




ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหญ้าดอกขาว

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลหนองหญ้าดอกขาว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
เทศบาลตําบลหนองหญ้าดอกขาวอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลหนองหญ้าดอกขาวจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 19,228,683.29 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 8,218,822.03 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,048,640.55 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 7 โครงการ รวม 107,283.02 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 26,101,250.85 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 577,169.15 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 291,269.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 202,250.90 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 1,793,234.77 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 94,191.83 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 15,392,260.20 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 7,750,875.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 23,074,212.97 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 4,443,294.50 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,747,780.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,971,918.34 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,948,362.73 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 962,857.40 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 3,199,277.81 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลหนองหญ้าดอกขาว
อําเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 614,677.20 610,000.00 585,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 287,810.00 260,000.00 250,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 417,315.60 500,000.00 200,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,482,498.00 2,100,000.00 2,000,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 4,328.00 38,000.00 40,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,806,628.80 3,508,000.00 3,075,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 14,102,947.99 14,992,000.00 16,085,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 14,102,947.99 14,992,000.00 16,085,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 3,768,196.00 9,500,000.00 8,840,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 3,768,196.00 9,500,000.00 8,840,000.00

รวม 20,677,772.79 28,000,000.00 28,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 503,494.15 6,015,000.00 5,490,400.00

งบบุคลากร 4,156,131.18 8,691,680.00 9,218,200.00

งบดําเนินงาน 2,117,380.58 8,651,120.00 9,683,000.00

งบลงทุน 282,378.00 3,684,700.00 2,018,400.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 25,000.00 30,000.00

งบเงินอุดหนุน 604,500.00 932,500.00 1,560,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 7,663,883.91 28,000,000.00 28,000,000.00

รวม 7,663,883.91 28,000,000.00 28,000,000.00



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตําบลหนองหญ้าดอกขาว
อําเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 10,915,780

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 150,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 1,364,000

แผนงานสาธารณสุข 160,000

แผนงานเคหะและชุมชน 6,198,820

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 271,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 210,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์ 3,240,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 5,490,400

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 28,000,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,868,940 1,980,840 7,849,780

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,244,300 1,980,840 5,225,140

งบดําเนินงาน 2,300,000 535,000 2,835,000

    ค่าตอบแทน 210,000 130,000 340,000

    ค่าใช้สอย 1,260,000 255,000 1,515,000

    ค่าวัสดุ 445,000 130,000 575,000

    ค่าสาธารณูปโภค 385,000 20,000 405,000

งบลงทุน 55,000 10,000 65,000

    ค่าครุภัณฑ์ 55,000 10,000 65,000

งบรายจ่ายอืน 30,000 0 30,000

    รายจ่ายอืน 30,000 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 136,000 0 136,000

    เงินอุดหนุน 136,000 0 136,000

                                             รวม 8,389,940 2,525,840 10,915,780

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 150,000 150,000

    ค่าใช้สอย 150,000 150,000

                                             รวม 150,000 150,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองหญ้าดอกขาว
อําเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบดําเนินงาน 0 440,000 440,000

    ค่าวัสดุ 0 440,000 440,000

งบเงินอุดหนุน 80,000 844,000 924,000

    เงินอุดหนุน 80,000 844,000 924,000

                                             รวม 80,000 1,284,000 1,364,000

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบดําเนินงาน 160,000 160,000

    ค่าใช้สอย 150,000 150,000

    ค่าวัสดุ 10,000 10,000

                                             รวม 160,000 160,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,368,420 0 0 1,368,420

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,368,420 0 0 1,368,420

งบดําเนินงาน 848,000 783,000 756,000 2,387,000

    ค่าตอบแทน 46,000 0 0 46,000

    ค่าใช้สอย 560,000 608,000 600,000 1,768,000

    ค่าวัสดุ 240,000 175,000 156,000 571,000

    ค่าสาธารณูปโภค 2,000 0 0 2,000

งบลงทุน 1,415,800 507,600 20,000 1,943,400

    ค่าครุภัณฑ์ 96,900 50,000 20,000 166,900

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,318,900 457,600 0 1,776,500

งบเงินอุดหนุน 0 500,000 0 500,000

    เงินอุดหนุน 0 500,000 0 500,000

                                             รวม 3,632,220 1,790,600 776,000 6,198,820



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 271,000 271,000

    ค่าใช้สอย 271,000 271,000

                                             รวม 271,000 271,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 110,000 100,000 210,000

