
เทศบาลตําบลหนองบัว
เขต/อําเภอ บานฝาง    จังหวัดขอนแกน
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-  ซอย-  ถนนมะลิวัลย  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ บานฝาง  จังหวัดขอนแกน  40270

พื้นที่ 42.24 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 0 คน
ชาย 0 คน

หญิง 0 คน

ขอมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565
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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลหนองบัว
อําเภอบานฝาง  จังหวัดขอนแก่น

2



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัว

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลหนองบัว จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลหนองบัวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลหนอง
บัว จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
การดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 26,607,204.80 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 35,738,228.29 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,370,382.16 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 2 โครงการ รวม 
119,579.20 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 1,697,640.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 45,160,342.02 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 154,132.45 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 265,789.50 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 155,136.15 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 214,746.21 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 22,394,242.87 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 21,976,294.84 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 128,656.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 38,339,879.96 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 12,870,283.61 บาท

งบบุคลากร จํานวน 13,195,447.92 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 8,249,998.43 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,776,050.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,248,100.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 128,656.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 195,740.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลหนองบัว
อําเภอบานฝาง  จังหวัดขอนแกน

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 154,132.45 549,000.00 576,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

265,789.50 344,200.00 288,150.00

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน 155,136.15 272,205.00 285,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 214,746.21 230,000.00 240,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 789,804.31 1,395,405.00 1,389,150.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 22,394,242.87 21,913,300.00 22,729,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22,394,242.87 21,913,300.00 22,729,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 21,976,294.84 23,330,295.00 24,841,350.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

21,976,294.84 23,330,295.00 24,841,350.00

รวม 45,160,342.02 46,639,000.00 48,960,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลหนองบัว
อําเภอบานฝาง  จังหวัดขอนแกน

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 12,870,283.61 14,629,994.00 15,296,257.00

งบบุคลากร 13,195,447.92 15,672,000.00 16,185,480.00

งบดําเนินงาน 8,249,998.43 9,842,406.00 10,359,563.00

งบลงทุน 1,776,050.00 3,490,800.00 3,305,600.00

งบเงินอุดหนุน 2,248,100.00 3,003,800.00 3,813,100.00

รวมจายจากงบประมาณ 38,339,879.96 46,639,000.00 48,960,000.00
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ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลตําบลหนองบัว

อําเภอบานฝาง  จังหวัดขอนแก่น
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตําบลหนองบัว
อําเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,609,280

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,136,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,714,463

แผนงานสาธารณสุข 1,898,280

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 485,720

แผนงานเคหะและชุมชน 1,368,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 390,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 429,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,571,800

แผนงานการเกษตร 60,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 15,296,257

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 48,960,000

8



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองบัว

อําเภอบานฝาง  จังหวัดขอนแกน

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 15,296,257 15,296,257
    งบกลาง 15,296,257 15,296,257

หนา : 1/8
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 7,773,840 2,047,800 422,640 10,244,280
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,149,200 2,047,800 422,640 7,619,640

งบดําเนินงาน 2,820,000 1,450,000 0 4,270,000
    คาตอบแทน 281,000 276,000 0 557,000

    คาใชสอย 1,802,000 549,000 0 2,351,000

    คาวัสดุ 590,000 190,000 0 780,000

    คาสาธารณูปโภค 147,000 435,000 0 582,000

งบลงทุน 50,000 15,000 0 65,000
    คาครุภัณฑ์ 50,000 15,000 0 65,000

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

รวม 10,673,840 3,512,800 422,640 14,609,280

หนา : 2/8
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 663,000 663,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 663,000 663,000

งบดําเนินงาน 283,500 283,500
    คาตอบแทน 153,500 153,500

    คาใชสอย 100,000 100,000

    คาวัสดุ 30,000 30,000

งบลงทุน 180,000 180,000
    คาครุภัณฑ์ 180,000 180,000

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

รวม 1,136,500 1,136,500

หนา : 3/8
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,134,240 1,763,160 2,897,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,134,240 1,763,160 2,897,400

งบดําเนินงาน 525,600 2,183,463 2,709,063
    คาตอบแทน 72,000 39,600 111,600

    คาใชสอย 278,000 849,410 1,127,410

    คาวัสดุ 75,000 1,294,453 1,369,453

    คาสาธารณูปโภค 100,600 0 100,600

งบเงินอุดหนุน 0 3,108,000 3,108,000
    เงินอุดหนุน 0 3,108,000 3,108,000

รวม 1,659,840 7,054,623 8,714,463

หนา : 4/8
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 245,280 245,280
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 245,280 245,280

งบดําเนินงาน 1,328,000 1,328,000
    คาตอบแทน 72,000 72,000

    คาใชสอย 916,000 916,000

    คาวัสดุ 340,000 340,000

งบลงทุน 90,000 90,000
    คาครุภัณฑ์ 90,000 90,000

งบเงินอุดหนุน 235,000 235,000
    เงินอุดหนุน 235,000 235,000

รวม 1,898,280 1,898,280

หนา : 5/8
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 435,720 435,720
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 435,720 435,720

งบดําเนินงาน 50,000 50,000
    คาใชสอย 50,000 50,000

รวม 485,720 485,720
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบลงทุน 0 1,268,600 1,268,600
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 1,268,600 1,268,600

งบเงินอุดหนุน 100,100 0 100,100
    เงินอุดหนุน 100,100 0 100,100

รวม 100,100 1,268,600 1,368,700

หนา : 6/8
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 230,000 230,000
    คาใชสอย 230,000 230,000

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

รวม 390,000 390,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 179,000 80,000 259,000
    คาใชสอย 80,000 80,000 160,000

    คาวัสดุ 99,000 0 99,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 120,000 170,000
    เงินอุดหนุน 50,000 120,000 170,000

รวม 229,000 200,000 429,000

หนา : 7/8
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,699,800 1,699,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,699,800 1,699,800

งบดําเนินงาน 1,170,000 1,170,000
    คาตอบแทน 166,000 166,000

    คาใชสอย 564,000 564,000

    คาวัสดุ 440,000 440,000

งบลงทุน 1,702,000 1,702,000
    คาครุภัณฑ์ 51,400 51,400

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 1,650,600 1,650,600

รวม 4,571,800 4,571,800
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 60,000 60,000
    คาใชสอย 40,000 40,000

    คาวัสดุ 20,000 20,000

รวม 60,000 60,000

หนา : 8/8
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลหนองบัว
อําเภอบานฝาง  จังหวัดขอนแกน

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 50,264.75 74,975.45 484,000.00 4.96 % 508,000.00
     ภาษีป้าย 63,491.00 79,157.00 65,000.00 4.62 % 68,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 113,755.75 154,132.45 549,000.00 576,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,833.30 1,891.50 2,500.00 4.00 % 2,600.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 192,030.00 193,620.00 198,000.00 1.52 % 201,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 3,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 4,870.00 5,192.00 5,000.00 4.00 % 5,200.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,510.00 1,380.00 1,600.00 6.25 % 1,700.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 900.00 500.00 1,000.00 10.00 % 1,100.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 2,450.00 49,010.00 2,600.00 3.85 % 2,700.00
     คาปรับการผิดสัญญา 63,408.00 5,126.00 69,000.00 -89.57 % 7,200.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 3,000.00 6,000.00 9,000.00 0.00 % 9,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

49,050.00 600.00 53,000.00 3.77 % 55,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,662.00 2,420.00 2,000.00 5.00 % 2,100.00

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  15:32:42 หนา : 1/3

19



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

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 0.00 50.00 500.00 10.00 % 550.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 323,713.30 265,789.50 344,200.00 288,150.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 212,964.16 155,136.15 272,205.00 4.70 % 285,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 212,964.16 155,136.15 272,205.00 285,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 78.01 0.00 0.00 % 0.00
     คาเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 210,892.32 214,668.20 230,000.00 0.00 % 230,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 210,892.32 214,746.21 230,000.00 240,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 673,994.76 697,588.87 700,000.00 7.14 % 750,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,874,134.70 10,021,144.31 9,500,000.00 5.26 % 10,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,510,368.25 3,926,174.58 3,654,000.00 1.26 % 3,700,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 171,000.37 186,664.32 180,000.00 2.78 % 185,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,591,301.44 5,904,301.85 6,200,000.00 1.61 % 6,300,000.00
     คาภาคหลวงแร 57,479.00 59,524.76 60,000.00 8.33 % 65,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 192,944.98 160,124.18 210,000.00 4.76 % 220,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,190,078.00 1,435,640.00 1,400,000.00 7.14 % 1,500,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 8,460.00 3,080.00 9,300.00 2.15 % 9,500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,269,761.50 22,394,242.87 21,913,300.00 22,729,500.00

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  15:32:42 หนา : 2/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 21,187,710.00 21,976,294.84 23,330,295.00 6.48 % 24,841,350.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 21,187,710.00 21,976,294.84 23,330,295.00 24,841,350.00
รวมทุกหมวด 42,318,797.03 45,160,342.02 46,639,000.00 48,960,000.00

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  15:32:42 หนา : 3/3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลหนองบัว

อําเภอบานฝาง  จังหวัดขอนแกน

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 48,960,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 576,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 508,000 บาท

ตั้งไวเพิ่มขึ้น โดยประมาณการรายรับตามที่คาดวาจะเก็บไดจริง

ภาษีป้าย จํานวน 68,000 บาท

ตั้งไวเพิ่มขึ้น โดยประมาณการรายรับตามที่คาดวาจะเก็บไดจริง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 288,150 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,600 บาท

ตั้งไวเพิ่มขึ้น โดยประมาณการรายรับตามที่คาดวาจะเก็บไดจริง

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 201,000 บาท

ตั้งไวเพิ่มขึ้น โดยประมาณการรายรับตามที่คาดวาจะเก็บไดจริง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,200 บาท

ตั้งไวเพิ่มขึ้น โดยประมาณการรายรับตามที่คาดวาจะเก็บไดจริง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,700 บาท

ตั้งไวเพิ่มขึ้น โดยประมาณการรายรับตามที่คาดวาจะเก็บไดจริง

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1,100 บาท

ตั้งไวเพิ่มขึ้น โดยประมาณการรายรับตามที่คาดวาจะเก็บไดจริง

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 2,700 บาท

ตั้งไวเพิ่มขึ้น โดยประมาณการรายรับตามที่คาดวาจะเก็บไดจริง

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 7,200 บาท

ตั้งไวลดลง โดยประมาณการรายรับตามที่คาดวาจะเก็บไดจริง

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 9,000 บาท

ตั้งไวเทาปที่ผานมา โดยประมาณการรายรับตามที่คาดวาจะเก็บ
ไดจริง

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565  14:20:38 หนา : 1/3
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คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 55,000 บาท

ตั้งไวเพิ่มขึ้น โดยประมาณการรายรับตามที่คาดวาจะเก็บไดจริง

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,100 บาท

ตั้งไวเพิ่มขึ้น โดยประมาณการรายรับตามที่คาดวาจะเก็บไดจริง

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 550 บาท

ตั้งไวเพิ่มขึ้น โดยประมาณการรายรับตามที่คาดวาจะเก็บไดจริง

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 285,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 285,000 บาท

ตั้งไวเพิ่มขึ้น โดยประมาณการรายรับตามที่คาดวาจะเก็บไดจริง

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 240,000 บาท
คาเขียนแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท

โดยประมาณการรายรับตามที่คาดวาจะเก็บไดจริง ปที่ลวงมาไม
ไดตั้งรับ

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 230,000 บาท

ตั้งไวเทากับปที่ลวงมา โดยประมาณการรายรับตามที่คาดวาจะ
เก็บไดจริง

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,729,500 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 750,000 บาท

ตั้งไวเพิ่มขึ้น โดยประมาณการรายรับตามที่คาดวาจะไดรับจริง

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

ตั้งไวเพิ่มขึ้น โดยประมาณการรายรับตามที่คาดวาจะไดรับจริง

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 3,700,000 บาท

ตั้งไวเพิ่มขึ้น โดยประมาณการรายรับตามที่คาดวาจะไดรับจริง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 185,000 บาท

ตั้งไวเพิ่มขึ้น โดยประมาณการรายรับตามที่คาดวาจะไดรับจริง

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,300,000 บาท

ตั้งไวเพิ่มขึ้น โดยประมาณการรายรับตามที่คาดวาจะไดรับจริง

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565  14:20:38 หนา : 2/3
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คาภาคหลวงแร จํานวน 65,000 บาท

ตั้งไวเพิ่มขึ้น โดยประมาณการรายรับตามที่คาดวาจะไดรับจริง

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 220,000 บาท

ตั้งไวเพิ่มขึ้น โดยประมาณการรายรับตามที่คาดวาจะไดรับจริง

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,500,000 บาท

ตั้งไวเพิ่มขึ้น โดยประมาณการรายรับตามที่คาดวาจะไดรับจริง

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 9,500 บาท

ตั้งไวเพิ่มขึ้น โดยประมาณการรายรับตามที่คาดวาจะไดรับจริง

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 24,841,350 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 24,841,350 บาท

ตั้งไวเพิ่มขึ้น โดยประมาณการรายรับตามที่คาดวาจะไดรับจริง

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565  14:20:38 หนา : 3/3
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 119,147 77,771 216,000 0 % 216,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,547 6,400 30,000 0 % 30,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,087,100 9,374,800 10,154,800 14.86 % 11,664,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,905,600 1,962,400 2,184,000 -1.54 % 2,150,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 37,500 45,000 60,000 0 % 60,000

เงินสํารองจาย 336,520.8 527,485.78 420,194 -51.62 % 203,297

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 700,000 3.37 % 723,560

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

38,267 35,313.58 39,000 0 % 39,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลหนองบัว
อําเภอบ้านฝาง    จังหวัดขอนแกน

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  15:33 หน้า : 1/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (กบท.)

