยาย เมมโมรี่การด เอกสารเผยแพร่ผลการ
ดําเนินงาน ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอลาก ฯลฯ  
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 105
   ลําดับที่ 14   

วันที่พิมพ : 20/8/2564  15:20:49 หนา : 83/141



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอรต่างๆ ที่จําเป็น
ตองใช เช่น แผ่นหรือจานบันทึกขอมูล  กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล แป้นพิมพ ตลับผงหมึก หัวพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป
 เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ซีดีรอม  ฯลฯ 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 105
  ลําดับที่ 14   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 86,200 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 45,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ฯลฯ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายใน
การบริหารงานองคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562/หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 106
  ลําดับที่ 15    

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น  ค่าน้ําประปา ฯลฯ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายใน
การบริหารงานองคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562/หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 106
  ลําดับที่ 15    
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ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 1,200 บาท

 -เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ค่าไปรษณีย ฯลฯ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายใน
การบริหารงานองคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562/หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 106
  ลําดับที่ 15    

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ  เช่น  ค่าบริการโทรคมนาคม
และค่าบริการอินเตอรเน็ต ฯลฯ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายใน
การบริหารงานองคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562/หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 106
  ลําดับที่ 15    
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,516,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,516,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 3,486,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ จํานวน 830 คน ในอัตรามื้อละ 21
 บาท/คน  จํานวน 200 วัน  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 51
 ลําดับที่ 20 

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ โครงการยุวมัคคุเทศกนอยสราง
จิตสํานึกรักบานเกิดรักทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อเป็นการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการยุวมัคคคุเทศก
นนอยสรางจิตสํานึกรักบานเกิดรักทองถิ่น ของโรงเรียนอนุบาล
เขาฉกรรจ (หนังสือโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ ที่ ศธ
 04153.093/133 ลงวันที่ 22  กรกฎาคม 2564)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 53
  ลําดับที่ 23 (3)  
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,765,220 บาท

งบบุคลากร รวม 2,151,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,151,480 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 2,025,480 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ของพนักงานเทศบาล  จํานวน 6 อัตรา  
 -เป็นไปตามระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทองถิ่น พ.ศ.2542
/หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 108
 ลําดับที่ 1 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 48,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินตอบแทนพิเศษ
พนักงานจางใหแก่พนักงานจางของเทศบาล 
  -เป็นไปตามระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทองถิ่น พ.ศ.2542
/หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หนาที่ 15 ลําดับที่ 3

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผูบริหารใหแก่ผูอํานวยการ
กองและหัวหนาฝ่ายฯ 
  -เป็นไปตามระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทองถิ่น พ.ศ.2542
/หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 108
  ลําดับที่ 3
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งบดําเนินงาน รวม 533,740 บาท
ค่าตอบแทน รวม 137,740 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 87,740 บาท

  -ค่าประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับขา
ราชการหรือพนักงานส่วนทองถิ่น 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนทองถิ่นใหเป็นรายจ่ายอื่นขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2557 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 109
 ลําดับที่ 7

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 110
  ลําดับที่ 8
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแก่ขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
 -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ. 2562/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 110
  ลําดับที่ 9 
  

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (กองสาธารณสุขฯ) จํานวน 120,000 บาท

  -เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใดๆ  นอกจากการ
บริการสาธารณูปโภค เช่น ค่าจางเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าเช่า  เครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณต่อพ่วง ฯลฯ 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการ
เบิกค่าใชจ่ายในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ
.ศ.2562/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564/หนังสือกรมปกครองส่วนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 110
 ลําดับที่ 10

วันที่พิมพ : 20/8/2564  15:20:49 หนา : 89/141



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองสาธารณสุขฯ) จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 110
 ลําดับที่ 11

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา จํานวน 30,000 บาท

  -เพื่อเป็นรายจ่ายในการส่งเจาหนาที่เขาร่วมการฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น เช่น ค่าลงทะบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมนาฯ
ลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารองคปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562/หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนทองถิ่น ที่ มท 080.2/ว1095 ลงวันที2่8
 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 110
 ลําดับที่ 10
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โครงการรณรงคต่อตานยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายสําหรับโครงการ  เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่า
ตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  อุปกรณใน
การรณรงค และอื่นๆ  
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0816.5/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560/หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/1463 ลงวันที่ 18
 พฤษภาคม 2561/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว3188 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2562
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 59
  ลําดับที่ 13 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสินเพื่อ
ใหใชงานไดตามปกติ 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 /หนัง1627 254
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 111
 ลําดับที่ 12 
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ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จําเป็นตอง
ใช เช่น กระดาษ  ปากกา ดินสอ  กรรไกร  หมึก ฯลฯ   
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 14

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ต่างๆ ที่จําเป็นตองใช เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัว
เทียน ฯลฯ  
  -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 14

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ที่
จําเป็นตองใช เช่น  จารบี  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
เบนซิน  ฯลฯ    
  -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 14
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ ที่
จําเป็นตองใช เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร  พู่กันและ
สี ฟิลม  แถบบันทึกภาพหรือเสียง  รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลาง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ   
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 14

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอรต่างๆ ที่จําเป็น
ตองใช เช่น แผ่นหรือจานบันทึกขอมูล  กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล แป้นพิมพ ตลับผงหมึก หัวพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป
 เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ซีดีรอม  ฯลฯ 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
ลําดับที่ 14

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นตอง
ใช เช่น มิเตอรน้ํา -ไฟฟ้า หัวเชื่อมแกส  หัววาลวปิด-เปิด
แกส  ฯลฯ  
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 14
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 11,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตูไปรษณีย ฯลฯ       
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารองคปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562/หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที2่8
 พฤษภาคม 2564/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 15

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการดานโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่าสื่อ
ผ่านดาวเทียม ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับอินเตอรเน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆฯ
ลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารองคปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562/หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที2่8
 พฤษภาคม 2564/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
  ลําดับที่ 15
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งบลงทุน รวม 80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 5
 เครื่องๆละ 6,000 บาท ขนาดไม่นอยกว่า 20 นิ้ว (ราคาตามทอง
ตลาด)
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายในการบริหาร
งานองคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2562/หนังสือกรมส่งเสริม
ปกครองส่วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 4 หนาที่ 33  ลําดับที่ 2

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (กองสาธารณสุขฯ) จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อ
ใหใชงานไดตามปกติ  
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ ว 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 13

วันที่พิมพ : 20/8/2564  15:20:49 หนา : 95/141



งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,852,790 บาท
งบบุคลากร รวม 303,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 303,120 บาท
ค่าจางลูกจางประจํา จํานวน 303,120 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงค่าจาง
ประจําปีของลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา  
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542/หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 109
  ลําดับที่ 4
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งบดําเนินงาน รวม 1,299,670 บาท
ค่าตอบแทน รวม 155,670 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 145,670 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนใหแก่ผูปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแก่เทศบาล ไดแก่
1) ค่าประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
ขาราชการหรือพนักงานส่วนทองถิ่น ตั้งไว  25,670 บาท 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนทองถิ่นใหเป็นรายจ่ายอื่นขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2557 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 109
 ลําดับที่ 7

2) ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ตั้งไว  120,000  บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 2
 คนๆ ละ 5,000 บาทต่อเดือน 
 -เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
  หนาที่ 109  ลําดับที่  7
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 109
 ลําดับที่ 7

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 110
  ลําดับที่ 8
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ค่าใช้สอย รวม 1,093,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 8,000 บาท