    ค่าใช้สอย 110,000 100,000 210,000

                                             รวม 110,000 100,000 210,000

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 3,230,000 3,230,000

    ค่าใช้สอย 370,000 370,000

    ค่าวัสดุ 210,000 210,000

    ค่าสาธารณูปโภค 2,650,000 2,650,000

งบลงทุน 10,000 10,000

    ค่าครุภัณฑ์ 10,000 10,000

                                             รวม 3,240,000 3,240,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 5,490,400 5,490,400

    งบกลาง 5,490,400 5,490,400

                                             รวม 5,490,400 5,490,400





รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลหนองหญ้าดอกขาว
อําเภอ ท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 28,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,389,940 บาท
งบบุคลากร รวม 5,868,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรีตําบลหนอง
หญ้าดอกขาว และรองนายกเทศมนตรีตําบลหนองหญ้าดอกขาว       

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีตําบลหนองหญ้าดอก
ขาว และรองนายกเทศมนตรีตําบลหนองหญ้าดอกขาว       

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลหนองหญ้า
ดอกขาว และทีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลหนองหญ้าดอกขาว       

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาลตําบลหนองหญ้าดอก
ขาว   รองประธานสภาเทศบาลตําบลหนองหญ้าดอกขาว   และสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลหนองหญ้าดอกขาว      

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,244,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,346,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนแก่
พนักงานเทศบาล  สังกัดสํานักปลัดเทศบาล     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินทีปรับเพิม สําหรับคุณวุฒิที ก.พ.หรือคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล รับรองว่าคุณวุฒินัน เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง สังกัดสํานักปลัดเทศบาล     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับพนักงานเทศบาลตําบล  ปลัด
เทศบาลตําบล   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
กาญจนบุรี  เรืองหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงินประจําตําแหน่ง  และการ
รับเงินประจําตําแหน่ง     
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 592,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง   และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี สังกัด
สํานักปลัดเทศบาล     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง   และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี สังกัด
สํานักปลัดเทศบาล     

งบดําเนินงาน รวม 2,300,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ตามทีได้รับมอบหมาย และเพือเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างเป็น
กรณีพิเศษ  ( เงินรางวัลประจําปี ) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนมาก ที มท 0808.2 / ว 2550    ลงวันที 21 มิถุนายน 2556
"     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีต้องปฏิบัติราชการเป็นการเร่งด่วน  นอก
เวลาราชการ  ตามระเบียบ      

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิน      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิน  พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด  ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิน       

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้บริหารท้อง
ถิน พนักงานเทศบาล และลูกจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กําหนด  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
ท้องถิน     

ค่าใช้สอย รวม 1,260,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนอบรมต่างๆ   จ้างเหมาถ่าย
เอกสาร  เย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ จัดทําวารสาร ปฏิทิน  แผ่น
พับ  เอกสารประชาสัมพันธ์    หนังสือเกียวกับระเบียบกฎหมาย  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าบริการรับใช้  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดี   ค่าจ้างเหมาบริการต่าง  ค่าจ้างเหมาแรงงานให้
บุคคลทําการอย่างหนึงอย่างใดให้แก่เทศบาลตําบลหนองหญ้าดอกขาว     
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 110,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายรายการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด  ดังนี
(1)   ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี   พิธีทางศาสนา  การจัดงานวันสําคัญต่าง ๆ
ตังไว้     70,000.-   บาท
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี   พิธีทางศาสนา  การจัดงานวันสําคัญต่าง ๆ เช่น 
พิธีรับเสด็จ งานวันเฉลิมพระชนม์พรรษา วันเทศบาล ค่าจัดนิทรรศการค่า
จัดประกวดแข่งขัน ค่าจัดทําป้าย  ทําซุ้ม  จัดทําพวงมาลา  กิจกรรมในการ
ปกป้องสถาบันของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ฯลฯ   
   
(2)   ค่าเลียงรับรอง  ตังไว้     30,000.-   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน  คณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฏหมายหรือระเบียบ หรือ
หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว2381  
 
(3)   ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตังไว้    10,000
.-   บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล  ตรวจ
งาน หรือทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล  ให้ตังงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของ
ปีงบประมาณทีล่วงมา  
  
"     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ฯ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราช
ดําริฯ   ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการประชารัฐ  ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตัง จํานวน 250,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตาม
ทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
ตําแหน่งทีว่าง และกรณีทีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือกตัง
ใหม่)  รวมถึงการเลือกตังสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา  ฯลฯ 
    