0 651,113.25 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 20,000 0 % 20,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ 160,000 190,000 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 0 0 190,000 0 % 190,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

444,280 0 0 0 % 0

รวมงบกลาง 12,133,961.8 12,870,283.61 14,013,994 15,296,257
รวมงบกลาง 12,133,961.8 12,870,283.61 14,013,994 15,296,257
รวมงบกลาง 12,133,961.8 12,870,283.61 14,013,994 15,296,257

รวมแผนงานงบกลาง 12,133,961.8 12,870,283.61 14,013,994 15,296,257
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

695,520 540,069.73 695,520 0 % 695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 91,999.92 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 91,999.92 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

198,720 138,934.84 198,720 0 % 198,720

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  15:33 หน้า : 2/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,110,346.31 2,624,640 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 5,114,700 5,250,021.61 3,308,160 5.21 % 3,480,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

143,040 143,040 143,040 0 % 143,040

เงินประจําตําแหนง 210,000 210,000 168,000 0 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,281,147.04 1,075,000 1,239,240 0.84 % 1,249,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 67,709.72 60,945 108,000 0 % 108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,816,596.76 6,739,006.61 4,966,440 5,149,200
รวมงบบุคลากร 9,441,236.76 8,849,352.92 7,591,080 7,773,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 282,917.92 0 0 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,040 2,520 15,000 0 % 15,000

คาเชาบ้าน 180,000 190,000 216,000 0 % 216,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  15:33 หน้า : 3/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 205,140 501,079.92 281,000 281,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างนักเรียน นักศึกษา 37,800 39,600 40,000 0 % 40,000

คาจ้างเหมาบริการ 31,976.05 41,978.6 45,000 -11.11 % 40,000

คาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้ 95,111.04 9,000 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 94,181.96 107,608.86 108,000 0 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจํารถขยะ 288,000 420,655.12 432,000 0 % 432,000

คาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์
เอกสาร

93,894.7 106,708.86 108,000 0 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการนักการ - ภารโรง 34,222.2 108,000 108,000 0 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน 96,000 106,576.24 108,000 0 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 96,000 108,000 108,000 0 % 108,000

คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 63,010 226,890 40,000 0 % 40,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  15:33 หน้า : 4/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 189,299.06 153,072 0 0 % 0

3. คาพวงมาลัย คาชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา 

4,000 4,300 0 0 % 0

คาชดใช้คาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน 0 0 5,000 0 % 5,000

คาใช้จายในการจัดงานวันสําคัญตาง ๆ ของ
ทางราชการ

0 0 200,000 0 % 200,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 78,000 28.21 % 100,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 292,048.5 1,100 4,445.45 % 50,000

คาพวงมาลัย คาชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

0 0 5,000 0 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 131,000 -38.93 % 80,000

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 220,000 0 250,000 -60 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 319,201.1 516,846.03 200,000 -25 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 1,662,696.11 2,241,284.21 1,977,100 1,802,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  15:33 หน้า : 5/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 185,080 81,434.3 150,000 0 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,385 4,170 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,950 12,408 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 61,250 34,250 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 319,746.05 261,783.4 330,000 -24.24 % 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 6,610 18,000 30,000 0 % 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 3,610 1,000 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 115,850 138,755 125,000 -52 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 714,481.05 551,800.7 735,000 590,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 642 5,788.7 10,000 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 7,860 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 114,457.41 105,292.14 120,000 0 % 120,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 6,000 16.67 % 7,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 115,099.41 118,940.84 146,000 147,000
รวมงบดําเนินงาน 2,697,416.57 3,413,105.67 3,139,100 2,820,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  15:33 หน้า : 6/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 8,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด 
15,000 บีทียู

0 21,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด 
26,000 บีทียู

0 72,000 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจก 8,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 22,000 0 0 % 0

โต๊ะสํานักงาน 12,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 19,000 0 0 % 0

ตู้กดน้ําแบบถังลาง (น้ําร้อน/น้ําเย็น) 0 17,800 0 0 % 0

ผ้ามานพร้อมอุปกรณ์ 41,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

0 2,600 0 0 % 0

คอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 17,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  15:33 หน้า : 7/51

31



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

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ 8,900 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 0 0 5,700 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 94,900 154,400 77,700 50,000
รวมงบลงทุน 94,900 154,400 77,700 50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลบ้านฝาง 
โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นอําเภอบ้านฝาง

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบ้านฝาง 
โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 40,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 40,000 30,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  15:33 หน้า : 8/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงานบริหารทั่วไป 12,233,553.33 12,416,858.59 10,847,880 10,673,840
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 1,539,240 3.39 % 1,591,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 21,300 0 % 21,300

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 250,300 48.53 % 371,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 21,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,852,840 2,047,800
รวมงบบุคลากร 0 0 1,852,840 2,047,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

141,820 51,340 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6,440 8,800 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 36,000 30,000 92,000 4.35 % 96,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  15:33 หน้า : 9/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 34,000 47.06 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 184,260 90,140 256,000 276,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 10,666 3,900 15,000 0 % 15,000

คาจ้างเหมาบริการเก็บเงินคาขยะ 27,104 29,568 30,000 0 % 30,000

คาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 0 100 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ 0 32,571.43 108,000 0 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยเจ้าหน้าที่แผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 108,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยนักวิชาการเงินและ
บัญชี

0 36,000 108,000 0 % 108,000

คาเบี้ยประกันภัยรถสวนกลาง 0 0 20,000 0 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  15:33 หน้า : 10/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 42,264 93,078 0 0 % 0

2. โครงการจัดทําระบบแผนที่ภาษี 
ทะเบียนทรัพย์สินและจัดเก็บรายได้ 56,707.55 105,745.4 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 70,000 14.29 % 80,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 70,000 -28.57 % 50,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้

1,600 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,380 34,820 84,000 -88.1 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 146,721.55 335,682.83 633,000 549,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 67,005.9 65,738 118,000 -32.2 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 3,895 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 16,780 48,000 -16.67 % 40,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  15:33 หน้า : 11/51

35



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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 113,940 112,575 89,000 -32.58 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 180,945.9 198,988 265,000 190,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 331,122.61 332,193.28 336,000 19.05 % 400,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,743.48 1,634.9 5,000 0 % 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 45,683 53,646 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 379,549.09 387,474.18 371,000 435,000
รวมงบดําเนินงาน 891,476.54 1,012,285.01 1,525,000 1,450,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ใช้ในสํานักงาน 0 2,250 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 4,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด 
24,000 บีทียู

0 32,000 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 11,000 0 0 % 0

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 11,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 7,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 5,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  15:33 หน้า : 12/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 34,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

0 2,600 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)

0 8,900 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,000 95,750 0 15,000
รวมงบลงทุน 22,000 95,750 0 15,000

รวมงานบริหารงานคลัง 913,476.54 1,108,035.01 3,377,840 3,512,800
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 402,720 4.95 % 422,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 402,720 422,640
รวมงบบุคลากร 0 0 402,720 422,640

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 402,720 422,640
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 13,147,029.87 13,524,893.6 14,628,440 14,609,280

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  15:33 หน้า : 13/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 205,380 221,220 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 358,440 351,740 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 40,980 34,395 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 604,800 607,355 0 0
รวมงบบุคลากร 604,800 607,355 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 18,900 17,640 0 0 % 0

คาเชาบ้าน 36,000 36,000 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,700 1,700 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 56,600 55,340 0 0
รวมงบดําเนินงาน 56,600 55,340 0 0

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  15:33 หน้า : 14/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด 
26,000 บีทียู

0 36,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 36,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 36,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 661,400 698,695 0 0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 244,320 6.19 % 259,440

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 372,960 1.77 % 379,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 35,340 -32.09 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 652,620 663,000
รวมงบบุคลากร 0 0 652,620 663,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

34,800 69,600 70,000 0 % 70,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  15:33 หน้า : 15/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 30,000 0 % 30,000

คาเชาบ้าน 0 0 48,000 0 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 5,500 0 % 5,500

รวมค่าตอบแทน 34,800 69,600 153,500 153,500
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการรักและหวงใยใสใจ
เทศกาลปีใหม

0 0 15,000 0 % 15,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 15,000 0 % 15,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดงานวัน อปพร. 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการรักและหวงใยใสใจเทศกาลปีใหม 7,800 8,700 0 0 % 0

โครงการรักและหวงใยใสใจเทศกาล
สงกรานต์

0 0 15,000 0 % 15,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  15:33 หน้า : 16/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการักและหวงใยใสใจเทศกาล
สงกรานต์

0 8,700 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 7,800 17,400 100,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 38,500 14,000 60,000 -66.67 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 60,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 9,900 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 48,400 14,000 130,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 91,000 101,000 383,500 283,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ระบบกล้องวงจรปิด 0 0 0 100 % 180,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 180,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 180,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  15:33 หน้า : 17/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบ้านฝาง โครงการ
ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์
เซ็น

0 0 10,000 0 % 10,000

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบ้านฝาง โครงการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ระวังป้องกัน
ตามโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
กรณีผู้ป่วยจิตเวชกอเหตุ ประจําตําบล
หนองบัว

0 0 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 30,000 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 30,000 10,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 91,000 101,000 1,066,120 1,136,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 752,400 799,695 1,066,120 1,136,500

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,528,262 731,820 792,000 5.11 % 832,440

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

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  15:33 หน้า : 18/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินวิทยฐานะ 59,500 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 721,200 235,800 249,960 3.94 % 259,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,350,962 1,009,620 1,083,960 1,134,240
รวมงบบุคลากร 2,350,962 1,009,620 1,083,960 1,134,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 47,000 48,000 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 -90 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 51,700 53,540 90,000 72,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 2,360 6,000 40,000 -50 % 20,000

คาจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก 96,000 68,571.43 108,000 0 % 108,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  15:33 หน้า : 19/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

           1. คาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

6,780 4,400 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0 0 60,000 -66.67 % 20,000

คาใช้จายในการออกคายเยาวชน/ฝึกอบรม 0 0 0 100 % 80,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 22,940 6,500 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 128,080 85,471.43 258,000 278,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 40,717 25,429 40,000 0 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 900 1,925 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 67,520 39,150 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 109,137 66,504 75,000 75,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 72,422.19 33,598.93 65,000 0 % 65,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 7,586.32 2,739.2 15,000 0 % 15,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  15:33 หน้า : 20/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,867.98 15,382.32 15,600 0 % 15,600

รวมค่าสาธารณูปโภค 87,876.49 51,720.45 100,600 100,600
รวมงบดําเนินงาน 376,793.49 257,235.88 523,600 525,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ใช้ในสํานักงาน 0 4,000 0 0 % 0

เครื่องเลนสนาม 0 95,000 0 0 % 0

ตู้เชฟ 0 10,000 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน 11,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 0 17,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 17,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 28,000 126,000 0 0
รวมงบลงทุน 28,000 126,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,755,755.49 1,392,855.88 1,607,560 1,659,840

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  15:33 หน้า : 21/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 890,800 963,960 5.9 % 1,020,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 67,200

เงินวิทยฐานะ 0 84,000 84,000 30 % 109,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 513,720 544,680 3.9 % 565,920

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,488,520 1,592,640 1,763,160
รวมงบบุคลากร 0 1,488,520 1,592,640 1,763,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 39,600

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 39,600
ค่าใช้สอย

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  15:33 หน้า : 22/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใช้จายในโครงการสงเสริมศักยภาพ
เด็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 78,500 0 0 0 % 0

2. คาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 454,920 400,860 0 0 % 0

คาใช้จายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู 3,850 12,400 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายในโครงการสงเสริมศักยภาพเด็ก
ให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

0 0 0 100 % 50,000

โครงการป้องกันเด็กจมน้ําในเด็กปฐมวัย ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล
หนองบัว

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษ  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 
3-5ปี)

66,670 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  จัดสรรอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 535,080 7.69 % 576,240

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย      
อายุ 3 - 5  ปี

0 32,770 62,150 -10.91 % 55,370
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 
2-5 ปี

0 137,700 176,800 -19.23 % 142,800

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกาาจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 
2-5 ปี

136,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 739,940 583,730 799,030 849,410
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 55,950 36,949 1,340,025 -6.39 % 1,254,453

คาอาหารเสริม (นม) 771,045.5 778,059.76 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 19,136.95 4,681.25 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 178 500 10,000 0 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 14,284 3,108 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 860,594.45 823,298.01 1,380,025 1,294,453
รวมงบดําเนินงาน 1,600,534.45 1,407,028.01 2,179,055 2,183,463
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียน
สังกัด สพฐ.

2,095,260 2,108,100 2,368,800 31.21 % 3,108,000

รวมเงินอุดหนุน 2,095,260 2,108,100 2,368,800 3,108,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,095,260 2,108,100 2,368,800 3,108,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,695,794.45 5,003,648.01 6,140,495 7,054,623
รวมแผนงานการศึกษา 6,451,549.94 6,396,503.89 7,748,055 8,714,463

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 229,920 6.68 % 245,280

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 229,920 245,280
รวมงบบุคลากร 0 0 229,920 245,280
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 72,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 72,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สํารวจข้อมูล
จํานวนและขึ้นทะเบียนสัตว์

8,076 3,057 10,000 0 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่หนวยการ
แพทย์ฉุกเฉิน

559,733.43 645,578.61 648,000 16.67 % 756,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่
จําหนายและสะสมอาหาร

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดตั้งศูนย์สถานที่กักตัวในระดับ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เทศบาลตําบล
หนองบัว

0 74,600 0 0 % 0

โครงการป้องกัน ควบคุม และระงับยับยั้ง
โรคติดตอ และโรคระบาด

0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการป้องกัน ควบคุม และระงับยับยั้ง
โรคติดตอ และโรคระบาด

0 25,000 0 0 % 0
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โครงการสงเสริมและป้องกันโรคระบาดใน
สัตว์

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและผู้ถูกกักตัว
เพื่อป้องกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

0 0 136,400 -100 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ 11,250 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

40,380 30,570 40,000 25 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 619,439.43 778,805.61 914,400 916,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 47,680 160,000 20,000 0 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 198,190 329,422 396,600 -24.36 % 300,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 19,200 1,400 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 265,070 490,822 436,600 340,000
รวมงบดําเนินงาน 884,509.43 1,269,627.61 1,351,000 1,328,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 5,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลังกาย 0 328,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 4,300 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 90,000 0 % 90,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 338,300 90,000 90,000
รวมงบลงทุน 0 338,300 90,000 90,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ 20,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบ้านฝาง 
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือผู้ป่วย
โรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV.