1) ค่าจางสํารวจขอมูลจํานวนสัตว  ตั้งไว  8,000 บาท
 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายสําหรับโครงการ เช่น ป้ายโครงการ  ค่าตอบ
แทนวิทยากร  ค่าจางสํารวจขอมูลจํานวนสัตว  และขึ้นทะเบียน
สัตวค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา  ค่า
วัสดุ  อุปกรณ  และอื่นๆ 
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
 /หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่  มท 0810.5/ว 0120
 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 /หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 10
 เมษายน 2561/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่นด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 /หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 /หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4042 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 /หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827
 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 /หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท.0819.3 /ว 1049 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
 /หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 60
 ลําดับที่ 18
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 110
 ลําดับที่ 11

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อเป็นรายจ่ายในการส่งเจาหนาที่เขาร่วมการฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น เช่น ค่าลงทะบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัม
นา ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารองคปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562/หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองสว่นทองถิ่น ที่ มท 080.2/ว1095 ลงวันที2่8
 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 110
 ลําดับที่ 11

วันที่พิมพ : 20/8/2564  15:20:49 หนา : 99/141



โครงการป้องกันและแกไขปัญหาโรคไขเลือดออก จํานวน 200,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินการแกไขปัญหาโรคไขเลือด
ออก  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อ
สารเคมีกําจัดยุงลายและลูกน้ํายุงลาย ค่าวัสดุ อุปกรณและ
อื่นๆ ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 59
 ลําดับที่ 15

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติด
เชื้ออุบัติซ้ําในชุมชน

จํานวน 100,000 บาท

  -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายสําหรับโครงการ  เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่า
ตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  อุปกรณใน
การรณรงค และอื่นๆ  
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 62
 ลําดับที่ 25

โครงการยุทธศาสตรสระแกวเมืองแห่งความสุข  ภายใต 4 ดีวิถีพอ
เพียง

จํานวน 80,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายสําหรับโครงการ เช่น จ่ายเป็นค่าดําเนินการ
ของชุมชน  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ ค่าป้ายโครงการ และอื่นๆ ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 57
 ลําดับที่ 4
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โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 60,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายสําหรับโครงการ เช่น ป้ายโครงการ  ค่าตอบ
แทนวิทยากร  ค่าจางสํารวจขอมูลจํานวนสัตว  และขึ้นทะเบียน
สัตวค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา  ค่า
วัสดุ  อุปกรณ  และอื่นๆ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น  พ.ศ.2562
 /หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่  มท 0810.5/ว0120 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2560 /หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว4052 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 /หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561 /หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว4042 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 /หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว827 ลงวันที่ 1
 มีนาคม 2562 /หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท.0819.3 /ว1049 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 /หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว1795
 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว1393 ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 60
 ลําดับที่ 17

โครงการสุขภาพดีวิถีไทย โดยใชสมุนไพรใกลตัว จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายสําหรับโครงการ  เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่า
ตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  อุปกรณใน
การรณรงค และอื่นๆ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ฉบับ 4 หนาที่ 24 ลําดับที่ 1
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โครงการสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายสําหรับโครงการ  เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่า
ตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  อุปกรณใน
การรณรงค และอื่นๆ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 57
 ลําดับที่ 3

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานแก่  อสม.และผูนํา
ชุมชน

จํานวน 500,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายสําหรับโครงการ  เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่า
ตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  อุปกรณใน
การรณรงค และอื่นๆ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 112
 ลําดับที่ 16

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสินเพื่อ
ใหใชงานไดตามปกติ  
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 12 
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จําเป็นตอง
ใช เช่น กระดาษ  ปากกา ดินสอ  กรรไกร  หมึก ฯลฯ   
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 14

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุงานบานงานครัวต่างๆ ที่จํา
เป็นตองใช เช่น ไมกวาด  แปรงถูพื้น  น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ   
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 14

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ต่างๆ ที่จําเป็นตองใช เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัว
เทียน ฯลฯ   
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 14
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ที่
จําเป็นตองใช เช่น จารบี น้ํามันเครื่อง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน ฯลฯ    
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 14

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เช่น ยาสามัญ
ประจําบาน ผาพันแผล สําลี ถุงมือ น้ํายาต่างๆ เคมี
ภัณฑ เวชภัณฑ ฯลฯ
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่  14

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ ที่
จําเป็นตองใช เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร พู่กันและสี ฟิลม แถบ
บันทึกภาพหรือเสียง  รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลาง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 14

วันที่พิมพ : 20/8/2564  15:20:49 หนา : 104/141



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอรต่างๆ ที่จําเป็น
ตองใช เช่น แผ่นหรือจานบันทึกขอมูล  กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล แป้นพิมพ ตลับผงหมึก หัวพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป
 เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ซีดีรอม  ฯลฯ 
  -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
ลําดับที่ 14

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นตอง
ใช เช่น มิเตอรน้ํา -ไฟฟ้า หัวเชื่อมแกส  หัววาลวปิด-เปิด
แกส  ฯลฯ  
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 14

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตูไปรษณีย ฯลฯ        
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 3035 ลงวันที่ 30
 กันยายน 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 15
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อ
ใหใชงานไดตามปกติ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 13

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท

 -เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม /หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม  2560/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31
 สิงหาคม 2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2560
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 62
 ลําดับที่ 24
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 8,894,680 บาท

งบบุคลากร รวม 2,602,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,602,380 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 2,047,980 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงาน และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนขาราชการ พนักงานส่วนทองถิ่น  จํานวน 6 อัตรา 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542/หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   หนาที่ 113
  ลําดับที่ 1

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินตามวุฒิและเงินเพิ่ม
อื่นๆ เช่น เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ  
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542/หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หนาที่ 16  ลําดับที่ 4

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 170,400 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับผูที่ดํารงตําแหน่งผู
อํานวยการกองและหัวหนาฝ่าย ฯ   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542/หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   หนาที่ 113
  ลําดับที่ 3
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ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา  
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542
/หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   หนาที่ 103
  ลําดับที่ 4

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ
 จํานวน 3 อัตรา 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542/หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 114
  ลําดับที่ 5

งบดําเนินงาน รวม 4,902,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 152,110 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 142,110 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น ไดแก่ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนทองถิ่นใหเป็นรายจ่ายอื่นขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 114
  ลําดับที่ 6

วันที่พิมพ : 20/8/2564  15:20:49 หนา : 108/141



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแก่ขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา   
 -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2562/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2563 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 114
  ลําดับที่ 7

ค่าใช้สอย รวม 3,475,190 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (กองช่าง) จํานวน 3,345,190 บาท

  -เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใดๆ นอกจากการบริการ
สาธารณูปโภค เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร,ค่าเช่าเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณต่อพ่วง,ค่าเช่าเครื่องพิมพ,ค่าเบี้ย
ประกัน,ค่าธรรมเนียมต่างๆ,ค่าจางเหมาบริการต่างๆ  ฯลฯ  
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่า
ใชจ่ายในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
. 2562/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 /หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 115
 ลําดับที่ 8
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองช่าง) จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน  ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 115
  ลําดับที่ 9   

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อเป็นรายจ่ายในการส่งเจาหนาที่เขาร่วมการฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม/ประชุม/สัมมนา ฯลฯ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 89
 ลําดับที่ 12

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิน เพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 115
  ลําดับที่ 10    
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ค่าวัสดุ รวม 1,140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไมบรรทัด ยางลบ คลิป เทป
ใส กาว แฟ้ม กรรไกร น้ําหมึกปริ้นทฯลฯ
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 116
   ลําดับที่ 12    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 500,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ที่จํา
เป็น เช่น หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า โคมไฟ ฟิวส เทป
พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า เบรกเกอร ฯลฯ  
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 116
  ลําดับที่ 12    