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   การเชิดชูเกียรติ
พนักงานดีเด่น  การอบรม  ทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ กิจกรรมทีเกียว
ข้อง  สําหรับผู้บริหาร  ผู้ช่วยผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานและ
เจ้าหน้าที  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าสมนาคุณ     

4. โครงการเทศบาลประชุมประชาคม จํานวน 10,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล แผนชุมชน จัดทํา
ประชาคม จัดประชุมคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวกับการจัด
ทําแผนพัฒนา และประชาคม  ฯลฯ  เพือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  เป็นการส่งเสริมกระบวน
การประชาธิปไตยให้กับประชาชน     

5. โครงการให้ความรู้ในการป้องกัน  และปราบปรามการทุจริตตามหลักธร
รมาภิบาล

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้ในการป้องกัน  และปราบปราม
การทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล
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6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และ
นอกอาณาจักร  หรือไปอบรมสัมนาของผู้บริหารท้องถิน  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายก
เทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของเทศบาล  โดยจ่ายเป็นค่า  ค่า
เบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่า
ทางด่วนพอเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียน
อบรม  สัมมนา  ประชุมต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับการดําเนิน
งานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบล  ทีสามารถเบิกจ่ายได้
ในประเภทรายจ่ายนี

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (ค่าซ่อมบํารุงปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง)    

ค่าวัสดุ รวม 445,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือ
งหมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพเดิม  เช่นกระดาษ  เครือง
เขียน  แฟ้ม ปากกา ดินสอ  ตรายาง  ค่าหนังสือวารสาร  แบบพิมพ์  ธง
ชาติ ฯลฯ     รายละเอียดตามบัญชีจําแนกรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน      

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น แบตเตอรีวิทยุ ฯลฯ
   รายละเอียดตามบัญชีจําแนกรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน      
  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ  เช่น  แก้ว  ถาด ชุด
กาแฟ  นําดืม  ไม้กวาด  นํายาล้างจาน นํายาล้างห้องนํา ผงซักฟอก ฯลฯ
     รายละเอียดตามบัญชีจําแนกรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน             

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆ  เช่น  ยางนอก  ยางใน  แบตเตอรี       หัว
เทียน   อุปกรณ์ประดับยนต์  หม้อนํา  ฯลฯ          รายละเอียดตามบัญชี
จําแนกรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ สําหรับรถยนต์  รถบรรทุกนํา  เครืองจักร
กล  และเครืองจักรทุ่นแรงของหน่วยงานอืนทีมาปฏิบัติงานในพืนที
เทศบาลตําบลหนองหญ้าดอกขาว          รายละเอียดตามบัญชีจําแนกราย
จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์  พันธุ์พืช  ปุ๋ย ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีจําแนกราย
จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิล์มถ่ายรูป  ล้างอัดขยายรูป  วีดีโอเทป    แบตเตอรรี
กล้อง  ฯลฯ         รายละเอียดตามบัญชีจําแนกรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสําหรับเครือง
ปรินเตอร์  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล   เมาส์  และอืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์  ฯลฯ  รายละเอียดตามบัญชีจําแนกรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน     

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง   รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ๆ เช่น หัววาล์วเปิด - ปิด แก๊ส  ฯลฯ     ราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 385,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในสํานักงานเทศบาลและอาคารทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหนองหญ้าดอกขาว  ไฟฟ้า
สาธารณะ  ไฟฟ้าสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้า ฯลฯ      

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของสํานักงาน    อาคารทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตําบลหนองหญ้าดอกขาว ฯลฯ      

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายใน  ค่าโทรศัพท์ทางไกล  ค่าโทรศัพท์เคลือน
ที  และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าบํารุงรักษา  ค่า
เช่าหมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ      

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เพือจ่ายเป็นค่าโทรเลข   ค่าธนาณัติ   ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์ ในการติดต่อราชการของเทศบาล  ฯลฯ      

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ โทรสาร ค่าเทเล็กซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสือ
สาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์
เน็ต (INTERNET)  และค่าสือสารอืน ๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้
จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการ ฯลฯ      
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งบลงทุน รวม 55,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1. โต๊ะผู้บริหาร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะผู้บริหาร  จํานวน  1  ชุด ๆ ละ 30,000
.- บาท  ตามราคาท้องถิน  เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ซึงมิได้ระบุไว้ใน
มาตรฐานครุภัณฑ์       