0 0 10,000 0 % 10,000

เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบ้านฝาง 
สนับสนุนการบริจาคโลหิตเฉลิมพระ
เกียรติฯ

0 0 5,000 0 % 5,000

อุดหนุนปศุสัตว์อําเภอบ้านฝาง โครงการ
ป้องกันและระงับโรคติดตอ

0 20,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 220,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน โครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 220,000 0 % 220,000

รวมเงินอุดหนุน 240,000 20,000 235,000 235,000
รวมงบเงินอุดหนุน 240,000 20,000 235,000 235,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 1,124,509.43 1,627,927.61 1,905,920 1,898,280
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,124,509.43 1,627,927.61 1,905,920 1,898,280
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 416,160 4.7 % 435,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 416,160 435,720
รวมงบบุคลากร 0 0 416,160 435,720

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 416,160 485,720
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 416,160 485,720
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 742,238.7 738,520 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 442,680 460,080 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,226,918.7 1,240,600 0 0
รวมงบบุคลากร 1,226,918.7 1,240,600 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 67,000 5,000 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,910 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 68,910 5,000 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ 0 134,100 0 0 % 0

คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 96,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 35,270 67,000 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป 96,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  15:33 หน้า : 31/51

55



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

คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยชางไฟฟ้า 0 81,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 4,736 2,600 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 57,870 51,700 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 289,876 336,400 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,893.5 12,193 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,901.6 4,335 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 378 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 24,159.5 41,222.65 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,469 13,460.6 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 183,892 191,883 0 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 4,950 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,175 30,800 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 308,440.6 294,272.25 0 0
รวมงบดําเนินงาน 667,226.6 635,672.25 0 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 30,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

0 12,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเชื่อม 0 15,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 30,000 27,600 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงตอเติมอาคารโรงเก็บพัสดุ 178,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 178,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 208,000 27,600 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,102,145.3 1,903,872.25 0 0
งานไฟฟ้าและประปา
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

 โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายเฉลิมพระเกียรติ   บ้านหนองบัว หมูที่ 
10 

0 363,000 0 0 % 0

 โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายวัฒนธรรม บ้านบะยาว  หมูที่  9 

0 152,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยสาคร  บ้านดอนดู  หมูที่ 4

0 87,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายจิตรวังเจิง บ้านนาฝาย  หมูที่  5 

0 152,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายพอวิชัย  ชาอยู   บ้านหนองบัว หมูที่  
10 

118,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายมณีรัตน์  บ้านหนองบัว หมูที่  10 

108,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายมะลิวัลย์-ฝายกกมวง  บ้านหนองบัว 
หมูที่  7 

180,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยวงษ์ศรีแก้ว  บ้านดอนดู  หมูที่ 4

0 84,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนดินลูกรัง  สายคําผาย
พัฒนา บ้านบะยาว  หมูที่ 6

29,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินลูกรัง  สายดอนปู่
หลวงพัฒนา   บ้านบะยาว  หมูที่ 6

94,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินลูกรัง  สายบัวบาน
พัฒนา  บ้านบะยาว  หมูที่ 6

23,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างประปาหอถังสูง บ้านบะ
ยาว หมูที่ 6

0 88,000 0 0 % 0

เจาะบอบาดาล บ้านบะยาว หมูที่ 6 (คุ้มนา
เจริญ)

0 72,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 552,000 998,000 0 0
รวมงบลงทุน 552,000 998,000 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอ
บ้านฝาง

0 0 28,000 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอ
บ้านฝาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ บ้านหนองบัว หมู 11 จุดที่ 1

0 0 0 100 % 60,800
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอ
บ้านฝาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ บ้านหนองบัว หมู 11 จุดที่ 2

0 0 0 100 % 39,300

รวมเงินอุดหนุน 0 0 28,000 100,100
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 28,000 100,100

รวมงานไฟฟ้าและประปา 552,000 998,000 28,000 100,100
งานบําบัดน้ําเสีย

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 0 100 % 10,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายกลางบ้าน  บ้านบะยาว หมู
ที่ 6

0 0 320,200 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายกลางบ้าน (หน้าวัดโคก
สามารถ) บ้านบะยาว  หมูที่  6

0 0 0 100 % 389,900

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายกลางบ้าน บ้านนาฝาย  หมู
ที่  5

0 0 220,500 -100 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านนางบัวรอง-บ้านกํานัน 
 บ้านหนองบัว  หมูที่  7

0 0 0 100 % 298,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านนางปอย - วัดป่าศิริ
ธรรม บ้านหนองบัว หมูที่ 8

0 0 221,600 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายเรวัตร - นายวัลลพ  บ้าน
หนองบัว หมูที่ 10

0 0 221,600 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายหนูเกณฑ์  บ้านนาโพธิ์ หมู
ที่  2

0 0 193,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายสุนัย-ศาลาประชาคม บ้าน
นาโพธิ์ หมูที่ 2

0 0 0 100 % 280,600

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา 
สายกลางบ้าน-ทางหลวงชนบทฝั่งทิศตะวัน
ตก(บ้านนางชานี-นายวิสิทธิ์) บ้านนาฝาย 
หมูที่ 5

0 0 0 100 % 290,100

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายกลางบ้าน   บ้านนาฝาย  
หมูที่  5

244,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายมะลิวัลย์-สมพิช   บ้านโสก
มวง หมูที่  3

163,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายกลางบ้าน  บ้านบะยาว  หมู
ที่  6

152,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายข้างบ้าน ผอ.พล   บ้าน
หนองบัว  หมูที่  7

100,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายวัดป่าศิริธรรม  บ้านหนอง
บัว  หมูที่  8

160,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหน้าบ้านพอไมล์  บ้านบะ
ยาว  หมูที่  6

70,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมู  6 - หมู 9   บ้านบะ
ยาว  หมูที่  9

273,000 0 0 0 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K ) 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,162,500 0 1,187,800 1,268,600
รวมงบลงทุน 1,162,500 0 1,187,800 1,268,600
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รวมงานบําบัดน้ําเสีย 1,162,500 0 1,187,800 1,268,600
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,816,645.3 2,901,872.25 1,215,800 1,368,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาชดเชยกองทุนเศรษฐกิจชุมชน 0 0 25,251 -100 % 0

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อพัฒนาท้อง
ถิ่น

0 0 7,000 185.71 % 20,000

โครงการใช้ชีวิตอยางปลอดภัย ไร้การตั้ง
ครรภ์ไมพึงประสงค์

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการเทศบาลพบประชาชน 20,000 0 20,000 0 % 20,000

โครงการปรองดองสมานฉันท์รักกันสามัคคี 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเผยแพรความรู้ทางกฎหมายให้แก
ประชาชนทั่วไป  พนักงานเทศบาล สมาชิก
สภาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมบํารุงและสงเสริมการ
ประกอบอาชีพ ของประชาชน

0 0 40,000 -50 % 20,000
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โครงการฝึกอบรมสร้างการรับรู้สูชุมชนใน
ระดับพื้นที่

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาบทบาทสตรี 29,600 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุตําบลหนองบัว

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้
ทักษะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

28,800 0 0 100 % 20,000

หมูบ้านในฝัน สวรรค์ในชุมชน (หมูบ้าน
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 78,400 0 192,251 230,000
รวมงบดําเนินงาน 78,400 0 192,251 230,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการ การศึกษาเพื่อตอต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็กนักเรียน (D.a.r.e.) 

20,000 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
จังหวัดขอนแกน

30,000 0 0 0 % 0
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อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน  
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

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

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบ้านฝาง  
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบ้านฝาง  โครงการ
การศึกษาเพื่อตอต้านการใช้ยาเสพติดใน
เด็กนักเรียน (D.a.r.e.)

0 0 20,000 0 % 20,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน โครงการสง
เสริมการทําเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0 0 20,000 0 % 20,000

เงินอุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน โครงการสง
เสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บ้านบะยาว

0 0 30,000 0 % 30,000

เงินอุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน โครงการสง
เสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บ้านหนองบัว

0 0 30,000 0 % 30,000

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน โครงการสง
เสริมการทําเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0 20,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
ขอนแกน    

10,000 0 0 0 % 0
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เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
ขอนแกน

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 60,000 50,000 160,000 160,000
รวมงบเงินอุดหนุน 60,000 50,000 160,000 160,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 138,400 50,000 352,251 390,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 138,400 50,000 352,251 390,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬา
เยาวชนต้านยาเสพติด

112,000 0 0 100 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 112,000 0 0 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 97,330 98,704 99,000 0 % 99,000

รวมค่าวัสดุ 97,330 98,704 99,000 99,000
รวมงบดําเนินงาน 209,330 98,704 99,000 179,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  15:33 หน้า : 42/51

66



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

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

สนับสนุนการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนใน
เขตตําบลหนองบัว

40,000 40,000 40,000 25 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 40,000 40,000 40,000 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 40,000 40,000 50,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 249,330 138,704 139,000 229,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดงานเกี่ยวกับศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรมและวันสําคัญตาง ๆ

8,500 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสืบสานประเพณีบุญคูนลาน ข้าว
ใหมปลามัน ข้าวโพดหวานพันธุ์ดี

150,000 0 0 100 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 158,500 0 10,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 158,500 0 10,000 80,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบ้านฝาง 
โครงการบุญคูนลาน ข้าวโพดหวาน สาน
ไมตรี ข้าวจี่แซบ

0 0 10,000 -100 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบ้านฝาง 
โครงการสนับสนุนงานประเพณีผูกเสี่ยวและ
งานเทศกาลไหม

0 0 10,000 0 % 10,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน  โครงการสง
เสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญเดือนหก

0 0 0 100 % 110,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 20,000 120,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 20,000 120,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 158,500 0 30,000 200,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 407,830 138,704 169,000 429,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 1,097,760 4.85 % 1,151,040

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  15:33 หน้า : 44/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 487,800 3.89 % 506,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,627,560 1,699,800
รวมงบบุคลากร 0 0 1,627,560 1,699,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 38,000 310.53 % 156,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 48,000 166,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 90,000 -66.67 % 30,000

คาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการ 0 0 108,000 0 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยชางไฟฟ้า 0 0 108,000 0 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ 0 0 0 100 % 108,000

คาจ้างเหมาสํารวจ ออกแบบ ควบคุมงาน
หรืออื่น ๆ

0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 2,300 1,204.35 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 352,000 -57.39 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 680,300 564,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 54,000 -7.41 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 41,000 21.95 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 265,000 -24.53 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 62,500 -36 % 40,000

วัสดุอื่น 0 0 5,000 400 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 497,500 440,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,225,800 1,170,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  15:33 หน้า : 46/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับประมวล
ผล

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 0 0 5,700 100 % 11,400

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 59,700 51,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล.  สายข้างวัดป่า
ศิริธรรม ด้านทิศเหนือ-ทิศตะวันตก  บ้าน
หนองบัว  หมูที่ 8

0 0 0 100 % 255,400

โครงการกอสร้างถนน คสล.  สายจิตรวังเจิง 
 บ้านนาฝาย  หมูที่  5

0 0 134,800 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการกอสร้างถนน คสล.  สายถนนมะลิ
วัลย์ - วัดป่าสังเวชธรรมาราม    บ้านดอนดู 
 หมูที่  4

0 0 322,800 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.  สายมะลิวัลย์ 
- ฝายเหลา  บ้านหนองบัว  หมูที่ 7

0 0 216,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.  สายหนองหว้า 
 บ้านหนองบัว  หมูที่  11

0 0 227,700 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.  สายอา
ดํา(ด้านทิศตะวันออก)บ้านหนองบัว  หมูที่ 
10

0 0 0 100 % 249,800

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายหลังอู
สมบัติการชาง  บ้านหนองบัว  หมูที่ 7

0 0 0 100 % 171,100

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายวัดป่าคําแสบง
บ้านบะยาว  หมูที่ 9

0 0 0 100 % 249,800

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางอนงค์  โวสงค์  บ้านนาดอกไม้ 
หมูที่ 1

0 0 0 100 % 113,200

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายสมหมาย  สกุลเหมือน  บ้าน
นาดอกไม้ หมูที่ 1

0 0 0 100 % 97,900

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสังเวียน  บ้านดอนดู  หมูที่ 4

0 0 166,200 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายสุชาติ บ้านนาดอกไม้  หมูที่ 1

0 0 239,700 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกโสกมวง หนองอีเลิง - วัดป่ากฤษ
ดาวราราม บ้านโสกมวง  หมูที่ 3

0 0 0 100 % 251,700

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายวัดป่าคําแสบง  บ้านบะยาว  หมูที่ 9

0 0 326,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสมนึก  บ้านโสกมวง หมูที่ 3

0 0 184,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแสงจันทร์-โคกหนองนาโมเดล  บ้าน
ดอนดู  หมูที่ 4

0 0 0 100 % 251,700

โครงการกอสร้างอาคารศูนย์ชวยเหลือ
ประชาชน  เทศบาลตําลหนองบัว

0 0 322,100 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 2,150,200 1,650,600
รวมงบลงทุน 0 0 2,209,900 1,702,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 5,063,260 4,571,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 5,063,260 4,571,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมสงเสริมการดําเนินงาน
ด้านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนเกษตร
อินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 40,000 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 21,375 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 21,375 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 21,375 0 60,000 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกลุมผู้ปลูกข้าวโพดฝักสดหนองบัว 0 30,000 0 0 % 0

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

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 21,375 30,000 60,000 60,000
รวมแผนงานการเกษตร 21,375 30,000 60,000 60,000

รวมทุกแผนงาน 37,993,701.34 38,339,879.96 46,639,000 48,960,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  15:33 หน้า : 51/51
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลหนองบัว

อําเภอบานฝาง   จังหวัดขอนแกน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,960,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 15,296,257 บาท
งบกลาง รวม 15,296,257 บาท

งบกลาง รวม 15,296,257 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 216,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางใน
ฐานะที่เทศบาลเป็นนายจางตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ
. 2533 และกฎกระทรวงกําหนดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ
.ศ. 2556 จํานวน  189,000  บาท (สํานักปลัด)
 -เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผูดูแลเด็กใน
ฐานะที่เทศบาลเป็นนายจางตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ
. 2533 และกฎกระทรวงกําหนดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ
.ศ. 2556 จํานวน  27,000  บาท (กองการศึกษา)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  (สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 11,664,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ  (สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,150,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูพิการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยความพิการใหคน
พิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ (สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ ตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับ
อนุมัติจากผูบริหาร   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 16 และ ขอ 17    และตามหนังสือ สั่งการที่
เกี่ยวของ (สํานักปลัด)

เงินสํารองจาย จํานวน 203,297 บาท

-เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการ
ป้องกันและยับยั้งกอนการเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนเป็นสวนรวม (สํานักปลัด/กองชาง)

รายจายตามขอผูกพัน

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 39,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
เป็นไปตามขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ
.ศ.2556 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม  พ.ศ
.2555  (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565  13:28:24 หนา : 2/52

77



เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 723,560 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.) โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 3 ของ
ประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณประจําป (ไมรวม
รายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุน) เป็น
ไปตามอัตราการสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่นตามกฎกระทรวงมหาดไทย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2500 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546
- เป็นไปตามกฎกระทรวง การหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจายประจําปสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2563     (สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ไม
เกิน  365 บาทตอคนตอป  (สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ จํานวน 190,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่เทศบาลตําบลหนองบัว ไมนอยกวารอยละ 50 ของเงินที่
ไดรับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ ขอ 7 (1)  (สํานักปลัด)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,673,840 บาท