วัสดุก่อสราง จํานวน 300,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุก่อสรางต่างๆ ที่จําเป็นตอง
ใช เช่น ไมต่างๆ คอน คีม ชะแลง น้ํามันทาไม  ทินเนอร สี เทป
วัดระยะ ตลับเมตร ลูกดิ่ง ยางมะตอยสําเร็จ
รูป ตะปู สังกะสี เหล็กเสน เครื่องยิงตะปู  ฯลฯ   
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 116
  ลําดับที่ 12    
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ต่างๆ ที่จําเป็นตองใช เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัว
เทียน ฯลฯ 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 116
  ลําดับที่ 12    

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ที่
จําเป็นตองใช เช่น น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเกียร ฯลฯ 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 116
  ลําดับที่ 12    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร พู่กันและสี รูปสีหรือขาวดําที่ได
จากการลาง อัดขยาย เมมโมรี่การด เอกสารเผยแพร่ผลการ
ดําเนินงาน ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอลาก ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 116
  ลําดับที่ 12    
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาเครื่องแต่งกายต่างๆ ที่จําเป็นตอง
ใชในการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน ถุงเทา/ถุง
มือ หมวก ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่า
วัสดุเครื่องแต่งกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560/หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 116
  ลําดับที่ 12    

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เช่น แผ่นหรือ
จานบันทึกขอมูล กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร หัวพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิ
ป เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ  
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 116
  ลําดับที่ 12   

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นตอง
ใช เช่น มิเตอรน้ํา - ไฟฟ้า หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด - ปิด
แกส ฯลฯ 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 116
  ลําดับที่ 12    
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 135,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงาน/ในที่สาธารณะ ฯลฯ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564/หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 3035 ลงวันที่ 30
 กันยายน 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 116
   ลําดับที่ 13    

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสํานักงาน/ในที่สาธารณะ ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 116
   ลําดับที่ 13    

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าบริการ
โทรศัพท อินเตอรเน็ต ฯลฯ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 106
 ลําดับที่ 15    
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งบลงทุน รวม 1,390,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (กองช่าง) จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ  เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 /หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 115
 ลําดับที่ 78

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,190,000 บาท
ค่าก่อสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ จํานวน 490,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการติดตั้งป้ายชื่อซอยต่างๆ ภายในเขต
เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ   จํานวน 26 ป้าย ตามแบบเทศบาล
ตําบลเขาฉกรรจกําหนด  
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 /พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 4  หนาที่ 29 ลําดับที่ 1
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ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสราง

โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวในเขตเทศบาล จํานวน 200,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินการซ่อมแซมหอกระจายข่าวใน
เขตเทศบาล ใหประชาชนไดรับรูข่าวสารจากทางราชการอย่างทั่ว
ถึง ตามแบบเทศบาลตําบลเขาฉกรรจกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50/พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4  หนาที่ 17 ลําดับที่ 1

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (ค่า K) จํานวน 500,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเลยสัญญาแบบปรับราคาได (ค่า K) ค่าก่อ
สรางสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560/หนังสือ ที่ กค
 (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561/หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 117 ลําดับ
ที่ 17
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 5,190,670 บาท
งบบุคลากร รวม 2,197,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,197,080 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,891,080 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจางของเทศบาล  รวม 17
 อัตรา ไดแก่ พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ,พนักงาน
จางทั่วไป 16 อัตรา 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542/หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 109
 ลําดับที่  5

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 306,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินตอบแทนพิเศษ
พนักงานจางใหแก่พนักงานจางของเทศบาล ดังนี้
1)เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตอบแทนพิเศษ
พนักงานจาง เป็นเงิน 192,000 บาท
2)เงินค่าเสี่ยงภัยต่อสุขภาพสําหรับพนักงานจางที่ปฏิบัติงานขับรถ
บรรทุกขยะมูลฝอย จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 12,000 บาท
3)เงินค่าเสี่ยงภัยต่อสุขภาพสําหรับพนักงานจางที่ปฏิบัติงาน
ประจํารถบรรทุกขยะมูลฝอย จํานวน 5 อัตรา เป็นเงิน 60,000
 บาท
4)เงินค่าเสี่ยงภัยต่อสุขภาพสําหรับพนักงานจางที่ปฏิบัติงานเก็บ
และกวาดขยะมูลฝอย จํานวน 7 อัตรา เป็นเงิน 42,000 บาท
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542/หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 109
 ลําดับที่ 6
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งบดําเนินงาน รวม 2,793,590 บาท
ค่าตอบแทน รวม 237,590 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 157,590 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนใหแก่ผูปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแก่เทศบาล ไดแก่
 -ค่าประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับขาราชการหรือ
พนักงานส่วนทองถิ่น
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนทองถิ่นใหเป็นรายจ่ายอื่นขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2557 
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 109
 ลําดับที่ 7

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 110
  ลําดับที่ 8
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ค่าใช้สอย รวม 1,200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,000,000 บาท

- ค่ากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ตั้งไว 1,000,000 บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่า
ใชจ่ายในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่นพ.ศ
.2562 /หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองสว่นทองถิ่น ที่ มท 080.2
/ว 1095 ลงวันที2่8 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 110
  ลําดับที่ 11

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 110
 ลําดับที่ 11
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อเป็นรายจ่ายในการส่งเจาหนาที่เขาร่วมการฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น เช่น ค่าลงทะบียนในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมนาฯ
ลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารองคปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562/หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองสว่นทองถิ่น ที่ มท 080.2/ว1095 ลงวันที2่8
 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 110
 ลําดับที่ 11

โครงการคัดแยกขยะ จํานวน 50,000 บาท

  -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการคัดแยกขยะ  เช่น ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  และ
ค่าใชจ่ายอื่นๆ ฯลฯ  
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 /หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.2/ว1031
 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว627 ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561/ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18
 ตุลาคม 2560
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 58
 ลําดับที่ 6
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 130,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสินเพื่อ
ใหใชงานไดตามปกติ    
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 12 

ค่าวัสดุ รวม 1,355,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จําเป็นตอง
ใช เช่น กระดาษ  ปากกา ดินสอ  กรรไกร  หมึก ฯลฯ   
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 14

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 400,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุงานบานงานครัวต่างๆ ที่จํา
เป็นตองใช เช่น ไมกวาด  แปรงถูพื้น  น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ
   จ่ายจากเงินรายได  
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 14
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วัสดุก่อสราง จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ที่จํา
เป็นตองใชในการปฏิบัติงาน  เช่น  เครื่องแบบ  เครื่องหมายยศ
และสังกัด และอื่น ๆ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่า
วัสดุเครื่องแต่งกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560 / หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
ลํา ดับที่ 14

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 170,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ต่างๆ ที่จําเป็นตองใช เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัว
เทียน ฯลฯ  
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 14

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 600,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ที่
จําเป็นตองใช เช่น  จารบี  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
เบนซิน  ฯลฯ    
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 14
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุการเกษตรต่าง ๆ ที่จําเป็น
ตองใช เช่น ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ตนไม กระถาง จาน
รองกระถาง ดินปลูกตนไม และอื่น ๆ 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 14

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ที่จํา
เป็นตองใชในการปฏิบัติงาน  เช่น  เครื่องแบบ  เครื่องหมายยศ
และสังกัด และอื่น ๆ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่า
วัสดุเครื่องแต่งกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560 /หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
ลํา ดับที่ 14

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นตอง
ใช เช่น มิเตอรน้ํา -ไฟฟ้า หัวเชื่อมแกส  หัววาลวปิด-เปิด
แกส ฯลฯ  
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 14
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตูไปรษณีย ฯลฯ     
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 3035 ลงวันที่ 30
 กันยายน 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 15