2. เก้าอีผู้บริหาร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีผู้บริหาร  จํานวน  1  ชุด ๆ ละ 5,000
.- บาท  ตามราคาท้องถิน  เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ซึงมิได้ระบุไว้ใน
มาตรฐานครุภัณฑ์       

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น  รถยนต์  ครุภัณฑ์สํานักงาน ฯลฯ  ( ไม่รวมถึงค่าซ่อม
บํารุงตามปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง )     

งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา  วิจัย  ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ  ของเทศบาลตําบลหนองหญ้าดอกขาว     

งบเงินอุดหนุน รวม 136,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 136,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

"(1)  อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซือหรือการจ้าง            
ตังไว้     30,000.-   บาท  
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือ
หรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ เพือให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส"     

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 86,000 บาท
(1) อุดหนุนโครงการเพิมประสิทธิภาพพลังแผ่นดิน    
ตังไว้ 40,000.- บาท    
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดอําเภอ
ท่าม่วงในการดําเนินโครงการเพิมประสิทธิภาพพลัง
(2) อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานราชพิธี  วันสําคัญของชาติ 
ตังไว้     6,000.-   บาท    
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานราชพิธี  วันสําคัญของ
ชาติ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
(3) อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช  ประจําปี 2561    
ตังไว้     40,000.-   บาท    
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจําปี 2561
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท
"(1) อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาด  จังหวัดกาญจนบุรี  
ตังไว้     20,000.-   บาท  
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการดําเนินงานตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561"     

งานบริหารงานคลัง รวม 2,525,840 บาท
งบบุคลากร รวม 1,980,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,980,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,436,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนแก่
พนักงานเทศบาล       

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี  เรืองหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง  และการรับเงินประจําตําแหน่งของพนักงาน     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 382,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง   และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี      

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้าง     

งบดําเนินงาน รวม 535,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ตามทีได้รับมอบหมาย และเพือเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างเป็น
กรณีพิเศษ      

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีต้องปฏิบัติราชการเป็นการเร่งด่วน  นอก
เวลาราชการ  ตามระเบียบ      

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิน      
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิน  พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด  ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิน       

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียว
กับการรักษาพยาบาลของข้าราชการท้องถิน     

ค่าใช้สอย รวม 255,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนอบรมต่างๆ   จ้างเหมาถ่าย
เอกสาร  เย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ จัดทําวารสาร ปฏิทิน  แผ่น
พับ  เอกสารประชาสัมพันธ์    หนังสือเกียวกับระเบียบกฎหมาย  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าบริการรับใช้  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดี   และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ   ค่าจ้างเหมาแรงงาน
ให้บุคคลทําการอย่างหนึงอย่างใดให้แก่เทศบาลตําบลหนองหญ้าดอกขาว   
   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  เช่น  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค้าจ้างชัวคราวในการสํารวจบันทึก
ข้อมูล  ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องกับการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  หรือค่าจ้างเกียวกับแผนทีภาษี     

2. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการออกหน่วยเคลือนทีจัดเก็บภาษี จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการออกหน่วยเคลือนทีจัดเก็บภาษี     

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และ
นอกอาณาจักร  หรือไปอบรมสัมนาของผู้บริหารท้องถิน  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายก
เทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของเทศบาล  โดยจ่ายเป็นค่า  ค่า
เบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่า
ทางด่วนพอเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียน
อบรม  สัมมนา  ประชุมต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับการดําเนิน
งานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบล  ทีสามารถเบิกจ่ายได้
ในประเภทรายจ่ายนี

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือ
งหมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพเดิม  เช่นกระดาษ  เครือง
เขียน  แฟ้ม ปากกา ดินสอ  ตรายาง  ค่าหนังสือวารสาร  แบบพิมพ์  ธง
ชาติ ฯลฯ     รายละเอียดตามบัญชีจําแนกรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆ เช่น  ยางนอก  ยางใน  แบตเตอรี  หัว
เทียน  อุปกรณ์ประดับยนต์ หม้อนํา ฯลฯ  รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ สําหรับรถยนต์  รถบรรทุกนํา  เครืองจักร
กล  และเครืองจักรทุ่นแรงของหน่วยงานอืนทีมาปฏิบัติงานในพืนที
เทศบาลตําบลหนองหญ้าดอกขาว  รายละเอียดตามบัญชีจําแนกรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสําหรับเครือง
ปรินเตอร์  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล   เมาส์  และอืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์  ฯลฯ  รายละเอียดตามบัญชีจําแนกรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เพือจ่ายเป็นค่าโทรเลข   ค่าธนาณัติ   ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์ ในการติดต่อราชการของเทศบาล  ฯลฯ     