งบบุคลากร รวม 7,773,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 695,520 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกนายกเทศมนตรี  เดือนละ  27,600
  บาท และรองนายกเทศมนตรี 2 คน เดือนละ 15,180  บาท/คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล  พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม   (สํานักปลัด)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก
เทศมนตรี  เดือนละ 4,000  บาท และรองนายก
เทศมนตรี 2 คน เดือนละ 3,000  บาท/คน (สํานักปลัด)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษใหแก นายกเทศมนตรี เดือน
ละ 4,000  บาท และรองนายกเทศมนตรี   2 คน เดือน
ละ 3,000  บาท/คน (สํานักปลัด)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแก เลขานุการนายก
เทศมนตรี เดือนละ 9,660 บาท และที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี เดือนละ 6,900 บาท  (สํานักปลัด)

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแก ประธานสภา เดือน
ละ 15,180  บาท, รองประธานสภา เดือนละ 12,420 บาท และ
สมาชิกสภาฯ จํานวน 10 คน เดือนละ 9,660 บาท/คน (สํานัก
ปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,149,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,480,480 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สํานักปลัด ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจําป และเลื่อนระดับตามประกาศและหนังสือสั่งการ 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 143,040 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนงปลัดเทศบาล(นัก
บริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) ตามประกาศและหนังสือสั่งการ
อัตราเดือนละ 7,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท 
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก
.) สําหรับตําแหนงนิติกร ตามประกาศและหนังสือสั่งการ อัตรา
เดือนละ 4,500 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท  
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) สําหรับจา
เอกวิสูตร ภักดี  ตําแหนง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  อัตรา
เดือนละ 420 บาท เป็นเงิน 5,040  บาท (สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงาน
เทศบาล ตําแหนง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับ
กลาง)  ตามประกาศและหนังสือสั่งการ  เดือนละ 7,000
 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท
 - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงาน
เทศบาล ตําแหนง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับ
ตน) ตามประกาศและหนังสือสั่งการ เดือนละ 3,500 บาท เป็น
เงิน 42,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงาน
เทศบาล ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่ว
ไป ระดับตน)ตามประกาศและหนังสือสั่งการ เดือนละ 3,500
 บาท    เป็นเงิน 42,000 บาท (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,249,680 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางที่ปฏิบัติงานในสํานัก
ปลัด ตามแผนอัตรากําลัง  (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป และพนักงานจางตามภารกิจในสํานักปลัด ตามประกาศและ
หนังสือสั่งการ  (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 2,820,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 281,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจางที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวัน
หยุดราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 (สํานักปลัด)

คาเชาบาน จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  (สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ฯ   (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,802,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางนักเรียน นักศึกษา จํานวน 40,000 บาท

- เพี่อจายคาจางนักเรียน นักศึกษาทํางานในชวงปดภาค
เรียน (สํานักปลัด)
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คาจางเหมาบริการ จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ ใหผูรับจางเหมาทําการอยาง
หนึ่งอยางใด เชน คาถายเอกสาร  คาเย็บปกเขาเลม จางเหมา
โฆษณาเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและ เผย
แพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์
ตางๆ)จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ เชน วารสารประชาสัมพันธ์ จาง
เหมาประเมินองค์กร คาจางเหมาสูบสวม  คาบริการกําจัด
ปลวก คาเบี้ยประกัน คาจาง เหมาอื่นๆ  คาธรรมเนียมตางๆ ที่จํา
เป็นตามหนังสือสั่งการของทางราชการ (สํานักปลัด)

คาจางเหมาบริการเจาหนาที่บันทึกขอมูล จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการเจาหนาที่บันทึกขอมูล (สํานัก
ปลัด)

คาจางเหมาบริการเจาหนาที่ประจํารถขยะ จํานวน 432,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการเจาหนาที่ประจํารถขยะ (สํานัก
ปลัด)

คาจางเหมาบริการเจาหนาที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร จํานวน 108,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการเจาหนาที่ผลิตและพิมพ์
เอกสาร (สํานักปลัด)  

คาจางเหมาบริการนักการ - ภารโรง จํานวน 108,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการนักการ-ภารโรง (สํานักปลัด)
คาจางเหมาบริการผูชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการผูชวยนักพัฒนาชุมชน (สํานัก
ปลัด)

คาจางเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (สํานักปลัด)
คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา (สํานัก
ปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคารับรองในการจัดประชุมราชการของ
เทศบาล เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาเชาหอง
ประชุม คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น  และคารับรองสําหรับหนวยงาน
อื่นหรือบุคคลภายนอก ที่เขาดูงานหรือเยี่ยมชมเทศบาล หรือ
ตรวจเยี่ยม หรือตรวจราชการ  การแถลงขาว  การมอบเงินหรือสิ่ง
ของบริจาคใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่น และอื่น ๆ จําแนกไวใน
ประเภทรายจายนี้  (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน ฯลฯ
 (สํานักปลัด)

คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญตาง ๆ ของทางราชการ จํานวน 200,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานวันสําคัญตาง ๆ ของทาง
ราชการหรือวันสําคัญที่เป็นประเพณี เชน เฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ วันปยมหาราช และอื่น ๆ ที่จําแนกไวในประเภท
นี้ (สํานักปลัด)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของคณะผู
บริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงาน
จาง  รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกฯ ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อ
ประโยชน์ของเทศบาล โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ และคาธรรมเนียมอื่นที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทนี้  (สํานักปลัด)

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไปและเลือกตั้งซอม ทั้ง
ในระดับชาติและระดับทองถิ่น รวมทั้งคาใชจายในการทําประชา
พิจารณ์หรือประชามติตาง ๆ และอื่น ๆ ที่จําแนกไวในรายจาย
ประเภทนี้ (สํานักปลัด)
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คาพวงมาลัย คาชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย คาชอดอกไม กระเชาดอกไม  และ
พวงมาลา ฯลฯ     (สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการประชุม ฝึกอบรมสัมมนา
ตางๆ ของ คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา ที่ปรึกษา
นายกฯ เลขานุการนายกฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ตลอด
จนผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นใหเขารับการฝึกอบรม  และคาอื่น ๆ
 ที่สามารถเบิกจายในประเภทนี้  (สํานักปลัด)

โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดงานวันทองถิ่น
ไทย ประจําป 2566 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 73
  (สํานักปลัด)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ประจําปงบประมาณ 2566  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 74
  (สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะตาง ๆ เครื่อง
ตัดหญา,เครื่องพนหมอกควัน ฯลฯ  (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 590,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใชสํานัก
งาน ไดแก กระดาษ, หมึก, ดินสอ,  ปากกา, ลวดเย็บ
กระดาษ, แฟ้ม, สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ, สมุดจดบันทึกการ
ประชุม, แบบพิมพ์, ตรายาง, ซอง, ธงชาติ, ธง สก., ธง ว.ป.ร.,ธง
ตางๆ, สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อหรือจาง, กระดาน, ที่ถู
พื้น, ตะแกรงวางเอกสาร,น้ําดื่ม, เครื่องเย็บกระดาษ, กุญแจ, แผง
ปดประกาศแผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ หนวยงาน แผนป้าย
จราจร หรือแผนป้ายตาง ๆ, พรม (ตอผืน) ,นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน, เครื่องคํานวณ, แผงกั้นหอง (Partition) และอื่น ๆ ที่
สามารถเบิกไดในประเภทนี้   (สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟวส์ ,เทปพันสาย
ไฟฟ้า,สายไฟฟ้า,ปลั๊กไฟฟ้า,สวิตซ์ไฟฟ้า,หลอดไฟฟ้า,ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์, ไมโครโฟน, ผังแสดงวงจรตางๆ, ไฟฉาย
สปอตไลท์ และอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจายไดในประเภทนี้  (สํานัก
ปลัด)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง,ไมขนไก, น้ํายา
ลางหองน้ํา,น้ํายาถูพื้น, น้ํายาลางจาน, ถวยชาม, ชอนสอม, แกว
น้ํา, จานรองแกว, กระดาษชําระ,ถังขยะ หมอหุงขาว
ไฟฟ้า .กระติกน้ํารอน ,กระติกน้ําแข็ง ,ถาด ,กระจกเงา, ไม
กวาด  และอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจายไดในประเภทนี้ (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน แบตเตอรี่, ยาง
นอก,  ยางใน, ฟล์มกรองแสง, น้ํามันเบรก   และอื่น ๆ ที่สามารถ
เบิกจายไดในประเภทนี้   (สํานักปลัด) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับใชกับเครื่องตัดหญา, รถยนต์, รถ
จักรยานยนต์, รถบรรทุกน้ํา  และอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจายไดใน
ประเภทนี้  (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565  13:28:24 หนา : 10/52

85



วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร เชน พูกัน, สี, ฟลม์, มวนวิดิโอ, ไมอัด,กระดาษเขียน
โปสเตอร์, คาลางอัดขยายภาพ, ผาเขียนป้าย,ป้ายประชาสัมพันธ์
และสื่อตางๆ และอื่น ๆ ที่สามารถเบิกไดในประเภทนี้  (สํานัก
ปลัด)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย  เชน ถุงมือ,รองเทาบูทสําหรับ
เก็บขยะ  และวัสดุอื่นที่สามารถเบิกไดในประเภทรายจาย
นี้  (สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน หมึกพิมพ์, แผนบันทึก
ขอมูล, แป้นพิมพ์ ,Handy drive, แผน CD,ซอง CD, ฮาร์ดดิสก์
แบบพกพา และอื่น ๆ ที่สามารถเบิกไดในประเภทนี้ (สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 147,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์สํานักงาน และคาใชจายเพื่อใหไดใช
บริการโทรศัพท์ และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ และอื่น ๆ ที่จําแนกไวในประเภทนี้ (สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์  คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร และอื่น ๆ ที่จําแนกไวในประเภทนี้  (สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ต  รวมถึง
อินเตอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อสารอื่น ๆ เชนคาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม เป็นตน  รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการ
ดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ และอื่น ๆ ที่
จําแนกไวในประเภทรายจายนี้ (สํานักปลัด)

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต์ รวมถึงคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ และอื่น ๆ ที่จําแนกไวในประเภทรายจายนี้ (สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะตาง ๆ  ฯลฯ (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลบานฝาง โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอบาน
ฝาง

จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอบาน
ฝาง ประจําปงบประมาณ 2566
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 74
  (สํานักปลัด)

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบานฝาง โครงการจัดงานพระ
ราชพิธีและงานรัฐพิธี

จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาโครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐ
พิธี     ประจําปงบประมาณ 2566
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 45
  (สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,512,800 บาท
งบบุคลากร รวม 2,047,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,047,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,591,440 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล กองคลัง ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ป พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจําป และเลื่อนระดับ ตามประกาศและหนังสือสั่งการ (กอง
คลัง)

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565  13:28:24 หนา : 12/52

87



เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 21,300 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล  กอง
คลัง ตามประกาศหนังสือสั่งการ   (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงาน
เทศบาล ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารการ
คลัง ระดับตน)ตามประกาศและหนังสือสั่งการ เดือน
ละ 3,500 บาท (กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 371,760 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางที่ปฏิบัติงานในกอง
คลัง ตามแผนอัตรากําลัง (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 21,300 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป และพนักงานจางตามภารกิจในกองคลัง ตามประกาศและ
หนังสือสั่งการ  (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 1,450,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 276,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ (กองชาง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจางที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวัน
หยุดราชการ (กองคลัง)

คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ (กองคลัง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 549,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ ใหผูรับจางเหมาทําการอยาง
หนึ่งอยางใด เชน คาถายเอกสาร  คาเย็บปกเขาเลม คาจางเหมา
อื่นๆ  คาธรรมเนียมตางๆ ที่จําเป็นตามหนังสือสั่งการของทาง
ราชการ   และคาอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจายในประเภทนี้ (กองคลัง)

คาจางเหมาบริการเก็บเงินคาขยะ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการจัดเก็บเงินคาขยะ 11 หมู
บาน ตามโครงการจัดเก็บคาธรรมเนียมขยะมูลฝอย เทศบาล
ตําบลหนองบัว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน (กองคลัง)

คาจางเหมาบริการเจาหนาที่ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการเจาหนาที่ปรับปรุงขอมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   (กองคลัง)

คาจางเหมาบริการผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการผูชวยเจาพนักงานพัสดุ  (กอง
คลัง)

คาจางเหมาบริการผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 108,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการผูชวยนักวิชาการเงินและ
บัญชี (กองคลัง)

คาเบี้ยประกันภัยรถสวนกลาง จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกันในการจัดทําเบี้ยประกันภัยรถสวน
กลางที่เทศบาลไดมาโดยการซื้อ หรือการรับบริจาคที่ไดขึ้น
ทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของเทศบาลเพื่อใชในการปฏิบัติ
งานราชการ   (กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 80,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล,พนักงานจาง โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  (กองคลัง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการประชุม ฝึกอบรมสัมมนา
ตางๆ ของ พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ตลอดจนผูที่ไดรับมอบ
หมายใหปฏิบัติหนาที่ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นใหเขารับการฝึกอบรม  และคาอื่น ๆที่สามารถเบิก
จายในประเภทนี้   (กองคลัง)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได    
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 73
   (กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน คอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์,ครื่องปรับ
อากาศ  ยานพาหนะตาง ๆ เครื่องตัดหญา, เครื่องพนหมอก
ควัน ฯลฯ  (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใชสํานัก
งาน เชน กระดาษ, หมึก, ดินสอ,ปากกา, ลวดเย็บ
กระดาษ, แฟ้ม, แบบพิมพ์ตาง ๆ  ใบเสร็จรับเงินตางๆ คาถาย
เอกสาร รับวารสาร  คาเย็บปกเขาเลมตาง ๆ ฯลฯ  (กองคลัง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน เทปพันสายไฟฟ้า , สาย
ไฟฟ้า , หลอดไฟฟ้า , สตาร์ทเตอร์ , บัลลาส , ปลั๊ก และอื่น ๆ ที่
จําแนกไวในประเภทรายจายนี้  (กองคลัง)

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565  13:28:24 หนา : 15/52

90



วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง, ไมขนไก, ไม
กวาด, น้ํายาถูพื้น ฯลฯ   (กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี
สําหรับรถยนต์สวนกลางสังกัดกองคลัง และอื่น ๆ ที่จําแนกไวใน
วัสดุประเภทนี้  (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน  หมึกพิมพ์, เมาส์, แป้น
พิมพ์ ,Handy drive, แผนCD/ซอง CD  ฯลฯ  (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 435,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับเทศบาลตําบลหนองบัว  (กองคลัง)
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์สําหรับกองคลังเทศบาลตําบลหนอง
บัว   (กองคลัง)