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 200,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อ
ใหใชงานไดตามปกติ  
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 13
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 1,500,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,500,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,500,000 บาท
ค่าก่อสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการวางท่อระบายน้ําชุมชนสันติสุข จํานวน 1,500,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการวางท่อระบายน้ํา/รางระบายน้ํา ชุมชน
สันติสุข เสนผ่าศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอมบ่อพัก คสล. ระยะ
ทางรวม 200 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลเขาฉกรรจกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562/พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจใหแก่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 17
 ลําดับที่ 1

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,305,320 บาท

งบบุคลากร รวม 355,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 355,320 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงาน และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนขาราชการ พนักงานส่วนทองถิ่น  จํานวน 1 อัตรา  
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542/หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 102
  ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 20/8/2564  15:20:49 หนา : 125/141



งบดําเนินงาน รวม 950,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใดๆ (ยกเวนบริการ
สาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) เช่น  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าจางเหมาบริการต่างๆ ค่าเช่าทรัพยสิน (ยกเวนค่าเช่า
บาน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ประปา ค่าจัดทําพานพุ่ม พวงมาลางานรัฐพิธีต่างๆ ฯลฯ  
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิก
จ่ายในการบริหารงานองคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 /หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 104
  ลําดับที่ 9

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธตานยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร เงินรางวัลค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณในการจัดกิจกรรม ฯลฯ   
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใช
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเขา
ร่วมแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าจ่ายในการบริหาร
งานองคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 71
  ลําดับที่ 7   
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 105
  ลําดับที่ 12    

ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ น้ําหมึกปริ้นท ปากกา ไม
บรรทัด แฟ้ม ธง พรมปูพื้น พระบรมฉายาลักษณ เกาอี้
พลาสติก กุญแจ ตูยาสามัญประจําบาน ที่ถูกพื้น ฯลฯ 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 105
 ลําดับที่ 14    

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เช่น ไม
กวาด แปรง น้ํายาดับกลิ่น กรอบรูป แกวน้ํา สายยางฉีดน้ํา ถัง
น้ํา ถังขยะ หัวดูดตะกอนสระว่ายน้ํา ฯลฯ 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 105
  ลําดับที่ 14    
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 250,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
ต่างๆ ที่จําเป็นตองใช เช่น สําลี ถุงมือ แอลกอฮอล ผาพัน
แผล น้ํายาต่างๆ หลอดแกว เคมีภัณฑ เวชภัณฑ ฯลฯ  
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 105
  ลําดับที่ 14   

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหาวัสดุการเกษตรต่างๆ ที่จําเป็นตอง
ใช  เช่น จอบ เสียม บัวรดน้ําตนไม  ดินปลูกตนไม ฯลฯ  
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 105
  ลําดับที่ 14   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 310,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ฯลฯ  
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 106
  ลําดับที่ 15    
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 120,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น  ค่าน้ําประปา ฯลฯ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 106
  ลําดับที่ 15    

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ  เช่น  ค่าบริการโทรคมนาคม
และค่าบริการอินเตอรเน็ต ฯลฯ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30
 กันยายน 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 106
  ลําดับที่ 15    
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 334,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันลอยกระทงและแข่งขันเรือพายพื้นบาน จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินตามโครงการฯ เช่น ค่าจางเหมา
การแสดงในงานประเพณี  ค่าเงินรางวัลการแข่งขันเรือพาย  ค่า
ป้าย  ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่มผู
ร่วมงาน ค่าวัสดุอุปกรณต่าง ๆ ฯลฯ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใช
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเขา
ร่วมแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 70
  ลําดับที่ 3   

โครงการจัดงานวันสงกรานต วันครอบครัว และวันผูสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินการตามโครงการ ฯ  เช่น  ค่า
ป้าย  ค่าตกแต่งขบวนรถบุปผาชาติ  เงินรางวัลในการ
ประกวด  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่มผูร่วมงาน  ค่าวัสดุ
อุปกรณต่าง ๆ ฯลฯ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใช
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเขา
ร่วมแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 71
  ลําดับที่ 4   
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โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ จํานวน 200,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินการตามโครงการฯ เช่น  ค่า
ป้าย  ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าขาวสารอาหารแหง  ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่าง-เครื่องดื่มผูร่วมงาน ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใช
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเขา
ร่วมแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 70
  ลําดับที่ 2   

โครงการแห่เทียนพรรษาและวันอาสาฬหบูชา จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินการตามโครงการ ฯ  เช่น  ค่า
ตกแต่งขบวนรถแห่เทียนพรรษา  ค่าปัจจัยถวายพระ  ค่าป้าย  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่าง - เครื่องดื่มผูร่วมงาน ฯลฯ    
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใช
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเขา
ร่วมแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 71
  ลําดับที่ 5   
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งบลงทุน รวม 4,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะกราบ จํานวน 4,900 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อโตะกราบหนา 9 นิ้ว พรอมเบาะ
รองเข่า จํานวน 1 ชุด (ราคาตามทองตลาด)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายใน
การบริหารงานองคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562/หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 105
 ลําดับที่ 13   

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 8,875,000 บาท

งบลงทุน รวม 8,875,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 8,875,000 บาท
ค่าก่อสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางต่าง ๆ

โครงการก่อสรางอาคารเก็บพัสดุ และโรงซ่อมบํารุงกองช่าง ขาง
อาคารหอประชุมเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ

จํานวน 490,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการก่อสรางอาคารการเก็บพัสดุ และโรง
ซ่อมบํารุง กวาง 3.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร ตามแบบเทศบาล
ตําบลเขาฉกรรจกําหนด  
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50/พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 4  หนาที่ 31 ลําดับที่ 4
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ค่าก่อสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกกลุ่มบานนายชั้น  
มั่นคง ชุมชนบานเก่าอุดมสุข

จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
แยกกลุ่มบานนายชั้น มั่นคง ชุมชนบานเก่าอุดมสุข  ถนน
กวาง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่
ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอยกว่า 320 ตารางเมตร   ตามแบบ
เทศบาลตําบลเขาฉกรรจกําหนด  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50/พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4  หนาที่ 22 ลําดับที่ 4

โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนขางปั้มน้ํามันดาวบุญ
เลิศ  ชุมชนร่วมใจพัฒนา

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนน
ขางปั๊มดาวบุญเลิศ ชุมชนร่วมใจพัฒนา  ถนนกวาง 4.00
 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอย
กว่า 800.00 ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ
กําหนด  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50/ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก่องคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4  หนาที่ 21 ลําดับที่ 2
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โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกซอยสงัดมอเตอร 
ชุมชนเนินมะค่าพัฒนา

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก
ซอยสงัดมอเตอร ชุมชนเนินมะค่าพัฒนา ถนนกวาง 3.50
 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
นอยกว่า 227.50 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50/พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4  หนาที่ 22 ลําดับที่ 6

โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนนทางหลวง 317 
กลุ่มบานนายชุม  ตรวจนอก ชุมชนสันติสุข

จํานวน 495,000 บาท

   เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  แยก
ถนนทางหลวง 317 กลุ่มบานนายชุม ตรวจนอก ชุมชนสันติ
สุข ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอยกว่า 800 ตารางเมตร  ตาม
แบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองส่วนทองถิ่น  
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50/พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 4  หนาที่ 22 ลําดับที่ 7
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โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนนหนาอําเภอ (กลุ่ม
บานนายสา จูงพันธทาว)  ชุมชนสันติสุข

จํานวน 495,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก
ถนนหนาอําเภอ (กลุ่มบานนายสา จูงพันธทาว) ชุมชนสันติ
สุข  ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่นอยกว่า 800.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล
ตําบลเขาฉกรรจกําหนด  
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50/ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก่องคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 4  หนาที่ 21 ลําดับที่ 3

โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนกลุ่มบานน.ส.ณิชมล 
ตําแยโย  ชุมชนบานเก่าอุดมสุข