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น  รถยนต์  ครุภัณฑ์สํานักงาน ฯลฯ     

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน จํานวน 120,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่าย
พลเรือน
2. ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกัน  และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลต่างๆ เช่น สงกรานต์   ลอยกระทง  ปีใหม่  ฯลฯ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 80,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 80,000 บาท

"(1)  อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการเล่นดนตรีไทย       
ตังไว้     20,000.-   บาท  
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยตลุงในการดําเนินโครงการฝึก
ทักษะการเล่นดนตรีไทย  

(2) อุดหนุนโครงการฝึกทักษกีฬาเพือสุขภาพพลานามัยทีสมบูรณ์
ตังไว้     20,000.-   บาท  
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยตลุงในการดําเนินโครงการฝึก
ทักษกีฬาเพือสุขภาพพลานามัยทีสมบูรณ์

(3)อุดหนุนโครงการค่ายวิชาการ
ตังไว้     20,000.-   บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านรางจิกในการดําเนินโครงการค่าย
วิชาการ
     
(4)อุดหนุนโครงการขับเคลือนตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตังไว้  20,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านรางจิกในการดําเนินโครงการขับ
เคลือนตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,284,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 440,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 440,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที 6
 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
.)  ได้แก่  โรงเรียนบ้านรางจิก  และโรงเรียนบ้านห้วยตลุง  เป็นเวลา 260
 วัน     

งบเงินอุดหนุน รวม 844,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 844,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 844,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก – ประถมศึกษาปี
ที 6 สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ได้แก่โรงเรียน
บ้านรางจิกและโรงเรียนบ้านห้วยตลุง เป็นเวลา 200 วัน อัตราคนละ  20
 บาท       
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคระบาด และควบคุมโรคติดต่อต่างๆ จํานวน 150,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดและควบคุมโรคติดต่อ
ต่างๆ  เช่น รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคทีเกิดจากยุง  รณรงค์ป้องกัน
แก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า   ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น แอลกอฮอล์  ถุงมือ  สําลี ผ้า
พันแผล  นํายาตรวจหาสารเสพติด  ทรายอเบท ฯลฯ     

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,632,220 บาท
งบบุคลากร รวม 1,368,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,368,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 883,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนแก่
พนักงานเทศบาล     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี  เรืองหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง  และการรับเงินประจําตําแหน่งของพนักงาน     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 370,740 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง   และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี      

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว และเงินทีปรับเพิมค่าจ้าง
ประจําปี      

งบดําเนินงาน รวม 848,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ตามทีได้รับมอบหมาย และเพือเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างเป็น
กรณีพิเศษ      

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีต้องปฏิบัติราชการเป็นการเร่งด่วน  นอก
เวลาราชการ  ตามระเบียบ      
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด  ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิน       

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียว
กับการรักษาพยาบาลของข้าราชการท้องถิน     

ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนอบรมต่างๆ   จ้างเหมาถ่าย
เอกสาร  เย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ จัดทําวารสาร ปฏิทิน  แผ่น
พับ  เอกสารประชาสัมพันธ์    หนังสือเกียวกับระเบียบกฎหมาย  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าบริการรับใช้  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดี   และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ   ค่าจ้างเหมาแรงงาน
ให้บุคคลทําการอย่างหนึงอย่างใดให้แก่เทศบาลตําบลหนองหญ้าดอกขาว   
  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 150,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และ
นอกอาณาจักร  หรือไปอบรมสัมนาของผู้บริหารท้องถิน  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายก
เทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของเทศบาล  โดยจ่ายเป็นค่า  ค่า
เบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่า
ทางด่วนพอเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียน
อบรม  สัมมนา  ประชุมต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับการดําเนิน
งานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบล  ทีสามารถเบิกจ่ายได้
ในประเภทรายจ่ายนี
3. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการด้านสิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเกียวกับสิงแวดล้อม  เช่น การพัฒนา
แหล่งนํา  โครงการปลูกต้นไม้  การลดปัญหาภาวะโลกร้อน ฯลฯ  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
   