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณีย์  คาไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ฯลฯ (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะตาง ๆ  ฯลฯ  (กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 422,640 บาท
งบบุคลากร รวม 422,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 422,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 422,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล หนวยตรวจสอบภาย
ใน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เลื่อน
ขั้นเงินเดือนประจําป และเลื่อนระดับ ตามประกาศและหนังสือสั่ง
การ  (สํานักปลัด)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,136,500 บาท

งบบุคลากร รวม 663,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 663,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 259,440 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ป พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจําป และเลื่อนระดับตามประกาศและหนังสือสั่งการ (สํานัก
ปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 379,560 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางที่ปฏิบัติงานในสํานักปลัด
ตามแผนอัตรากําลัง (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป และพนักงานจางตามภารกิจตามประกาศและหนังสือสั่ง
การ (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 283,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 153,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครที่ไดรับคําสั่งจากผูบริหาร
ทองถิ่น ในการดําเนินการตามภารกิจอํานาจหนาที่ของเทศบาล
เกี่ยวกับงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษา
ความสงบเรียบรอยของประชาชนตามกฎหมาย (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจางที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวัน
หยุดราชการ  (สํานักปลัด)

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,500 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการรักและหวงใยใสใจเทศกาลปใหม จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการรักและหวงใยใสใจ
เทศกาลปใหมประจําป 2566 (สํานักปลัด)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงาน เทศบาล  พนักงานจาง อปพร. รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่ง
จากนายกฯ ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล โดยจาย
เป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบินคาลงทะเบียนอื่น ๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่
สามารถเบิกจายในประเภทนี้ ฯลฯ   (สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา
ตางๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง  อปพร. ตลอดจนผูที่ได
รับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นใหเขารับการฝึกอบรม  และคาอื่น ๆที่
สามารถเบิกจายในประเภทนี้  (สํานักปลัด)
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โครงการจัดงานวัน อปพร. จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดงานวัน อป
พร. ประจําป 2566  (สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า  (สํานักปลัด)

โครงการรักและหวงใยใสใจเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการรักและหวงใยใสใจ
เทศกาลสงกรานต์ประจําป 2566 (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน สัญญาณไฟฉุก
เฉิน , กรวยจราจร , ยางรถยนต์ , แบตเตอรี่ , ไฟหนา , ไฟ
เบรก, ขอตอน้ําอเนกประสงค์, สายสงน้ําอเนกประสงค์, และอื่น ๆ
 ที่จําแนกไวในประเภทรายจายนี้ (สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับ อปพร.,อาสาสมัครดับ
เพลิง, เครื่องแตงกายทีมกูชีพกูภัย และวัสดุอื่นที่สามารถเบิกไดใน
ประเภทรายจายนี้ (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 180,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 180,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ระบบกลองวงจรปด จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากลองโทรทัศน์วงจรปด จํานวน 1 ระบบ
 คุณลักษณะพื้นฐานประกอบดวย
กลองโทรทัศน์วงจรปดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงที่ สําหรับติด
ตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 6 ตัว
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel 
หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel 
- มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (frame per second)
-ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR)  สําหรับการบันทึกภาพไดทั้งกลางวันและ
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กลางคืนโดยอัตโนมัติ 
-มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.2 LUX สําหรับการแสดง
ภาพสี (Color) และไมมากกวา 0.03 LUX สําหรับการแสดงภาพ
ขาวดํา (Black/White)
-มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor)ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว
-มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไม
นอยกวา 4.5 มิลลิเมตร
 -สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได
-สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก  (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) 
ได
-สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2
 แหลง
-ไดรับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
 -สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เป็นอยางนอย
 -สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ สามารถทํางานไดตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได 
-ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสําหรับหุม
กลอง (Housing) ที่ไดมาตรฐาน IP66 
-สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -10 องศา หรือ 50 องศา เป็นอยาง
นอย
-สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP 
หรือ SNTP”,SNMP , RTSP , IEEE802.1X ไดเป็นอยางนอย
-มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card 
-ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming  Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตอง 
-ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน
 -ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565  13:28:24 หนา : 20/52

95



-ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่
มีคุณภาพ
อุปกรณ์บันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) 
แบบ 8 ชอง จํานวน 1 เครื่อง
-เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกลองโทรทัศน์วงจรปด
โดยเฉพาะ
-สามารถบันทึกและบีบภาพไดมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264
 หรือดีกวา
-ไดรับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
-สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกัน
ได จํานวนไมนอยกวา 8 ชอง
-สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไมนอยกวา1920x1080 pixel หรือไมนอย
กวา 2,073,600 pixel
 -สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, "NTP 
หรือ SNTP", SNMP, RTSP ไดเป็นอยางนอย
-มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรับกลองวงจรปดโดย
เฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุไม
นอยกวา 8 TB 
-มีชองเชื่อมตอ Interface แบบ USB จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 
-สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได
-ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตอง
-สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกลองโทรทัศน์วงจรปดผานระบบ
เครือขายได
-ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่
มีคุณภาพ
สายนําสัญญาณโครงขายใยแกวนําแสงแบบภายนอก
อาคาร ยาว 150 เมตร
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-เป็นสายใยแกวชนิด Single mode ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 1180:2002, ANSI/TIA-568-
C.3, Telcordia GR-20CORE,ICEA640, IEC60794-1-
2, ITU G.652D และ RoHS เป็นอยางนอย
-สายใยนําแสงสามารถติดตั้งภายนอกอาคารและแขวนกับเสา
ไฟฟ้าได
-เป็นสายใยแกวนําแสง จํานวน 6 Core หรือ 12 Core หรือ
มากกวาตามความเหมาะสมกับการใชงาน
LED Monitor ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 1 จอ
-Full HD (1080p) 1920 x 1080
เครื่องสํารองไฟขนาด 1 kVA  จํานวน 1 เครื่อง
-มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
ตูแล็ค 19 นิ้ว Wall RACK 6 U จํานวน 1 ชุด
-ผลิตจากเหล็ก Electro galvanized sheet หนา 1.2 มม.
-แข็งแรงและกันสนิมได 100%
อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือขายใยแกวนํา
แสง (Fiber Optic to UTP) จํานวน 2 คู
-เป็นอุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณจากสาย UTP เป็นสัญญาณที่
สามารถใชกับสาย Fiber Optic ชนิด Single mode ได เป็น
อุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน IEEE 802.3 และ IEEE 802.3u
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศน์
วงจรปด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564) (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานฝาง โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวก
นิรภัย 100 เปอร์เซ็น

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวก
นิรภัย 100 เปอร์เซ็น   
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หนา 66
 (สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,659,840 บาท

งบบุคลากร รวม 1,134,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,134,240 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 832,440 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ป พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจําป และเลื่อนระดับตามประกาศและหนังสือสั่งการ (กอง
การศึกษา)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา (นัก
บริหารงานการศึกษา ระดับตน) ตามประกาศและหนังสือสั่ง
การ  เดือนละ 3,500 บาท (กองการศึกษา)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 259,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง  ที่ปฏิบัติงานในกองการ
ศึกษาตามแผนอัตรากําลัง (กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 525,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครู และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการ (กองการศึกษา)

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ (กองการศึกษา)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 2,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบ (กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 278,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยาง
หนึ่ง อยางใด เชน จางเหมาโฆษณาเผยแพร จัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์หรือสื่อสิ่งพิมพ์ตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ และคาจางเหมา
อื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหนาที่  (กองการศึกษา)

คาจางเหมาบริการผูดูแลเด็ก จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการผูดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลหนองบัว (กองการศึกษา)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครู พนักงานจาง โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (กอง
การศึกษา)

คาใชจายในการออกคายเยาวชน/ฝึกอบรม จํานวน 80,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการออกคายเยาวชน ประจําป  2566
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557       (กองการศึกษา)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการประชุม ฝึก
อบรม สัมมนาตางๆ  ของ พนักงานเทศบาล   พนักงาน
ครู พนักงานจาง และคาธรรมเนียมอื่นที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทนี้ ฯลฯ  (กองการศึกษา)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ  เชน คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ ฯลฯ
  (กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใชสํานักงานกองการ
ศึกษา เชน กระดาษ, หมึก, ดินสอ,  ปากกา, ลวดเย็บ
กระดาษ, แฟ้ม, แบบพิมพ์, ตรายาง, ซอง,   สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการ
ซื้อหรือจาง, กระดาน,ตะแกรงวางเอกสาร, เครื่องเย็บ
กระดาษ,พรม(ตอผืน),นาฬิกาตั้งหรือแขวน, เครื่องคํานวณ ฯลฯ
/ คาถายเอกสารคาเย็บปกเขาเลมตางๆ  ฯลฯ  จํานวน 16,000
 บาท 
 - เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใชสํานักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลหนองบัว  เชน กระดาษ, หมึก, ดินสอ,  ปากกา, ลวดเย็บ
กระดาษ, แฟ้ม, แบบพิมพ์, ตรายาง, ซอง,   สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการ
ซื้อหรือจาง, กระดาน,ตะแกรงวางเอกสาร, เครื่องเย็บ
กระดาษ,พรม(ตอผืน),นาฬิกาตั้งหรือแขวน, เครื่องคํานวณ ฯลฯ
/ คาถายเอกสาร คาเย็บปกเขาเลมตางๆ  ฯลฯ  จํานวน 12,000
 บาท 
 - เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใชสํานักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บานบะยาว   เชน กระดาษ, หมึก, ดินสอ,  ปากกา, ลวดเย็บ
กระดาษ, แฟ้ม, แบบพิมพ์, ตรายาง, ซอง,  สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการ
ซื้อหรือจาง, กระดาน,ตะแกรงวางเอกสาร, เครื่องเย็บ
กระดาษ ,พรม (ตอผืน),นาฬิกาตั้งหรือแขวน, เครื่องคํานวณ ฯลฯ
/ คาถายเอกสาร คาเย็บปกเขาเลมตางๆ  ฯลฯ  จํานวน 12,000
 บาท (กองการศึกษา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน เทปพันสายไฟฟ้า, สาย
ไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้า,   ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ ฯลฯ  (กองการ
ศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน  พูกัน, สี, ไม
อัด, บอร์ด, ผาเขียนป้าย,  คาลางอัดขยายภาพ ฯลฯ  (กองการ
ศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาหมึกพิมพ์, แผนบันทึกขอมูล, แป้น
พิมพ์ , Handy drive, แผน CD/   ซอง CD, ฮาร์ดดิสก์แบบพก
พา ฯลฯ  (กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,600 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 65,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลหนอง
บัว จํานวน  60,000  บาท
 -เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานบะ
ยาว จํานวน  5,000  บาท (กองการศึกษา)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลหนอง
บัว จํานวน  10,000
  บาท                                                 
-เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานบะ
ยาว   จํานวน  5,000  บาท (กองการศึกษา)

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณีย์  คาไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ฯลฯ (กองการศึกษา)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,600 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงคาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ และอื่น ๆ ที่จําแนกใวในประเภท
รายจายนี้ (กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,054,623 บาท
งบบุคลากร รวม 1,763,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,763,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,020,840 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและครูผูดูแลเด็ก ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ป พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนเลื่อนขั้นเงิน
เดือนประจําป และเลื่อนระดับตามประกาศและหนังสือสั่ง
การ  (กองการศึกษา)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 67,200 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ไดแก เงินที่ขาราชการ
ครู/พนักงานครูไดรับในอัตราเทากับเงินวิทยฐานะ  (กองการ
ศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 109,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะครู   ตามประกาศและหนังสือสั่ง
การ (กองการศึกษา)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 565,920 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนงผูดูแลเด็ก ที่
ปฏิบัติงานในกองการศึกษาตามแผนอัตรากําลัง (กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 2,183,463 บาท
ค่าตอบแทน รวม 39,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 39,600 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ใหไดรับคาตอบแทนในการดําเนิน
การ (กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 849,410 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายในการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่สังกัดเทศบาลตําบลหนองบัว (กองการศึกษา)

คาใชจายในโครงการสงเสริมศักยภาพเด็กใหมีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานโครงการสงเสริมศักยภาพ
เด็กใหมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 47  (กอง
การศึกษา)
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โครงการป้องกันเด็กจมน้ําในเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลหนองบัว

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานโครงการป้องกันเด็กจมน้ําใน
เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลหนองบัว
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557  (กองการศึกษา)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 48

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  จัดสรรอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 576,240 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลหนองบัว จํานวน  322,420  บาท และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบานบะยาว จํานวน  253,820   บาท (กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัย      
อายุ 3 - 5  ป

จํานวน 55,370 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินคาหนังสือเรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
หนองบัว จํานวน  4,800  บาท
 -เพื่อจายเป็นเงินคาหนังสือเรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบาน
บะยาว จํานวน 5,000  บาท
-เพื่อจายเป็นเงินคาอุปกรณ์การเรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ตําบลหนองบัว จํานวน  4,800  บาท
-เพื่อจายเป็นเงินคาอุปกรณ์การเรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บานบะยาว จํานวน 5,000  บาท
-เพื่อจายเป็นเงินคาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บลหนองบัว จํานวน 7,200  บาท
-เพื่อจายเป็นเงินคาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บานบะยาว จํานวน 7,500  บาท
-เพื่อจายเป็นเงินคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลหนองบัว จํานวน 10,320  บาท
-เพื่อจายเป็นเงินคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบานบะยาว จํานวน 10,750  บาท (กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ป

จํานวน 142,800 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองบัว จํานวน  79,900  บาท
 -เพื่อจายเป็นเงินคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบานบะยาว จํานวน 62,900  บาท 
(กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 1,294,453 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,254,453 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
หนองบัว  เชน ผงซักฟอก,ไมกวาด,แปรง,ไมขนไก, น้ํายาลาง หอง
น้ํา,น้ํายาถูพื้น,ถวยชาม,ชอน,สอม, แกวน้ํา ,จานรอง ,ผากัน
เปอน ,ที่นอน,หมอน ฯลฯ  จํานวน  15,000 บาท  
  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานบะ
ยาว เชน ผงซักฟอก,ไมกวาด,แปรง,ไมขนไก, น้ํายาลางหอง
น้ํา,น้ํายาถูพื้น,ถวยชาม,ชอน,สอม, แกวน้ํา ,จานรอง ,ผากัน
เปอน ,ที่นอน,หมอน ฯลฯ   จํานวน  15,000  บาท
-เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  โรงเรียนสังกัด สพฐ.   4
 โรงเรียน จํานวน 1,063,491 บาท
 -เพื่อจัดซื้อคาอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลหนอง
บัว  จํานวน 90,062 บาท
 -เพื่อจัดซื้อคาอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานบะ
ยาว  จํานวน 70,900 บาท   (กองการศึกษา)