จํานวน 100,000 บาท

   -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
กลุ่มบาน น.ส. ณิชมล ตําแยโย  ชุมชนบานเก่าอุดมสุข ถนน
กวาง 2.50 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองส่วนทองถิ่น  
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50/พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 4  หนาที่ 23 ลําดับที่ 10
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โครงการก่อสรางหลังคาคลุมลานอเนกประสงค ชุมชนทรายงาม
พัฒนา

จํานวน 495,000 บาท

    -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการก่อสรางหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค ชุมชนทรายงามพัฒนา  เป็นโครงสรางหลังคา
เหล็ก มุงหลังคา เมทัลซีท ขนาดกวาง 10.00  เมตร ยาว 20.00
 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอยกว่า 200  ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล
ตําบลเขาฉกรรจกําหนด  
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 4  หนาที่ 26 ลําดับที่ 2

โครงการก่อสรางหลังคาคลุมลานอเนกประสงคชุมชนสันติสุข จํานวน 1,950,000 บาท

   -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการก่อสรางหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค  ชุมชนสันติสุข เป็นโครงสรางหลังคาเหล็ก มุง
หลังคา เมทัลซีท ขนาดกวาง 17.00  เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่นอยกว่า 340  ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลเขา
ฉกรรจกําหนด 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 4  หนาที่ 26 ลําดับที่ 1
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โครงการก่อสรางอาคารเอนกประสงคเพื่อใชจัดกิจกรรมแข่งขันเรือ
พายพื้นบานและงานประเพณีลอยกระทง  ชุมชนบานเก่าอุดมสุข

จํานวน 1,950,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการก่อสรางอาคารอเนกประสงคเพื่อใชจัด
กิจกรรมการแข่งขันเรือพายพื้นบานและงานประเพณีลอย
กระทง บริเวณริมคลองพระสทึง วัดเก่าเขาฉกรรจ ชุมชนบานเก่า
อุดมสุข โดยก่อสรางอาคารหลังคาโครงสรางเหล็ก
มุง METAL SHEET ขนาดกวาง 15.00 เมตร ยาว 30.00
 เมตร พื้นที่ใชสอยไม่นอยกว่า 450 ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลเขาฉกรรจกําหนด 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 4  หนาที่ 28 ลําดับที่ 2

โครงการติดตั้งราวกันตก (GUARD RAIL) จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการติดตั้งราวกันตก (GUARD RAIL)ติด
ตั้งราวกันตก(GUARD RAIL)  ซอยเทศบาล 18 (บริเวณถนนเลียบ
คลองพระสะทึง) ชุมชนรุ่งอรุณ  ระยะทางรวม 60 เมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลเขาฉกรรจกําหนด  
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4  หนาที่ 25 ลําดับที่ 1
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ค่าก่อสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทางในเขตเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ จํานวน 100,000 บาท

  -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการขยายเขตไฟฟ้ารายทางในเขตเทศบาล
ตําบลเขาฉกรรจ  โดยติดตั้งเสาไฟฟ้า คสล.  เดินสายเมนไฟฟ้า
พรอมติดตั้งโคม จํานวน 10 ชุด  ตามแบบเทศบาลตําบลเขา
ฉกรรจกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50/พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4  หนาที่ 21 ลําดับที่ 1

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสราง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบานพักพนักงานเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมบานพักพนักงาน
เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ ที่ชํารุดเสียหายตามระยะเวลาการใช
งาน ปรับปรุงซ่อมแซมบานพักพนักงานเทศบาลตําบลเขา
ฉกรรจ  ประกอบดวย บานพักเดี่ยว จํานวน 6 หลัง บานพักหอง
แถว จํานวน 1 หลัง ตามแบบเทศบาลตําบลเขาฉกรรจกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50/พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4  หนาที่ 30 ลําดับที่ 3
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โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 22 ชุมชน
สันติสุข

จํานวน 500,000 บาท

    -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการปรับปรุงถนนแอสฟัล
ติก คอนกรีต ซอยเทศบาล 22  ชุมชนสันติสุข โดย
วิธี Pavement In Place Recycling ถนนกวาง 6.00
 เมตร ยาว 170 เมตร ปูผิวหนา 0.05 เมตร ตามแบบมาตรฐาน
งานทางสําหรับองคกรปกครองส่วนทองถิ่น  
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50/พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 4  หนาที่ 23 ลําดับที่ 11

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ จํานวน 1,000,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
เขาฉกรรจ เพื่อรองรับการบริการประชาชน ตามแบบเทศบาล
ตําบลเขาฉกรรจกําหนด  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50/พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4  หนาที่ 31 ลําดับที่ 6
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โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมชั้นบน จํานวน 500,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการปรับปรุงหองประชุม สัมมนา โดยปู
พื้น และติดตั้งวัสดุกันเสียง ปรับปรุงหองน้ํา หองเก็บ
ของ เวที หองควบคุม ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แอร ปรับปรุง
เครื่องเสียง และงานอื่นๆ ปรับปรุงอาคารหอประชุมดานบนเพื่อ
ใชเป็นหองประชุม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ ตามแบบ
เทศบาลตําบลเขาฉกรรจกําหนด 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50/พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4  หนาที่ 30 ลําดับที่ 2

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ใส่ใจสิ่งแวดลอม จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายสําหรับโครงการ เช่น ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง  ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ ค่าจางเหมาเครื่องจักร ฯลฯ
 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560/หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว 407 ลง
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4206 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 62
 ลําดับที่ 27
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อเป็นค่าใชจ่ายสําหรับโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี  เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
อาหาร และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ  อุปกรณในการรณรงค และอื่นๆ 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0820.3/ว16678 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หนาที่ 24  ลําดับที่ 1
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

350,000

เงินสํารองจาย 700,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,380,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,200,000

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในกิจการ
จราจร

40,000

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

110,000

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญพนักงานครู (ช
.ค.บ.)

58,500

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

20,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

20,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

350,000

เงินสํารองจาย 700,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,380,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,200,000

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในกิจการ
จราจร

40,000

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

110,000

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญพนักงานครู (ช
.ค.บ.)

58,500

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

20,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

20,000

เงินชวยพิเศษผู้รับ
บํานาญ

90,000

เงินชวยพิเศษผู้รับ
บํานาญพนักงานครู

30,000

เงินชวยพิเศษผู้รับ
บํานาญลูกจ้างประจํา
ถายโอน

80,000

เงินบําเหน็จบํานาญ
พนักงานครู

61,600

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

536,880

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,710,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

120,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

240,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

20,000

เงินชวยพิเศษผู้รับ
บํานาญ

90,000

เงินชวยพิเศษผู้รับ
บํานาญพนักงานครู

30,000

เงินชวยพิเศษผู้รับ
บํานาญลูกจ้างประจํา
ถายโอน

80,000

เงินบําเหน็จบํานาญ
พนักงานครู

61,600

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

536,880

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,710,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

120,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

240,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,620,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

240,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

216,000

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

756,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 275,640 303,120

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,862,760 1,300,800 920,400 2,215,080

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

7,348,020 652,500 3,033,540 2,025,480 2,047,980 355,320

เงินประจําตําแหนง 568,800 18,000 170,400 78,000 170,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

76,200 24,000 48,000 24,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

147,900 108,000 120,000 342,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000 40,000 80,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2564  09:57:45 หน้า : 5/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,620,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

240,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

216,000

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

756,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 578,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 6,299,040

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

15,462,840

เงินประจําตําแหนง 1,005,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

172,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

717,900

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

135,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,038,140 163,770 181,020 233,410 299,700

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

129,800 5,000 30,000 20,000 10,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 130,000 50,000 25,000 100,000 180,000 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

60,000 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 40,000 8,000 1,000,000 250,000

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตาง ๆ 
ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดิน และ/หรือสิ่งกอ
สร้างอื่น ๆ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,916,040