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือ
งหมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพเดิม  เช่นกระดาษ  เครือง
เขียน  แฟ้ม ปากกา ดินสอ  ตรายาง  ค่าหนังสือวารสาร  แบบพิมพ์  ธง
ชาติ ฯลฯ     รายละเอียดตามบัญชีจําแนกรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน     
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือ
งหมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพ
เดิม  เช่น  หิน  ทราย  จอบ เลือย  ท่อนํา  อุปกรณ์ประปา  ไม้ ฯลฯ           

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆ  เช่น  ยางนอก  ยางใน  แบตเตอรี       หัว
เทียน   อุปกรณ์ประดับยนต์  หม้อนํา  ฯลฯ          รายละเอียดตามบัญชี
จําแนกรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ สําหรับรถยนต์  รถบรรทุกนํา  เครืองจักร
กล  และเครืองจักรทุ่นแรงของหน่วยงานอืนทีมาปฏิบัติงานในพืนที
เทศบาลตําบลหนองหญ้าดอกขาว     รายละเอียดตามบัญชีจําแนกรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสําหรับเครือง
ปรินเตอร์  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล   เมาส์  และอืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์  ฯลฯ  รายละเอียดตามบัญชีจําแนกรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน     

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ๆ  รายละเอียดตามบัญชีจําแนกรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เพือจ่ายเป็นค่าโทรเลข   ค่าธนาณัติ   ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์ ในการติดต่อราชการของเทศบาล  ฯลฯ     

งบลงทุน รวม 1,415,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 96,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือนกระจก จํานวน 18,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือนกระจก  จํานวน  2  ตู้ ๆ
 ละ 9,300.- บาท  ตามราคาท้องถิน  เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ซึงมิได้ระบุไว้
ในมาตรฐานครุภัณฑ์       

ตู้เหล็กขนาด  2  บานเปิด จํานวน 18,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กขนาด 2 บานเปิด  จํานวน  2  ตู้ ๆ ละ 9,200
.- บาท  ตามราคาท้องถิน  เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ซึงมิได้ระบุไว้ใน
มาตรฐานครุภัณฑ์       
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
"เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  จํานวน 1  เครืองๆละ  22,000 บาท  โดย
มีคุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จํานวน 1
 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน
1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิว จํานวน 1 หน่วย
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์"     
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เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,900 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน  1  เครือง  โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์"     

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น  รถยนต์  ครุภัณฑ์สํานักงาน ฯลฯ     

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,318,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการติดตังกล้องวงจรปิดมุมมองคงทีสําหรับภายนอก ( Out  door ) หมู่
ที 6  ตําบลหนองขาว  อําเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

จํานวน 94,000 บาท

เพือติดตังกล้องวงจรปิดมุมมองคงทีสําหรับภายนอก ( Out door ) หมู่
ที 6 ตําบลหนองขาว อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน 8 ชุด  และ
อุปกรณ์ควบคุมตามแบบเทศบาลตําบลหนองหญ้าดอกขาวกําหนด
โครงการติดตังประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที 1,2,3,6,11 ตําบล
หนองขาว  อําเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

จํานวน 1,120,000 บาท

เพือติดตังประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที 1,2,3,6,11 ตําบล
หนองขาว อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  พร้อมป้ายโครงการ
โครงการฝังท่อระบายนํา ค.ส.ล. ( บริเวณทุ่งหนองสรวง ) หมู่ที 1  ตําบล
หนองขาว  อําเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

จํานวน 104,900 บาท

เพือฝังท่อระบายนํา ค.ส.ล. ( บริเวณทุ่งหนองสรวง ) หมู่ที 1 ตําบลหนอง
ขาว อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  ท่อระบายนํา ค.ส.ล
. ชัน 3 ขนาด 2-Dia-1.02 x 4 เมตร พร้อมกําแพงท้ายท่อ  ตามแบบ
เทศบาลตําบลหนองหญ้าดอกขาวกําหนด
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งานไฟฟ้าถนน รวม 1,790,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 783,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 608,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 108,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
    

ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ  สาย
ไฟ  โคมไฟ ฯลฯ   รายละเอียดตามบัญชีจําแนกรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน      

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆ  เช่น  ยางนอก  ยางใน  แบตเตอรี       หัว
เทียน   อุปกรณ์ประดับยนต์  หม้อนํา  ฯลฯ          รายละเอียดตามบัญชี
จําแนกรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ สําหรับรถยนต์  รถบรรทุกนํา  เครืองจักร
กล  และเครืองจักรทุ่นแรงของหน่วยงานอืนทีมาปฏิบัติงานในพืนที
เทศบาลตําบลหนองหญ้าดอกขาว          รายละเอียดตามบัญชีจําแนกราย
จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     