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  เชน ไมแปรรูปขนาดตางๆ, แปรง
ทาสี, ไมอัด, ตะปู, เหล็ก,ลวดผูกเหล็ก และอื่น ๆ ที่จําแนกใน
ประเภทนี้ (กองการศึกษา)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเบนซิน, น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  สําหรับ
ตัดหญาทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลหนอง
บัว จํานวน  5,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเบนซิน, น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  สําหรับ
ตัดหญา ทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานบะ
ยาว จํานวน  5,000 บาท (กองการศึกษา)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน  น้ํายา
กําจัดยุงลาย  สารกําจัดยุงลาย น้ํายาพนหมอกควัน สารเคมี
เครื่องดับเพลิง ยาและเวชภัณฑ์อื่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
หนองบัวและชุมชนโดยรอบศูนย์ จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน  น้ํายากําจัด
ยุงลาย  สารกําจัดยุงลาย น้ํายาพนหมอกควัน สารเคมีเครื่องดับ
เพลิง ยาและเวชภัณฑ์อื่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานบะยาวและ
ชุมชนโดยรอบศูนย์ จํานวน 5,000 บาท  (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 3,108,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,108,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 3,108,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สําหรับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 4 โรงเรียน ประกอบดวย
  (1) โรงเรียนชุมชนบานหนองบัว จํานวน  890,400  บาท
  (2) โรงเรียนบานโสกมวงดอนดู   จํานวน  660,800  บาท
  (3) โรงเรียนบานนาฝายนาโพธิ์   จํานวน  800,800  บาท
  (4) โรงเรียนบานบะยาว          จํานวน  756,000  บาท
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หนา 46
   (กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,898,280 บาท

งบบุคลากร รวม 245,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 245,280 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 245,280 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตําแหนงนักวิชาการ
สาธารณสุข  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป และเลื่อนระดับ ตามประกาศ
และหนังสือสั่งการ  (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 1,328,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 72,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ตามหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และ อัตราตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 916,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการเจาหนาที่สํารวจขอมูลจํานวนและขึ้นทะเบียนสัตว์ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการเจาหนาที่สํารวจขอมูลจํานวน
และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา (สํานักปลัด)

คาจางเหมาบริการเจาหนาที่หนวยการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 756,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการเจาหนาที่หนวยการแพทย์ฉุก
เฉิน  (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จําหนายและสะสม
อาหาร

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการจัดการสุขาภิบาลอาหาร
ในสถานที่จําหนายและสะสมอาหาร
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 51
    (สํานักปลัด)

โครงการป้องกัน ควบคุม และระงับยับยั้งโรคติดตอ และโรคระบาด จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนโครงการสงเสริมและป้องกันโรคระบาด
ในสัตว์ ประจําปงบประมาณ 2566
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หนา 49
  (สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการสงเสริมและป้องกันโรค
ระบาดในสัตว์ ประจําป 2566
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 49
   (สํานักปลัด)

โครงการสงเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสงเสริมสนับสนุนเกษตร
อินทรีย์ ประจําป 2566
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 68
   (สํานักปลัด)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 50
  (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ,ไมขนไก ,น้ํายา
ลางหองน้ํา ,น้ํายาถูพื้น ,น้ํายาลางจาน ,กระดาษชําระ ,ถัง
ขยะ ,หมอหุงขาวไฟฟ้า ,กระติกน้ํารอน ,กระติกน้ําแข็ง ,ผา ,ผา
หม ,ผาปูที่นอน ,หมอน ,ผาปูโตะ และอื่น ๆ ที่จําแนกไวใน
ประเภทรายจายนี้  (สํานักปลัด)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 300,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เชน เวชภัณฑ์ ,น้ํายากําจัดยุงลาย, สารกําจัดยุงลาย, น้ํายา
พนหมอกควัน ทรายอะเบต, เคมีภัณฑ์. ยา, สําลี, ผาพันแผล และ
อื่น ๆ ที่จําแนกไวในประเภทรายจายนี้    (สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับเก็บขยะ ฯลฯ และวัสดุ
อื่นที่สามารถเบิกไดในประเภทรายจายนี้  (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 90,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะตาง ๆ  ฯลฯ  (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 235,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 235,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบานฝาง โครงการขอรับการสนับ
สนุนงบประมาณ ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูป่วยโรคเอดส์
และผูติดเชื้อ HIV.

จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนการแกไขปัญหาและชวยเหลือผูป่วย
เอดส์และติดเชื้อ เอช  ไอ วี  โครงการขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณ ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูป่วยโรคเอดส์และผู
ติดเชื้อ HIV. อําเภอบานฝาง 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หนา 49
 (สํานักปลัด)

เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบานฝาง สนับสนุนการบริจาค
โลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ

จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ฯ
 อําเภอบานฝาง ประจําปงบประมาณ 2566 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หนา 51
 (สํานักปลัด)
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

จํานวน 220,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข หมูบานละ 20,000 บาท จํานวน 11 หมูบาน   เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0810.5/ว1745
  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หนา 50
  (สํานักปลัด)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 485,720 บาท

งบบุคลากร รวม 435,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 435,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 435,720 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตําแหนงนักพัฒนา
ชุมชน  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป และเลื่อนระดับ ตามประกาศ
และหนังสือสั่งการ  (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการชวยเหลือสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2    (สํานักปลัด)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 100,100 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 100,100 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,100 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอบานฝาง โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ บานหนองบัว หมู 11 จุดที่ 1

จํานวน 60,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเป็นคาติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ บานหนอง
บัว หมู 11  พาดสายอลูมิเนียม 25 ต.มม.ระยะทาง 340 ม
.จํานวน 1 เสน   ติดตั้งชุดดวงโคมไฟสาธารณะ
แบบ LED G 13,2x20 W. พรอมอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 4 ชุด
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 127
   (กองชาง)

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอบานฝาง โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ บานหนองบัว หมู 11 จุดที่ 2

จํานวน 39,300 บาท

- เพื่อจายเป็นเป็นคาติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ บานหนอง
บัว หมู 11  พาดสายอลูมิเนียม 25 ต.มม.ระยะทาง 340 ม
.จํานวน 1 เสน   ติดตั้งชุดดวงโคมไฟสาธารณะ
แบบ LED G 13,2x20 W. พรอมอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 1 ชุด
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 127
 (กองชาง)

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 1,268,600 บาท
งบลงทุน รวม 1,268,600 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,268,600 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) (คากอ
สรางสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ) กรณีที่ผูรับจางขอ
เพิ่มคาจางตามดัชนีที่ปรับขึ้น เป็นไปตามหนังสือ กค (กวจ
.)0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ  (กองชาง)
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายกลางบาน 
(หนาวัดโคกสามารถ) บานบะยาว  หมูที่  6

จํานวน 389,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายกลางบาน (หนาวัดโคกสามารถ) บานบะยาว หมูที่ 6
  รางกวางภายใน 0.50 เมตร ลึกภายใน  0.50 เมตร  ราง
หนา  0.12  เมตร  ฝาคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.12  เมตร กวาง
ฝาละ 0.50 เมตร  ความยาวราง 120 เมตร เทขยายพื้นทางกวาง
เฉลี่ย 1.70  เมตร  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการอยางละ  1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ ทต.หนองบัว
กําหนด)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1  (กองชาง)

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบานนางบัว
รอง-บานกํานัน  บานหนองบัว  หมูที่  7

จํานวน 298,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บานนางบัวรอง-บานกํานัน บานหนองบัว หมูที่ 7  รางกวางภาย
ใน 0.50 เมตร ลึกภายใน  0.50 เมตร  รางหนา  0.12 เมตร  ฝา
คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.12  เมตร กวางฝาละ 0.50
 เมตร  ความยาวราง 104.50 เมตร เทขยายพื้นทางกวาง
เฉลี่ย 0.75  เมตร  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการอยางละ  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ ทต.หนองบัว
กําหนด)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 106
  (กองชาง)
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุนัย-ศาลา
ประชาคม บานนาโพธิ์ หมูที่ 2

จํานวน 280,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
   สายสุนัย-ศาลาประชาคม บานนาโพธิ์ หมูที่ 2  รางกวางภาย
ใน 0.50 เมตร ลึกภายใน 0.50 เมตร  รางหนา  0.12 เมตร  ฝา
คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.12  เมตร กวางฝาละ 0.50
 เมตร  ความยาวราง 95 เมตร เทขยายพื้นทางกวางเฉลี่ย 1.00
  เมตร  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอยาง
ละ  1  ป้าย   (รายละเอียดตามแบบ ทต.หนองบัวกําหนด)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1  (กองชาง)

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา สายกลางบาน-ทางหลวงชนบทฝัง
ทิศตะวันตก(บานนางชานี-นายวิสิทธิ์) บานนาฝาย หมูที่ 5

จํานวน 290,100 บาท

 - เพื่อจายเป็นคากอสรางวางทอระบายน้ํา สายกลางบาน-ทาง
หลวงชนบท ฝังทิศตะวันตก(บานนางชานี-นายวิสิทธิ์) บานนา
โพธิ์ หมูที่ 5  วางทอระบายน้ําคอนกรีตอัดแรง ชั้น 3 เสนผาน
ศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จํานวน 117 ทอน กอสรางบอ
พัก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จํานวน 12 บอ  พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอยางละ  1  ป้าย (รายละเอียด
ตามแบบ ทต.หนองบัวกําหนด)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1   (กองชาง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 390,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อพัฒนาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาดําเนินการในการจัดเวทีประชาคม  จัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น และการประชุมติดตามประเมินผล  การเผยแพร
ประชาธิปไตย  การประชุมเครือขายภาคประชาชน  การจัดทํา
แผนชุมชน ฯลฯ  (สํานักปลัด)

โครงการใชชีวิตอยางปลอดภัย ไรการตั้งครรภ์ไมพึงประสงค์ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการใชชีวิตอยางปลอดภัยไร
การตั้งครรภ์ไมพึงประสงค์  (สํานักปลัด)

โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการเทศบาลพบประชาชน
ทั้ง 11 หมูบาน   (สํานักปลัด)

โครงการปรองดองสมานฉันท์รักกันสามัคคี จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการปรองดองสมานฉันท์รักกัน
สามัคคี ประจําปงบประมาณ 2566  (สํานักปลัด)

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติดประจําป 2566  (สํานักปลัด)

โครงการเผยแพรความรูทางกฎหมายใหแกประชาชนทั่วไป  
พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการเผยแพรความรูทางกฎหมายใหแก
ประชาชนทั่วไป พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาทองถิ่น  (สํานัก
ปลัด) 

โครงการฝึกอบรมบํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพ ของ
ประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการฝึกอบรมและสงเสริม
การประกอบอาชีพ ของประชาชน  (สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมสรางการรับรูสูชุมชนในระดับพื้นที่ จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการฝึกอบรมสรางการรับรูสู
ชุมชนในระดับพื้นที่ (สํานักปลัด)

โครงการพัฒนาบทบาทสตรี จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการพัฒนาบทบาท
สตรี ประจําป 2566  (สํานักปลัด)

โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลหนองบัว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุตําบลหนองบัว  ประจําป 2566 (สํานักปลัด)

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูทักษะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู
สูงอายุ

จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการสงเสริมและสนับสนุน
การเรียนรูทักษะ พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  (สํานักปลัด)

หมูบานในฝัน สวรรค์ในชุมชน (หมูบานพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง)

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการหมูบานในฝันสวรรค์
ในชุมชน(หมูบานพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง) ประจําป 2566  (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน  โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพ
ติดจังหวัดขอนแกน  ศูนย์อํานวยการป้องกันและแกไขปัญหายา
เสพติดจังหวัดขอนแกน 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 67
  (สํานักปลัด)
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบานฝาง  โครงการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติด

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเป็นคาอุดหนุนโครงการป้องกันและแกไขปัญหายา
เสพติด 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 67
  (สํานักปลัด)

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานฝาง  โครงการการศึกษาเพื่อตอตาน
การใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.a.r.e.)