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

194,800

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 505,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

110,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,298,000

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตาง ๆ 
ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดิน และ/หรือสิ่งกอ
สร้างอื่น ๆ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการดําเนิน
การเลือกตั้งระดับตางๆ

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 5,000 10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ (กองการ
ศึกษา)

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ (กองคลัง)

40,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ (กองชาง)

30,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ (กอง
สาธารณสุขฯ)

30,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ (งาน
ป้องกันฯ)

10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ (ศพด)

10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ (สํานักปลัด
เทศบาล)

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการดําเนิน
การเลือกตั้งระดับตางๆ

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

35,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ (กองการ
ศึกษา)

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ (กองคลัง)

40,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ (กองชาง)

30,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ (กอง
สาธารณสุขฯ)

30,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ (งาน
ป้องกันฯ)

10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ (ศพด)

10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ (สํานักปลัด
เทศบาล)

60,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2564  09:57:45 หน้า : 10/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการสนับ
สนุนการดําเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

20,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม/ประชุม/สัมมนา

150,000 50,000 80,000 40,000 60,000

คาลงทะเบียนอบรม 
/ประชุม/สัมมนา

50,000

โครงการ 1 อปท. 1 
ถนน ใสใจสิ่งแวดล้อม

โครงการการศึกษาเพื่อ
ต้านการใช้ยาเสพติดใน
เด็กนักเรียน (D.A.R.E. 
ประเทศไทย)

50,000

โครงการกิจกรรมเกี่ยว
กับการเฉลิมพระ
เกียรติฯ

100,000

โครงการกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย

30,000

โครงการกิจกรรมวัน
เทศบาล

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการสนับ
สนุนการดําเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

20,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม/ประชุม/สัมมนา

380,000

คาลงทะเบียนอบรม 
/ประชุม/สัมมนา

50,000

โครงการ 1 อปท. 1 
ถนน ใสใจสิ่งแวดล้อม

50,000 50,000

โครงการการศึกษาเพื่อ
ต้านการใช้ยาเสพติดใน
เด็กนักเรียน (D.A.R.E. 
ประเทศไทย)

50,000

โครงการกิจกรรมเกี่ยว
กับการเฉลิมพระ
เกียรติฯ

100,000

โครงการกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย

30,000

โครงการกิจกรรมวัน
เทศบาล

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแก้ไขปัญหา
และบรรเทาความเดือด
ร้อนแกผู้ยากไร้และผู้
ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาล

300,000

โครงการแขงขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด

50,000

โครงการแขงขันกีฬา
ภายใน

20,000

โครงการแขงขันกีฬา
มวลชนคนเขาฉกรรจ์
ต้านยาเสพติด

40,000

โครงการแขงขันกีฬา
ระหวางเทศบาลใน
จังหวัดสระแก้วต้านยา
เสพติด

100,000

โครงการคัดแยกขยะ 50,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญของชาติ/งาน
ประเพณี

20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแก้ไขปัญหา
และบรรเทาความเดือด
ร้อนแกผู้ยากไร้และผู้
ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาล

300,000

โครงการแขงขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด

50,000

โครงการแขงขันกีฬา
ภายใน

20,000

โครงการแขงขันกีฬา
มวลชนคนเขาฉกรรจ์
ต้านยาเสพติด

40,000

โครงการแขงขันกีฬา
ระหวางเทศบาลใน
จังหวัดสระแก้วต้านยา
เสพติด

100,000

โครงการคัดแยกขยะ 50,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญของชาติ/งาน
ประเพณี

20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันลอย
กระทงและแขงขันเรือ
พายพื้นบ้าน

50,000

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ วันครอบครัว 
และวันผู้สูงอายุ

50,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาลตําบล
เขาฉกรรจ์

20,000

โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์เทศบาล
ตําบลเขาฉกรรจ์

100,000

โครงการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบลเขาฉกรรจ์

200,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

30,000

โครงการตักบาตรเทโว
โรหณะ

200,000

โครงการเทศบาลสัญจร 10,000

โครงการปฐมนิเทศ 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันลอย
กระทงและแขงขันเรือ
พายพื้นบ้าน

50,000

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ วันครอบครัว 
และวันผู้สูงอายุ

50,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาลตําบล
เขาฉกรรจ์

20,000

โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์เทศบาล
ตําบลเขาฉกรรจ์

100,000

โครงการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบลเขาฉกรรจ์

200,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

30,000

โครงการตักบาตรเทโว
โรหณะ

200,000

โครงการเทศบาลสัญจร 10,000

โครงการปฐมนิเทศ 10,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2564  09:57:45 หน้า : 16/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในเขตเทศบาล

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือด
ออก

200,000

โครงการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

25,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาทักษะอาชีพหลัก
สูตรระยะสั้น

50,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมคุณธรรม 
จริยธรรม แกคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลเขา
ฉกรรจ์

30,000

โครงการฝึกอบรมสัมนา
และทัศนศึกษาดูงานใน
ประเทศและ/หรือตาง
ประเทศ

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในเขตเทศบาล

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือด
ออก

200,000

โครงการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

25,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาทักษะอาชีพหลัก
สูตรระยะสั้น

50,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมคุณธรรม 
จริยธรรม แกคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลเขา
ฉกรรจ์

30,000

โครงการฝึกอบรมสัมนา
และทัศนศึกษาดูงานใน
ประเทศและ/หรือตาง
ประเทศ

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมายให้
กับประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเขา
ฉกรรจ์

20,000

โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดเชื้ออุบัติใหมและโรค
ติดเชื้ออุบัติซ้ําในชุมชน

100,000

โครงการพัฒนาบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด.)

30,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานให้แกพนักงานดับ
เพลิงเทศบาล

20,000

โครงการยุทธศาสตร์
สระแก้วเมืองแหงความ
สุข  ภายใต้ 4 ดีวิถีพอ
เพียง

80,000

โครงการเยี่ยมบ้านสาน
สัมพันธ์

3,000

โครงการรณรงค์งดเหล้า
เข้าพรรษา

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมายให้
กับประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเขา
ฉกรรจ์

20,000

โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดเชื้ออุบัติใหมและโรค
ติดเชื้ออุบัติซ้ําในชุมชน

100,000

โครงการพัฒนาบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด.)

30,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานให้แกพนักงานดับ
เพลิงเทศบาล

20,000

โครงการยุทธศาสตร์
สระแก้วเมืองแหงความ
สุข  ภายใต้ 4 ดีวิถีพอ
เพียง

80,000

โครงการเยี่ยมบ้านสาน
สัมพันธ์

3,000

โครงการรณรงค์งดเหล้า
เข้าพรรษา

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ตอต้าน
ยาเสพติด

10,000

โครงการรับชําระภาษี
นอกสถานที่

2,000

โครงการรับเสด็จพระ
ราชดําเนินของพระบรม
ราชวงศ์

20,000

โครงการศึกษาเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง

10,000

โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเขาฉกรรจ์

450,000

โครงการสงเสริมการ
เลนกีฬาและการออก
กําลังกายแกเด็ก 
เยาวชน และประชาชน

30,000

โครงการสงเสริมความ
รักและความอบอุนใน
ครอบครัว

30,000

โครงการสงเสริมนัก
เรียน นักศึกษาใช้เวลา
วางชวงวันหยุด และชวง
ปิดภาคเรียนให้เป็น
ประโยชน์