งบลงทุน รวม 507,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น  รถยนต์  ครุภัณฑ์สํานักงาน ฯลฯ     

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 457,600 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมก่อสร้างคลองระบายนํา
ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณข้างสํานักงานเทศบาลตําบลหนองหญ้าดอก
ขาว  หมู่ที 6

จํานวน 351,600 บาท

เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมก่อสร้างคลองระบายนําดาด
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณข้างสํานักงานเทศบาลตําบลหนองหญ้าดอก
ขาว  หมู่ที 6  ตําบลหนองขาว  อําเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 100 เมตร  หนา 0.15 เมตร  รวมพืนที
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 500  ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.00-0.50 เมตร  หรือตามสภาพพืนที  พร้อมก่อสร้างคลองระบายนํา
ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดปากคลองกว้าง 4.00 เมตร  ก้น
คลองกว้าง 1.50 เมตร  ลึกโดย
เฉลีย 2.00 เมตร  หนา 0.10 เมตร  ยาว 18.00  เมตร  ตามแบบ
เทศบาลตําบลหนองหญ้าดอกขาว  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสงียม  บุญเชิด ( 
โมกมันซอย 2/1 ต่อจากถนนเดิม ) หมู่ที 7 ตําบลหนองขาว  อําเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบุรี

จํานวน 106,000 บาท

เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสงียม  บุญ
เชิด ( โมกมันซอย 2/1 ต่อจากถนนเดิม ) หมู่ที 7 ตําบลหนองขาว  อําเภอ
ท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 45.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  รวมพืนทีไม่น้อย
กว่า 180  ตารางเมตร  ตามแบบคัดลอกและดัดแปลงจากแบบมาตร
ฐาน ท.200 ,204  และตามแบบเทศบาลตําบลหนองหญ้าดอกขาว
กําหนด  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 500,000 บาท
เพืออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอท่าม่วง  จังหวัด
กาญจนบุรี  ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา,ไฟสาธารณะ บ้านโมกมัน บ้าน
รางจิก หมู่ที 7,13 ตําบลหนองขาว อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 776,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 756,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนอบรมต่างๆ   จ้างเหมาถ่าย
เอกสาร  เย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ จัดทําวารสาร ปฏิทิน  แผ่น
พับ  เอกสารประชาสัมพันธ์    หนังสือเกียวกับระเบียบกฎหมาย  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าบริการรับใช้  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดี   และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ   ค่าจ้างเหมาแรงงาน
ให้บุคคลทําการอย่างหนึงอย่างใดให้แก่เทศบาลตําบลหนองหญ้าดอกขาว   
  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดการขยะ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
   

ค่าวัสดุ รวม 156,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ  เช่น  ถังขยะ  ไม้กวาด   ฯลฯ
 รายละเอียดตามบัญชีจําแนกรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน      

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆ  เช่น  ยางนอก  ยางใน  แบตเตอรี  หัว
เทียน   อุปกรณ์ประดับยนต์  หม้อนํา  ฯลฯ    รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ สําหรับรถยนต์  รถบรรทุกนํา  รถขยะ  เครือง
จักรกล  และเครืองจักรทุ่นแรงของหน่วยงานอืนทีมาปฏิบัติงานในพืนที
เทศบาลตําบลหนองหญ้าดอกขาว      

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย  เช่น  เสือผ้า ถุงมือ  หมวก ฯลฯ
   รายละเอียดตามบัญชีจําแนกรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น  รถยนต์  ครุภัณฑ์สํานักงาน ฯลฯ     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 271,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 271,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 271,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการปกป้องสถาบันของชาติ จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการปกป้องสถาบันของชาติ  
   

2. ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 70,000 บาท
เพือส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน   
  

3. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือส่งเสริมกิจกรรมในด้านการพัฒนาอาชีพ หรือการสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน  หรือกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ  
   

4. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
พือใช้จ่ายต่างๆ โครงการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดตามนโยบาย
รัฐบาล เช่น โครงการ 25  ตา
สับปะรด ,  โครงการ TO  BE  NUMBER  ONE   และอืนๆ     

5. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดําเนินงานด้านการพัฒนาสตรี  และครอบ
ครัว

จํานวน 15,000 บาท

เพือดําเนินการส่งเสริมการดําเนินงานด้านการพัฒนาสตรี  และครอบ
ครัว   ป้องกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัว  ฯลฯ       

6. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสภาเด็กและเยาวชน
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7. โครงการเรียนรู้ใส่ใจเพือป้องกัน  และเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว จํานวน 16,000 บาท
เพือใช้จ่ายตามโครงการเรียนรู้ใส่ใจเพือป้องกัน  และเฝ้าระวังความ
รุนแรงในครอบครัว
8. โครงการรณรงค์เพือการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์  และโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์เพือการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์  และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการในวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการในการจัดโครงการ/กิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ  เช่น ค่าของขวัญ  ของรางวัล  ค่าอาหาร  เครืองดืม ฯลฯ      

2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม  และสนับสนุนด้านกีฬา จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการในการจัด
โครงการ/กิจกรรม  เช่น หนองขาวคัพ  จัดกีฬาเด็กและเยาวชน  กีฬา
อืนๆ ฯลฯ      

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในงานวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญต่างๆ  เช่น  วัน
สงกรานต์  วันลอยกระทง  วันเข้าพรรษา  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิน อนุรักษ์ดนตรีไทย  ฯลฯ     

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 3,240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนต่างๆ   จ้างเหมาถ่ายเอกสาร และค่า
จ้างเหมาบริการต่างๆ   ค่าจ้างเหมาแรงงานให้บุคคลทําการอย่างหนึงอย่าง
ใดให้แก่เทศบาลตําบลหนองหญ้าดอกขาว      

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
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ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น  นํายา
ต่างๆ  เคมีภัณฑ์ต่างๆ  สารส้ม  ปูนขาว  ฯลฯ   รายละเอียดตามบัญชี
จําแนกรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ๆ เช่น มิเตอร์นํา  ฯลฯ     รายละเอียดตาม
บัญชีจําแนกรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,650,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในประปา  หอถังนําประปาทีอยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลหนองหญ้าดอกขาว  ฯลฯ      

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 2,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาเทศบาลตําบลหนองขาวซึงเทศบาลตําบลหนอง
หญ้าดอกขาวจัดซือ  ฯลฯ      

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น เครืองยนต์ ฯลฯ       

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,490,400 บาท
งบกลาง รวม 5,490,400 บาท
งบกลาง รวม 5,490,400 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ.2533  แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3 )  พ.ศ.2542  และกฎ
กระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพือการจ่าย
ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน  พ.ศ. 2546  ประกอบด้วยข้อ 33 แห่ง
ประกาศคณะกรรมการพนังงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี  เรืองหลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที 30  กรกฎาคม  2547
  และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน     

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้
สูงอายุ  ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท0808.2/ว4072  ลงวันที 15  กรกฏา
คม 2559     

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 691,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ  ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท0808.2/ว4072  ลงวัน
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้
รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว  และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอด
ทิง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพตนเองได้     

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายสําหรับในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นหรือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ  เช่นป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหาจากอุทกภัยนําป่าไหลหลาก  ภัยแล้ง  อัคคีภัย ฯลฯ  หรือกรณี
ได้ตังงบประมาณไว้แล้ว  แต่งบประมาณมีไม่พอจ่าย     

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 130,000 บาท
"(1)   เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนที (สปสช.)
ตังไว้     90,000.-   บาท  
   เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือ
พืนที (สปสช.)  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ   เรืองการกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วน
ตําบล  หรือเทศบาลดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที  พ.ศ. 2557  ประกาศ  ณ วันที  19
 กุมภาพันธ์  2557  โดยเทศบาลสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของงบ
ประมาณที สปสช.ให้การสนับสนุน

(2)   ค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย    
ตังไว้     40,000.-   บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  พ.ศ
. 2541  ข้อ 16  กําหนดให้ชําระค่าบํารุงไม่น้อยกว่าร้อยละหนึงส่วนหก
ของงบประมาณรายรับจริงประจําปีทีผ่านมา  ยกเว้นเงินกู้  เงินจ่ายขาด
เงินสะสม  และเงินอุดหนุนทุกประเภท  แต่ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมืนบาท"    
 

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท
ในกรณีทีพนักงาน/ลูกจ้างถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย             ที มท.0312/ว 1095 ลงวันที. 27
 กันยายน  2525     

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 383,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินตัง
จ่ายในอัตราร้อยละ  2 ของรายได้ประจําปี ตามงบประมาณทัวไป (ไม่รวม
รายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินผู้มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน) ตามกฎ
กระทรวง ฉบับที 4 (พ.ศ. 2542) ลงวันที 28 กันยายน 2542 ออกตาม
ความใน พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2500       
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