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนโครงการ การศึกษาเพื่อตอตานการใชยา
เสพติดในเด็กนักเรียน (D.a.r.e.)  
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 67
  (สํานักปลัด)

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน โครงการสงเสริมการทําเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนโครงการสงเสริมการทําเกษตรตามแนว
ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 61
   (สํานักปลัด)

เงินอุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน โครงการสงเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
บานบะยาว

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนโครงการสงเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บาน
บะยาว
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 71
   (สํานักปลัด)

เงินอุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน โครงการสงเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
บานหนองบัว

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนโครงการสงเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บาน
หนองบัว
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) หนา 71
   (สํานักปลัด)
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เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในกิจกรรมดานบรรเทาทุกข์ผูประสบ
ภัย  ชวยเหลือผูยากไรหรือผูดอยโอกาสและเพื่อสงเสริมสนับสนุน
กิจการอันเป็นสาธารณกุศล  
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 53
  (สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 229,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 179,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนตานยาเสพติด จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแขงขันกีฬาเยาวชนตานยาเสพติด
ประจําป 2566 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 55 (กอง
การศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 99,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 99,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมูบานทั้ง 11 หมูบาน  หมู
บานละ  9,000 บาท   (กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

สนับสนุนการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนในเขตตําบลหนองบัว จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสนับสนุนการแขงขันกีฬากลุม
โรงเรียนในเขตตําบลหนองบัว   ประจําป  2566 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 56
  (กองการศึกษา)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดงานเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและวัน
สําคัญตาง ๆ

จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม และ วันสําคัญตาง ๆ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 54
    (กองการศึกษา)

โครงการสืบสานประเพณีบุญคูนลาน ขาวใหมปลามัน ขาวโพดหวาน
พันธุ์ดี

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสืบสานประเพณีบุญคูนลาน ขาว
ใหมปลามัน ขาวโพดหวานพันธุ์ดี  ประจําปงบประมาณ 2566 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 54
  (กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบานฝาง โครงการสนับสนุนงาน
ประเพณีผูกเสี่ยวและงานเทศกาลไหม

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นอุดหนุนโครงการสนับสนุนงานประเพณีผูกเสี่ยวและ
งาน เทศกาลไหม ประจําปงบประมาณ 2566 อําเภอบานฝาง 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 55
  (กองการศึกษา)

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  โครงการสงเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีบุญเดือนหก

จํานวน 110,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตามโครงการสง
เสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญเดือนหก ประจําป 2566
    จํานวน 11  หมูบาน หมูบานละ 10,000 บาท
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา  56
  (กองการศึกษา)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 4,571,800 บาท

งบบุคลากร รวม 1,699,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,699,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,151,040 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ป พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจําป และเลื่อนระดับตามประกาศและหนังสือสั่งการ  (กอง
ชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงาน
เทศบาล ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับ
ตน) ตามประกาศและหนังสือสั่งการ เดือนละ 3,500  บาท (กอง
ชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 506,760 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางที่ปฏิบัติงานในกองชางตาม
แผนอัตรากําลัง   (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 1,170,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 166,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจางที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวัน
หยุดราชการ  (กองชาง)

คาเชาบาน จํานวน 156,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ   (กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 564,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ ใหผูรับจางเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใด เชน จางเหมาโฆษณาเผยแพร จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
หรือสื่อสิ่งพิมพ์ตางๆ คาธรรมเนียมตาง ๆ คาจางเหมารถขนยาย
รถขุดตีนตะขาบ, รถขนสงน้ํามันรถขุดตีนตะขาบ คาจางเหมา
อื่นๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหนาที่, คารังวัด และอื่น ๆ ที่สามารถ
เบิกจายไดในประเภทนี้  (กองชาง)

คาจางเหมาบริการเจาหนาที่ธุรการ จํานวน 108,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการเจาหนาที่ธุรการ  (กองชาง)
คาจางเหมาบริการผูชวยชางไฟฟ้า จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการผูชวยชางไฟฟ้า  (กองชาง)
คาจางเหมาบริการพนักงานขับรถ จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการพนักงานขับรถ  (กองชาง)
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คาจางเหมาสํารวจ ออกแบบ ควบคุมงานหรืออื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอกในการสํารวจ  ออกแบบ  ควบคุมงาน หรืออื่นๆ ที่
สามารถเบิกจายไดในประเภทนี้  (กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจาง  โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ และอื่น ๆ ที่
จําแนกไวในรายจายประเภทนี้   (กองชาง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการประชุม   ฝึกอบรม สัมมนา
ตางๆ  ของ พนักงานเทศบาลและ  พนักงานจาง ตลอดจนผูที่ได
รับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นใหเขารับการฝึกอบรม  และคาอื่น ๆที่จําแนก
ไวในรายจายประเภทนี้  (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงาน
ไดปกติ เชน คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เครื่องปรับอากาศ ยาน
พาหนะรถขุดตีนตะขาบ ฯลฯ (กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใชสํานัก
งาน   เชน กระดาษ, หมึก, ดินสอ,  ปากกา, ลวดเย็บ
กระดาษ,แฟ้ม, เครื่องคิดเลข และอื่น ๆ ที่จําแนกไวในประเภท
นี้   (กองชาง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน  เทปพันสายไฟฟ้า, สาย
ไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้า, ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์, สตาร์ทเตอร์, บัลลา
ส, ปลั๊ก, และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอื่น ๆ ที่
จําแนกไวในประเภทนี้  (กองชาง) 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด, แปรง, กระ
ดาษทิชชู, ไมขนไก และอื่น ๆ ที่จําแนกไวในประเภทนี้ (กองชาง)

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  เชน ไมแปรรูปขนาดตางๆ, แปรง
ทาสี, ไมอัด, ตะปู, เหล็ก,ลวดผูกเหล็ก ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จําแนก
ไวในประเภทนี้   (กองชาง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน แบตเตอรี่, ยาง
นอก,  ยางใน, ฟล์ม  กรองแสง, น้ํามันเบรก  ฯลฯ และอื่น ๆ ที่
จําแนกไวในประเภทนี้  (กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันจาร
บี  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถขุดตีนตะขาบและรถอื่นที่อยูใน
ความรับผิดชอบ (กองชาง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร เชน พูกัน, สี, ฟลม์, มวนวิดีโอ, ไมอัด,กระดาษเขียน
โปสเตอร์, คาลางอัดขยายภาพ, ผาเขียนป้าย และอื่น ๆ ที่จําแนก
ไวในประเภทนี้ (กองชาง)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย  เชน ถุงมือ,หมวกนิรภัย, รอง
เทาบูท และอื่น ๆ ที่จําแนกไวในประเภทนี้  (กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน หมึกพิมพ์, แผนบันทึก
ขอมูล, แป้นพิมพ์ ,Handy drive, แผน CD/ซอง CD, ฮาร์ดดิสก์
แบบพกพา และอื่น ๆ ที่จําแนกไวในประเภทนี้ (กองชาง)

วัสดุอื่น จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคา เชน  บันไดอลูมิเนียม, เทปวัดระยะ, วัสดุสํารวจ
ตางๆ, เต็นท์สนาม, vernier, และอื่น ๆ ที่จําแนกไวในประเภท
นี้  (กองชาง)

งบลงทุน รวม 1,702,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,400 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2  (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง   คุณลักษณะประกอบดวย
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 8 แกน
หลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread)และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.3 GHz จํานวน 1
 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
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กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564)   (กองชาง)

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 11,400 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA  จํานวน 2
 เครื่อง เครื่องละ 5,700  บาท  คุณลักษณะประกอบดวย
 - มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอย
กวา 1 kVA ( 600 Watts )
 - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวาง 15 นาที
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564)  (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะตาง ๆ  ฯลฯ (กองชาง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,650,600 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน คสล.  สายขางวัดป่าศิริธรรม ดานทิศ
เหนือ-ทิศตะวันตก  บานหนองบัว  หมูที่ 8

จํานวน 255,400 บาท

 - เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขางวัดป่า
ศิริธรรมดานทิศเหนือ-ทิศตะวันตก บานหนองบัว หมูที่ 8   ผิว
จราจรกวาง 4 เมตร  ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้น
ที่ คสล.ไมนอยกวา 380 ตารางเมตร  ไหลทางลูกรังขางละ 0.50
 เตร วางทอ คสล.ขนาดเสนผานศูนย์กลาง 0.30 เมตร จํานวน 8
 ทอน พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอยาง
ละ  1  ป้าย    (รายละเอียดตามแบบ ทต.หนองบัวกําหนด)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 113
  (กองชาง)

โครงการกอสรางถนน คสล.  สายอาดํา(ดานทิศตะวันออก)บาน
หนองบัว  หมูที่ 10

จํานวน 249,800 บาท
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 - เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาดํา(ดาน
ทิศตะวันออก)  บานหนองบัว หมูที่ 10   ผิวจราจรกวาง 5
 เมตร  ยาว 74 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไมนอย
กวา 370 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร  พรอมติด
ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอยางละ 1  ป้าย (ราย
ละเอียดตามแบบ ทต.หนองบัวกําหนด)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1  (กองชาง)

โครงการกอสรางถนน คสล. สายหลังอูสมบัติการชาง  บานหนองบัว  
หมูที่ 7

จํานวน 171,100 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังอู
สมบัติการชาง บานหนองบัว หมูที่ 7   ผิวจราจรกวาง 3
 เมตร  ยาว 86 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไมนอย
กวา 258 ตารางเมตร  ไหลทางลูกรังขางละ 0.20 เมตร พรอมติด
ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอยางละ 1  ป้าย    (ราย
ละเอียดตามแบบ ทต.หนองบัวกําหนด)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1  (กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายวัดป่าคําแสบง
บานบะยาว  หมูที่ 9

จํานวน 249,800 บาท

 - เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าคํา
แสบง  บานบะยาว  หมูที่ 9  ผิวจราจรกวาง 5 เมตร  ยาว  74
 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา  370
  ตารางเมตร  ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอยางละ  1  ป้าย    (ราย
ละเอียดตามแบบ ทต.หนองบัวกําหนด)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 117
  (กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนางอนงค์  โว
สงค์  บานนาดอกไม หมูที่ 1

จํานวน 113,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนาง
อนงค์ โวสงค์ บานนาดอกไม  หมูที่ 1  ผิวจราจรกวาง  4
 เมตร  ยาว 42 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ คสล.ไมนอย
กวา 168  ตารางเมตร  พรอมวางทอ คสล.ขนาดเสนผานศูนย์
กลาง 0.30 เมตร จํานวน 6 ทอน ไหลทางลูกรัง ขางละ 0.20
 เมตร พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอยาง
ละ  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบ ทต.หนองบัวกําหนด)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1   (กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนายสมหมาย  
สกุลเหมือน  บานนาดอกไม หมูที่ 1

จํานวน 97,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายสม
หมาย สกุลเหมือน บานนาดอกไม  หมูที่ 1  ผิวจราจรกวาง  3
 เมตร  ยาว 48 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ คสล.ไมนอย
กวา 144  ตารางเมตร  พรอมวางทอ คสล.ขนาดเสนผานศูนย์
กลาง 0.30 เมตร จํานวน 5 ทอน ไหลทางลูกรัง ขางละ 0.20
 เมตร พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย (ราย
ละเอียดตามแบบ ทต.หนองบัวกําหนด)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 79
  (กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกโสกมวง หนองอี
เลิง - วัดป่ากฤษดาวราราม บานโสกมวง  หมูที่ 3

จํานวน 251,700 บาท

 - เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกโสก
มวงหนองอีเลิง-วัดป่ากฤษดาวราราม  บานโสกมวง  หมูที่ 3  ผิว
จราจรกวาง  4 เมตร  ยาว 95 เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพื้น
ที่ คสล.ไมนอยกวา 380 ตารางเมตร  ไหลทางลูกรังขางละ 0.50
 เมตร พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอยาง
ละ  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบ ทต.หนองบัวกําหนด)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  1  (กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสงจันทร์-โคกหนอง
นาโมเดล  บานดอนดู  หมูที่ 4

จํานวน 251,700 บาท

 - เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสง
จันทร์-โคกหนองนาโมเดล บานดอนดู  หมูที่ 4  ผิวจราจรกวาง 4
 เมตร  ยาว 95 เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ คสล.ไมนอย
กวา 380 ตารางเมตร  ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร พรอมติด
ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอยางละ 1  ป้าย  (ราย
ละเอียดตามแบบ ทต.หนองบัวกําหนด)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 87
  (กองชาง)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) กรณีที่ผู
รับจางขอเพิ่มคาจางตามดัชนีที่ปรับขึ้น เป็นไปตามหนังสือ กค
 (กวจ.)0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ   (กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมสงเสริมการดําเนินงานดานการเสริมสรางความรู
ความเขาใจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝึกอบรมสงเสริมการดําเนินงาน
ดานการเสริมสรางความรู ความเจาใจ อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สํานักปลัด)

โครงการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนเกษตร
อินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักปลัด)

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

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน จอบ,เสียม,มีด,สารเคมี
ป้องกัน  และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์,พันธุ์สัตว์ปก ตนไม ,พันธุ์
พืช และอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจายไดในประเภทนี้  (สํานักปลัด)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

216,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 30,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,664,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,150,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสํารองจาย 203,297

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

723,560

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

39,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

20,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพฯ

190,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

695,520

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

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

216,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 30,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,664,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,150,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสํารองจาย 203,297

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

723,560

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

39,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

20,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพฯ

190,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

695,520
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

5,494,560 259,440 1,853,280 245,280 435,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

164,340 67,200

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,621,440 379,560 825,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

129,300 24,000

เงินวิทยฐานะ 109,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

120,000 70,000 39,600 72,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,151,040 9,439,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

231,540

เงินประจําตําแหนง 42,000 294,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 506,760 3,333,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

153,300

เงินวิทยฐานะ 109,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

301,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

25,000 30,000 10,000

คาเชาบ้าน 312,000 48,000 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

100,000 5,500 2,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างนักเรียน นัก
ศึกษา

40,000

คาจ้างเหมาบริการ 55,000 20,000

คาจ้างเหมาบริการเก็บ
เงินคาขยะ

30,000

คาจ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าที่บันทึกข้อมูล

108,000

คาจ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าที่ประจํารถขยะ

432,000

คาจ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าที่ปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

108,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 70,000

คาเชาบ้าน 156,000 576,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

5,000 112,500

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างนักเรียน นัก
ศึกษา

40,000

คาจ้างเหมาบริการ 30,000 105,000

คาจ้างเหมาบริการเก็บ
เงินคาขยะ

30,000

คาจ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าที่บันทึกข้อมูล

108,000

คาจ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าที่ประจํารถขยะ

432,000

คาจ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าที่ปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

108,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าที่ผลิตและพิมพ์
เอกสาร

108,000

คาจ้างเหมาบริการ
นักการ - ภารโรง

108,000

คาจ้างเหมาบริการผู้
ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ

108,000

คาจ้างเหมาบริการผู้
ชวยนักพัฒนาชุมชน

108,000

คาจ้างเหมาบริการผู้
ชวยนักวิชาการเงินและ
บัญชี

108,000

คาจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์

108,000

คาใช้จายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา

10,000

คาเบี้ยประกันภัยรถสวน
กลาง

20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าที่ผลิตและพิมพ์
เอกสาร

108,000

คาจ้างเหมาบริการ
นักการ - ภารโรง

108,000

คาจ้างเหมาบริการผู้
ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ

108,000

คาจ้างเหมาบริการผู้
ชวยนักพัฒนาชุมชน

108,000

คาจ้างเหมาบริการผู้
ชวยนักวิชาการเงินและ
บัญชี

108,000

คาจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์

108,000

คาใช้จายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา

10,000

คาเบี้ยประกันภัยรถสวน
กลาง

20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาชดใช้คาเสียหาย 
หรือคาสินไหมทดแทน

5,000

คาใช้จายในการจัดงาน
วันสําคัญตาง ๆ ของ
ทางราชการ

200,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

180,000 15,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 50,000

คาพวงมาลัย คาชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

5,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

130,000 5,000 20,000

โครงการจัดงานวันท้อง
ถิ่นไทย

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

100,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 160,000 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาชดใช้คาเสียหาย 
หรือคาสินไหมทดแทน

5,000

คาใช้จายในการจัดงาน
วันสําคัญตาง ๆ ของ
ทางราชการ

200,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

30,000 225,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 50,000

คาพวงมาลัย คาชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

5,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

20,000 175,000

โครงการจัดงานวันท้อง
ถิ่นไทย

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

100,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 150,000 340,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายโครงการรัก
และหวงใยใสใจ
เทศกาลปีใหม

15,000

โครงการจัดงานวัน อป
พร.