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ตอต้าน
ยาเสพติด

10,000

โครงการรับชําระภาษี
นอกสถานที่

2,000

โครงการรับเสด็จพระ
ราชดําเนินของพระบรม
ราชวงศ์

20,000

โครงการศึกษาเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง

10,000

โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเขาฉกรรจ์

450,000

โครงการสงเสริมการ
เลนกีฬาและการออก
กําลังกายแกเด็ก 
เยาวชน และประชาชน

30,000

โครงการสงเสริมความ
รักและความอบอุนใน
ครอบครัว

30,000

โครงการสงเสริมนัก
เรียน นักศึกษาใช้เวลา
วางชวงวันหยุด และชวง
ปิดภาคเรียนให้เป็น
ประโยชน์

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
พัฒนาการเด็กและ
เยาวชน

30,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส และคนไร้ที่พึ่ง

100,000

โครงการสงเสริมสตรี
และครอบครัว

30,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนกิจกรรมในการปก
ป้องเทิดทูนสถาบันพระ
มหากษัตริย์

30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

638,000

โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชน

20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย  จากโรค
พิษสุนัขบ้า

60,000

โครงการสุขภาพดีวิถี
ไทย โดยใช้สมุนไพร
ใกล้ตัว

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
พัฒนาการเด็กและ
เยาวชน

30,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส และคนไร้ที่พึ่ง

100,000

โครงการสงเสริมสตรี
และครอบครัว

30,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนกิจกรรมในการปก
ป้องเทิดทูนสถาบันพระ
มหากษัตริย์

30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

638,000

โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชน

20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย  จากโรค
พิษสุนัขบ้า

60,000

โครงการสุขภาพดีวิถี
ไทย โดยใช้สมุนไพร
ใกล้ตัว

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสุขาภิบาล
อาหาร

50,000

โครงการแหเทียน
พรรษาและวัน
อาสาฬหบูชา

30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

โครงการอบรมคาย
เยาวชน

50,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดู
งานแก  อสม.และผู้นํา
ชุมชน

500,000

ฝึกอบรมและสัมมนา
ตามโครงการที่เทศบาล
จัดขึ้น

30,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ (กองการศึกษา)

100,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ (กองคลัง)

250,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ (กองชาง)

3,345,190
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสุขาภิบาล
อาหาร

50,000

โครงการแหเทียน
พรรษาและวัน
อาสาฬหบูชา

30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

50,000 50,000

โครงการอบรมคาย
เยาวชน

50,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดู
งานแก  อสม.และผู้นํา
ชุมชน

500,000

ฝึกอบรมและสัมมนา
ตามโครงการที่เทศบาล
จัดขึ้น

30,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ (กองการศึกษา)

100,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ (กองคลัง)

250,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ (กองชาง)

3,345,190
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ (กองสาธารณ
สุขฯ)

120,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ (สํานักปลัด
เทศบาล)

500,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการใดๆ

10,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 5,000 400,000

วัสดุการเกษตร 5,000 5,000 20,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 135,000 30,000 10,000 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 150,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 100,000 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 3,500 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 55,000 5,000 1,783,750 5,000 400,000 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 110,000 200,000 55,000 700,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 500,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 105,000 300,000 60,000 270,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

5,000 15,000 10,000 250,000

วัสดุสํานักงาน 425,000 5,000 430,000 35,000 40,000 20,000

วัสดุอื่น 5,000 5,000 10,000 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ (กองสาธารณ
สุขฯ)

120,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ (สํานักปลัด
เทศบาล)

500,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการใดๆ

60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 405,000

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 205,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 150,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 28,500

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,278,750

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,065,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 500,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 735,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

280,000

วัสดุสํานักงาน 955,000

วัสดุอื่น 45,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 30,000 25,000 20,000 120,000

คาบริการโทรศัพท์ 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 105,000 1,200 2,000 1,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

66,000 12,000 30,000 10,000 15,000 10,000

คาไฟฟ้า 500,000 45,000 100,000 180,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000 200,000

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ (กองชาง)

200,000

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ (กอง
สาธารณสุขฯ)

50,000

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ (งาน
ป้องกันฯ)

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 195,000

คาบริการโทรศัพท์ 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 109,200

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

143,000

คาไฟฟ้า 825,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

250,000

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ (กองชาง)

200,000

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ (กอง
สาธารณสุขฯ)

50,000

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ (งาน
ป้องกันฯ)

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

200,000

เครื่องซักผ้า 18,000

เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น 6,000

โต๊ะกราบ 4,900

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 55,600

พัดลมอุตสาหกรรม 30,000

รถสามล้ออเนกประสงค์ 100,000

อุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

700

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

500,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

200,000

เครื่องซักผ้า 18,000

เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น 6,000

โต๊ะกราบ 4,900

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 55,600

พัดลมอุตสาหกรรม 30,000

รถสามล้ออเนกประสงค์ 100,000

อุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

700

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

500,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยแยกกลุมบ้านนาย
ชั้น  มั่นคง ชุมชนบ้าน
เกาอุดมสุข

250,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนข้างปัมน้ํามันดาว
บุญเลิศ  ชุมชนรวมใจ
พัฒนา

200,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
แยกซอยสงัดมอเตอร์ 
ชุมชนเนินมะคาพัฒนา

150,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
แยกถนนทางหลวง 317 
กลุมบ้านนายชุม  ตรวจ
นอก ชุมชนสันติสุข

495,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
แยกถนนหน้าอําเภอ 
(กลุมบ้านนายสา จูง
พันธ์ท้าว)  ชุมชนสันติ
สุข

495,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยแยกกลุมบ้านนาย
ชั้น  มั่นคง ชุมชนบ้าน
เกาอุดมสุข

250,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนข้างปัมน้ํามันดาว
บุญเลิศ  ชุมชนรวมใจ
พัฒนา

200,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
แยกซอยสงัดมอเตอร์ 
ชุมชนเนินมะคาพัฒนา

150,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
แยกถนนทางหลวง 317 
กลุมบ้านนายชุม  ตรวจ
นอก ชุมชนสันติสุข

495,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
แยกถนนหน้าอําเภอ 
(กลุมบ้านนายสา จูง
พันธ์ท้าว)  ชุมชนสันติ
สุข

495,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
กลุมบ้านน.ส.ณิชมล 
ตําแยโย  ชุมชนบ้านเกา
อุดมสุข

100,000

โครงการกอสร้างหลังคา
คลุมลานอเนกประสงค์ 
ชุมชนทรายงามพัฒนา

495,000

โครงการกอสร้างหลังคา
คลุมลานอเนกประสงค์
ชุมชนสันติสุข

1,950,000

โครงการกอสร้างอาคาร
เก็บพัสดุ และโรงซอม
บํารุงกองชาง ข้าง
อาคารหอประชุม
เทศบาลตําบลเขา
ฉกรรจ์

490,000

โครงการกอสร้างอาคาร
เอนกประสงค์เพื่อใช้จัด
กิจกรรมแขงขันเรือพาย
พื้นบ้านและงาน
ประเพณีลอยกระทง  
ชุมชนบ้านเกาอุดมสุข

1,950,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
กลุมบ้านน.ส.ณิชมล 
ตําแยโย  ชุมชนบ้านเกา
อุดมสุข

100,000

โครงการกอสร้างหลังคา
คลุมลานอเนกประสงค์ 
ชุมชนทรายงามพัฒนา

495,000

โครงการกอสร้างหลังคา
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กิจกรรมแขงขันเรือพาย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
รายทางในเขตเทศบาล
ตําบลเขาฉกรรจ์

100,000

โครงการซอมแซม
หอกระจายขาวในเขต
เทศบาล

200,000

โครงการติดตั้งป้ายชื่อ
ซอยตางๆ ภายในเขต
เทศบาลตําบลเขา
ฉกรรจ์

490,000

โครงการติดตั้งราวกัน
ตก (GUARD RAIL)

100,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมบ้านพักพนักงาน
เทศบาลตําบลเขา
ฉกรรจ์

100,000

โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลติกคอนกรีต 
ซอยเทศบาล 22 ชุมชน
สันติสุข