30,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันไฟป่า

20,000

โครงการรักและหวงใย
ใสใจเทศกาลสงกรานต์

15,000

คาจ้างเหมาบริการผู้
ดูแลเด็ก

108,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

20,000

คาใช้จายในการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครู

20,000

คาใช้จายในการออก
คายเยาวชน/ฝึกอบรม

80,000

คาใช้จายในโครงการสง
เสริมศักยภาพเด็กให้มี
พัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายโครงการรัก
และหวงใยใสใจ
เทศกาลปีใหม

15,000

โครงการจัดงานวัน อป
พร.

30,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันไฟป่า

20,000

โครงการรักและหวงใย
ใสใจเทศกาลสงกรานต์

15,000

คาจ้างเหมาบริการผู้
ดูแลเด็ก

108,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

20,000

คาใช้จายในการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครู

20,000

คาใช้จายในการออก
คายเยาวชน/ฝึกอบรม

80,000

คาใช้จายในโครงการสง
เสริมศักยภาพเด็กให้มี
พัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันเด็กจม
น้ําในเด็กปฐมวัย ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตําบล
หนองบัว

5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  จัดสรรอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

576,240

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา จัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัย      
อายุ 3 - 5  ปี

55,370

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา จัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี

142,800

คาจ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าที่สํารวจข้อมูล
จํานวนและขึ้นทะเบียน
สัตว์

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันเด็กจม
น้ําในเด็กปฐมวัย ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตําบล
หนองบัว

5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  จัดสรรอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

576,240

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา จัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัย      
อายุ 3 - 5  ปี

55,370

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา จัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี

142,800

คาจ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าที่สํารวจข้อมูล
จํานวนและขึ้นทะเบียน
สัตว์

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าที่หนวยการแพทย์
ฉุกเฉิน

756,000

โครงการจัดการ
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานที่จําหนายและ
สะสมอาหาร

20,000

โครงการป้องกัน ควบ
คุม และระงับยับยั้งโรค
ติดตอ และโรคระบาด

40,000

โครงการสงเสริมและ
ป้องกันโรคระบาดใน
สัตว์

20,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนเกษตรอินทรีย์

20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

50,000

โครงการชวยเหลือสง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

50,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าที่หนวยการแพทย์
ฉุกเฉิน

756,000

โครงการจัดการ
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานที่จําหนายและ
สะสมอาหาร

20,000

โครงการป้องกัน ควบ
คุม และระงับยับยั้งโรค
ติดตอ และโรคระบาด

40,000

โครงการสงเสริมและ
ป้องกันโรคระบาดใน
สัตว์

20,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนเกษตรอินทรีย์

20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

50,000

โครงการชวยเหลือสง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

50,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรองดอง
สมานฉันท์รักกันสามัคคี

20,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น

20,000

โครงการใช้ชีวิตอยาง
ปลอดภัย ไร้การตั้ง
ครรภ์ไมพึงประสงค์

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการเผยแพรความรู้
ทางกฎหมายให้แก
ประชาชนทั่วไป  
พนักงานเทศบาล 
สมาชิกสภาท้องถิ่น

10,000

โครงการฝึกอบรมบํารุง
และสงเสริมการ
ประกอบอาชีพ ของ
ประชาชน

20,000

โครงการฝึกอบรมสร้าง
การรับรู้สูชุมชนในระดับ
พื้นที่

20,000

โครงการพัฒนาบทบาท
สตรี

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรองดอง
สมานฉันท์รักกันสามัคคี

20,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น

20,000

โครงการใช้ชีวิตอยาง
ปลอดภัย ไร้การตั้ง
ครรภ์ไมพึงประสงค์

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการเผยแพรความรู้
ทางกฎหมายให้แก
ประชาชนทั่วไป  
พนักงานเทศบาล 
สมาชิกสภาท้องถิ่น

10,000

โครงการฝึกอบรมบํารุง
และสงเสริมการ
ประกอบอาชีพ ของ
ประชาชน

20,000

โครงการฝึกอบรมสร้าง
การรับรู้สูชุมชนในระดับ
พื้นที่

20,000

โครงการพัฒนาบทบาท
สตรี

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลหนองบัว

20,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้
ทักษะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

20,000

หมูบ้านในฝัน สวรรค์ใน
ชุมชน (หมูบ้านพัฒนา
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง)

20,000

1. คาใช้จายในการ
จัดการแขงขันกีฬา
เยาวชนต้านยาเสพติด

คาใช้จายในการจัดงาน
เกี่ยวกับศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม
และวันสําคัญตาง ๆ

โครงการสืบสาน
ประเพณีบุญคูนลาน 
ข้าวใหมปลามัน ข้าว
โพดหวานพันธุ์ดี

คาจ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าที่ธุรการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลหนองบัว

20,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้
ทักษะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

20,000

หมูบ้านในฝัน สวรรค์ใน
ชุมชน (หมูบ้านพัฒนา
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง)

20,000

1. คาใช้จายในการ
จัดการแขงขันกีฬา
เยาวชนต้านยาเสพติด

80,000 80,000

คาใช้จายในการจัดงาน
เกี่ยวกับศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม
และวันสําคัญตาง ๆ

10,000 10,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีบุญคูนลาน 
ข้าวใหมปลามัน ข้าว
โพดหวานพันธุ์ดี

70,000 70,000

คาจ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าที่ธุรการ

108,000 108,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการผู้
ชวยชางไฟฟ้า

คาจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถ

คาจ้างเหมาสํารวจ ออก
แบบ ควบคุมงานหรือ
อื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมการดําเนินงานด้าน
การเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาสงเสริม
สนับสนุนเกษตรอินทรีย์
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 230,000 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 1,254,453 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 290,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 30,000 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000 10,000 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการผู้
ชวยชางไฟฟ้า

108,000 108,000

คาจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถ

108,000 108,000

คาจ้างเหมาสํารวจ ออก
แบบ ควบคุมงานหรือ
อื่น ๆ

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมการดําเนินงานด้าน
การเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

20,000 20,000

โครงการพัฒนาสงเสริม
สนับสนุนเกษตรอินทรีย์
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 40,000 310,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 75,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 1,304,453

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000 500,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000 60,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 120,000 15,000

วัสดุกอสร้าง 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 300,000

วัสดุกีฬา

วัสดุอื่น

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 400,000 65,000

คาบริการโทรศัพท์ 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 40,000 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

120,000 15,600

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

7,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 15,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

65,000 90,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ระบบกล้องวงจรปิด 180,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 175,000

วัสดุกอสร้าง 50,000 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

310,000

วัสดุกีฬา 99,000 99,000

วัสดุอื่น 25,000 25,000

วัสดุการเกษตร 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 465,000

คาบริการโทรศัพท์ 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 45,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

135,600

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

7,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 15,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

10,000 165,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ระบบกล้องวงจรปิด 180,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว)

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kVA

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

10,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายกลางบ้าน 
(หน้าวัดโคกสามารถ) 
บ้านบะยาว  หมูที่  6

389,900

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านนางบัว
รอง-บ้านกํานัน  บ้าน
หนองบัว  หมูที่  7

298,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสุนัย-ศาลา
ประชาคม บ้านนาโพธิ์ 
หมูที่ 2

280,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว)

30,000 30,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kVA

11,400 11,400

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

10,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายกลางบ้าน 
(หน้าวัดโคกสามารถ) 
บ้านบะยาว  หมูที่  6

389,900

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านนางบัว
รอง-บ้านกํานัน  บ้าน
หนองบัว  หมูที่  7

298,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสุนัย-ศาลา
ประชาคม บ้านนาโพธิ์ 
หมูที่ 2

280,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างวางทอ
ระบายน้ํา สายกลาง
บ้าน-ทางหลวงชนบทฝั่ง
ทิศตะวันตก(บ้านนางชา
นี-นายวิสิทธิ์) บ้านนา
ฝาย หมูที่ 5

290,100

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.  สายข้างวัดป่าศิริ
ธรรม ด้านทิศเหนือ-ทิศ
ตะวันตก  บ้านหนองบัว 
 หมูที่ 8

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.  สายอาดํา(ด้าน
ทิศตะวันออก)บ้าน
หนองบัว  หมูที่ 10

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. สายหลังอูสมบัติ
การชาง  บ้านหนองบัว  
หมูที่ 7

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายวัดป่าคําแสบง
บ้านบะยาว  หมูที่ 9
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างวางทอ
ระบายน้ํา สายกลาง
บ้าน-ทางหลวงชนบทฝั่ง
ทิศตะวันตก(บ้านนางชา
นี-นายวิสิทธิ์) บ้านนา
ฝาย หมูที่ 5

290,100

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.  สายข้างวัดป่าศิริ
ธรรม ด้านทิศเหนือ-ทิศ
ตะวันตก  บ้านหนองบัว 
 หมูที่ 8

255,400 255,400

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.  สายอาดํา(ด้าน
ทิศตะวันออก)บ้าน
หนองบัว  หมูที่ 10

249,800 249,800

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. สายหลังอูสมบัติ
การชาง  บ้านหนองบัว  
หมูที่ 7

171,100 171,100

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายวัดป่าคําแสบง
บ้านบะยาว  หมูที่ 9

249,800 249,800
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางอนงค์  โว
สงค์  บ้านนาดอกไม้ 
หมูที่ 1

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายสมหมาย  
สกุลเหมือน  บ้าน
นาดอกไม้ หมูที่ 1

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกโสกมวง หนอง
อีเลิง - วัดป่ากฤษดาวรา
ราม บ้านโสกมวง  หมูที่ 
3

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแสงจันทร์-โคก
หนองนาโมเดล  บ้าน
ดอนดู  หมูที่ 4

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางอนงค์  โว
สงค์  บ้านนาดอกไม้ 
หมูที่ 1

113,200 113,200

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายสมหมาย  
สกุลเหมือน  บ้าน
นาดอกไม้ หมูที่ 1

97,900 97,900

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกโสกมวง หนอง
อีเลิง - วัดป่ากฤษดาวรา
ราม บ้านโสกมวง  หมูที่ 
3

251,700 251,700

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแสงจันทร์-โคก
หนองนาโมเดล  บ้าน
ดอนดู  หมูที่ 4

251,700 251,700

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเทศบาล
ตําบลบ้านฝาง โครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นอําเภอบ้านฝาง

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอบ้านฝาง 
โครงการจัดงานพระราช
พิธีและงานรัฐพิธี

10,000

อุดหนุนสถานีตํารวจ
ภูธรบ้านฝาง โครงการ
ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวก
นิรภัย 100 เปอร์เซ็น

10,000

โครงการอาหารกลางวัน 
สําหรับโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.

3,108,000

เงินอุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอบ้านฝาง 
โครงการขอรับการสนับ
สนุนงบประมาณ ศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ชวยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV.

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเทศบาล
ตําบลบ้านฝาง โครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นอําเภอบ้านฝาง

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอบ้านฝาง 
โครงการจัดงานพระราช
พิธีและงานรัฐพิธี

10,000

อุดหนุนสถานีตํารวจ
ภูธรบ้านฝาง โครงการ
ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวก
นิรภัย 100 เปอร์เซ็น

10,000

โครงการอาหารกลางวัน 
สําหรับโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.

3,108,000

เงินอุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอบ้านฝาง 
โครงการขอรับการสนับ
สนุนงบประมาณ ศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ชวยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV.

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอบ้านฝาง 
สนับสนุนการบริจาค
โลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ

5,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน 
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

220,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคสาขาอําเภอบ้าน
ฝาง โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ บ้านหนองบัว 
หมู 11 จุดที่ 1

60,800

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคสาขาอําเภอบ้าน
ฝาง โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ บ้านหนองบัว 
หมู 11 จุดที่ 2

39,300
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอบ้านฝาง 
สนับสนุนการบริจาค
โลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ

5,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน 
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

220,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคสาขาอําเภอบ้าน
ฝาง โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ บ้านหนองบัว 
หมู 11 จุดที่ 1

60,800

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคสาขาอําเภอบ้าน
ฝาง โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ บ้านหนองบัว 
หมู 11 จุดที่ 2

39,300
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
ขอนแกน  โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

30,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอบ้านฝาง 
 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

อุดหนุนสถานีตํารวจ
ภูธรบ้านฝาง  โครงการ
การศึกษาเพื่อตอต้าน
การใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน (D.a.r.e.)

20,000

เงินอุดหนุนกลุม
วิสาหกิจชุมชน 
โครงการสงเสริมการทํา
เกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

เงินอุดหนุนกลุม
วิสาหกิจชุมชน 
โครงการสงเสริมการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บ้านบะ
ยาว

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
ขอนแกน  โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

30,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอบ้านฝาง 
 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

อุดหนุนสถานีตํารวจ
ภูธรบ้านฝาง  โครงการ
การศึกษาเพื่อตอต้าน
การใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน (D.a.r.e.)

20,000

เงินอุดหนุนกลุม
วิสาหกิจชุมชน 
โครงการสงเสริมการทํา
เกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

เงินอุดหนุนกลุม
วิสาหกิจชุมชน 
โครงการสงเสริมการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บ้านบะ
ยาว

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกลุม
วิสาหกิจชุมชน 
โครงการสงเสริมการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บ้าน
หนองบัว

30,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนสํานักงาน
เหลากาชาดจังหวัด
ขอนแกน

10,000

สนับสนุนการแขงขัน
กีฬากลุมโรงเรียนในเขต
ตําบลหนองบัว

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอบ้านฝาง 
โครงการสนับสนุนงาน
ประเพณีผูกเสี่ยวและ
งานเทศกาลไหม

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน  โครงการสง
เสริมและอนุรักษ์
ประเพณีบุญเดือนหก

รวม 15,296,257 14,609,280 1,136,500 8,714,463 1,898,280 485,720 1,368,700 390,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกลุม
วิสาหกิจชุมชน 
โครงการสงเสริมการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บ้าน
หนองบัว

30,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนสํานักงาน
เหลากาชาดจังหวัด
ขอนแกน

10,000

สนับสนุนการแขงขัน
กีฬากลุมโรงเรียนในเขต
ตําบลหนองบัว

50,000 50,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอบ้านฝาง 
โครงการสนับสนุนงาน
ประเพณีผูกเสี่ยวและ
งานเทศกาลไหม

10,000 10,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน  โครงการสง
เสริมและอนุรักษ์
ประเพณีบุญเดือนหก

110,000 110,000

รวม 429,000 4,571,800 60,000 48,960,000
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