500,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบล
เขาฉกรรจ์

1,000,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
หอประชุมชั้นบน

500,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2564  09:57:45 หน้า : 37/52



แผนงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ําชุมชนสันติสุข

1,500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

200,000

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล
เขาฉกรรจ์ คาอาหาร
กลางวัน

3,486,000

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล
เขาฉกรรจ์ โครงการยุว
มัคคุเทศก์น้อยสร้าง
จิตสํานึกรักบ้านเกิดรัก
ท้องถิ่น

30,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
พลังแผนดินเอาชนะยา
เสพติดอําเภอเขาฉกรรจ์ 
(1)โครงการ ปราบปราม
ยาเสพติด

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
พลังแผนดินเอาชนะยา
เสพติดอําเภอเขาฉกรรจ์ 
(2)โครงการเรงรัด 
ปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ
ยา/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู
กระบวนการบําบัด

20,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
พลังแผนดินเอาชนะยา
เสพติดอําเภอเขาฉกรรจ์ 
(3)โครงการ สกัดกั้นยา
เสพติดในชวงเทศกาลปี
ใหมและสงกรานต์

60,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
พลังแผนดินเอาชนะยา
เสพติดอําเภอเขาฉกรรจ์ 
(4)การแขงขันกีฬา
อําเภอเขาฉกรรจ์ต้าน
ภัยยาเสพติดฯ เพื่อ
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร รวม
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ยา/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู
กระบวนการบําบัด

20,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสถานีตํารวจ
ภูธรเขาฉกรรจ์-ในการ
ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 
อํานวยความสะดวกการ
จราจรและบริการใน
ชวงเทศกาล

80,000

อุดหนุนอําเภอเขา
ฉกรรจ์ โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาและงานรัฐ
พิธี  (จัดงานพิธีวันปิยม
หาราช)

5,000

อุดหนุนอําเภอเขา
ฉกรรจ์ โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาและงานรัฐ
พิธี (จัดงานพิธีเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกร
ณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู
หัว เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา)

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
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นันทนาการ

แผนงาน
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อุดหนุนอําเภอเขา
ฉกรรจ์ โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาและงานรัฐ
พิธี (จัดงานพิธีเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิตติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมมรา
ชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา)

15,000
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วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาและงานรัฐ
พิธี (จัดงานพิธีเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา)

15,000
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วันที่พิมพ์ : 20/8/2564  09:57:45 หน้า : 46/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนอําเภอเขา
ฉกรรจ์ โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาและงานรัฐ
พิธี (จัดงานพิธีวันคล้าย
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติ และ
วันพอแหงชาติ)

5,000

อุดหนุนอําเภอเขา
ฉกรรจ์ โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาและงานรัฐ
พิธี (จัดงานพิธีวันคล้าย
วันสวรรคตสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร)

5,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2564  09:57:45 หน้า : 47/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนอําเภอเขา
ฉกรรจ์ โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาและงานรัฐ
พิธี (จัดงานพิธีวันคล้าย
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติ และ
วันพอแหงชาติ)

5,000

อุดหนุนอําเภอเขา
ฉกรรจ์ โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาและงานรัฐ
พิธี (จัดงานพิธีวันคล้าย
วันสวรรคตสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร)

5,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2564  09:57:45 หน้า : 48/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนอําเภอเขา
ฉกรรจ์ โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาและงานรัฐ
พิธี (จัดงานพิธีวัน
ฉัตรมงคล)

5,000

อุดหนุนอําเภอเขา
ฉกรรจ์ โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาและงานรัฐ
พิธี (จัดงานพิธีวันที่
ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยูหัว 
พระมหาเจษฎาราชเจ้า
และวันข้าราชการ
พลเรือน)

5,000

อุดหนุนอําเภอเขา
ฉกรรจ์ โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาและงานรัฐ
พิธี (จัดงานพิธีวันพระ
บาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหา
จักรีบรมราชวงศ์)

5,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2564  09:57:45 หน้า : 49/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนอําเภอเขา
ฉกรรจ์ โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาและงานรัฐ
พิธี (จัดงานพิธีวัน
ฉัตรมงคล)

5,000

อุดหนุนอําเภอเขา
ฉกรรจ์ โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาและงานรัฐ
พิธี (จัดงานพิธีวันที่
ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยูหัว 
พระมหาเจษฎาราชเจ้า
และวันข้าราชการ
พลเรือน)

5,000

อุดหนุนอําเภอเขา
ฉกรรจ์ โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาและงานรัฐ
พิธี (จัดงานพิธีวันพระ
บาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหา
จักรีบรมราชวงศ์)

5,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2564  09:57:45 หน้า : 50/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนอําเภอเขา
ฉกรรจ์ โครงการจัดงาน
สืบสานวัฒนธรรมเบื้อง
บูรพาและงานกาชาด
จังหวัดสระแก้ว 
ประจําปี 2565

50,000

รวม 11,606,980 20,194,560 3,595,070 11,784,810 4,618,010 15,585,350 1,640,220 8,875,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2564  09:57:45 หน้า : 51/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนอําเภอเขา
ฉกรรจ์ โครงการจัดงาน
สืบสานวัฒนธรรมเบื้อง
บูรพาและงานกาชาด
จังหวัดสระแก้ว 
ประจําปี 2565

50,000

รวม 100,000 78,000,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2564  09:57:45 หน้า : 52/52



รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดา้นเงนิเดอืนและประโยชนต์อบแทนอืน่ตามนยั  มาตรา 35  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

80,000.00          

เงนิบ ำเหน็จบ ำนำญพนักงำนครู 61,600.00          

20,000.00          

เงนิชว่ยพเิศษผูรั้บบ ำนำญลกูจำ้งประจ ำถำ่ยโอน

12

13

14

16

ภาระคา่ใชจ้า่ยตาม มาตรา 35 คดิเป็นรอ้ยละ 35.07                                

เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน

เงนิชว่ยคำ่ท ำศพพนักงำนจำ้ง

เงนิชว่ยคำ่ท ำศพลกูจำ้งประจ ำ

เงนิชว่ยคำ่ครองชพีผูรั้บบ ำนำญพนักงำนคร ู(ช.ค.บ.) 58,500.00                         

20,000.00                         

20,000.00                         

17

15

90,000.00                         

30,000.00                         

เงนิชว่ยพเิศษผูรั้บบ ำนำญ

เงนิชว่ยพเิศษผูรั้บบ ำนำญพนักงำนครู

ประมำณกำรรำยจำ่ย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 78,000,000.00                   

29,041,160.00                 

22

รวม 27,354,760.00                 

11 เงนิชว่ยคำ่ท ำศพขำ้รำชกำร/พนักงำน 20,000.00                         

หัก เงนิอดุหนุนส ำหรับศนูยพั์ฒนำเด็กเล็กฯ 1,686,400.00                     

19 เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 350,000.00                        

20 เงนิสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ (ก.บ.ท.) 1,710,000.00                     

21 เงนิบ ำเหน็จลกูจำ้งประจ ำ 536,880.00                        

รวม

9 เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 194,800.00                        

10 เงนิคำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 135,000.00                        

7 เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ 1,436,040.00                     

8 เงนิประจ ำต ำแหน่ง 1,005,600.00                     

5 เงนิวทิยฐำนะ 42,000.00                         

6 เงนิเพิม่ตำ่งๆ ของพนักงำนจำ้ง 717,900.00                        

18

ที่ รายการ คา่ใชจ้า่ยตาม มาตรา 35

1 เงนิเดอืนพนักงำนเทศบำล 15,462,840.00                   

2 คำ่จำ้งลกูจำ้งประจ ำ 578,760.00                        

3 คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 6,299,040.00                     

4 เงนิเพิม่ตำ่งๆ ของพนักงำน 172,200.00                        
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