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เรือ่ง 
งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 

ของ 
 

เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง 
อ าเภอกนัทรวชิัย  จงัหวดัมหาสารคาม 

 



 

ค 
 

 
สารบญั 

 
 หน้า 
 
สว่นที ่๑   ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ๑ 

 รายการประมาณการรายรบั ๔ 

 รายจา่ยตามแผนงานและงบรายจ่าย ๘ 

สว่นที ่๒  เทศบัญญตั ิเรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ๑๑ 

 รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายตามแผนงานและงบรายจา่ย ๑๓ 

 รายงานประมาณการรายรบั 3๙ 

 รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณการรายจา่ยทัว่ไป ๔๔ 

 รายงานประมาณการรายจา่ย 5๑ 

 รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณการรายจ่ายทัว่ไป ๖๔ 

 งบกลาง ๖๔ 

 ส านักปลัดเทศบาล ๖๖ 

 กองคลัง ๗3 

 กองช่าง ๗6 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๘๕ 

 กองการศึกษา ๘๙ 

 กองสวัสดิการสังคม ๙๕ 

 กองส่งเสริมการเกษตร ๙๘ 
 
ภาคผนวก  ๑๐๐ 
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ส่วนที ่๑ 
 
 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 
 

เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง 
อ าเภอกนัทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 

 



 

๒ 

 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
------------------------- 

ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลท่าขอนยาง และสมาชิกสภาฯ 

 บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลท่าขอนยาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ต่อสภาเทศบาลต าบลท่าขอนยางอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาล
ต าบลท่าขอนยาง  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึง สถานะการ
คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย ในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙   ดังต่อไปนี้ 

๑. สถานการณ์คลงั 

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เทศบาลต าบลท่าขอนยาง มีสถานะ
การเงิน ดังนี้ 

๑.๑.๑. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น จ านวน ๘๐,๑๖๙,๙๙๓.๑๕   บาท 
๑.๑.๒. เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ จ านวน ๖๐,๗๖๐,๒๕๖.๑๗ บาท 
๑.๑.๓. เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๒๙,๐๙๑,๗๔๑.๖๒ บาท 
๑.๑.๔. รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังมิได้เบิกจ่าย จ านวน    ๒๔   โครงการ 

   จ านวน ๕,๘๑๔,๔๔๑.๒๒ บาท 
๑.๑.๕. รายการที่ได้กันเงินไว้ โดยยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน     -      โครงการ  
   จ านวน  0.00 บาท 

๑.๒  เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 

๒. การบรหิารงบประมาณในปีทีผ่า่นมา  
รายรับจริงทั้งสิ้น จ านวน   51,828,768.56  บาท ประกอบด้วย 

๒.๒.๑. หมวดภาษีอากร จ านวน 7,996,649.19   บาท 
๒.๒.๒. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 711,775.92   บาท 
๒.๒.๓. หมวดค่ารายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 605,125.60 บาท 
๒.๒.๔. หมวดค่ารายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ จ านวน 133,170.00 บาท 
๒.๒.๕. หมวดค่ารายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 407,546.00 บาท 
๒.๒.๖. หมวดค่ารายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
๒.๒.๗. หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 28,064,668.85 บาท 
๒.๒.๘. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 13,909,833.00 บาท 

๒.๑ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้โดยระบุวัถุประสงค์ จ านวน ๑๕,๗๐๑,๑๐๖.๓๙ บาท  
 

 

 



 

๓ 

 

๒.๒ รายจ่ายจริง จ านวน   42,317,953.09   บาท ประกอบด้วย 
๒.๓.๑. งบกลาง จ านวน 2,132,787.00 บาท 
๒.๓.๒. งบบุคลากร จ านวน 14,221,792.63 บาท 
๒.๓.๓. งบด าเนินการ จ านวน 12,672,851.54 บาท 
๒.๓.๔. งบลงทุน จ านวน 8,947,393.00 บาท 
๒.๓.๕. งบรายจ่ายอื่น  จ านวน 1,500,000.00 บาท 
๒.๓.๖. งบเงินอุดหนุน  จ านวน 2,843,128.92 บาท 

๓. งบเฉพาะการ  

 ประเภทกิจการ  -   กิจการ  -   
 ปีงบประมาณ พ.ศ. -   

รายรับจริงทั้งสิ้น  จ านวน   - บาท 
รายจ่ายจริง  จ านวน - บาท 
กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ  จ านวน   - บาท 
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล  จ านวน -   บาท 
ก าไรสุทธิ  จ านวน   - บาท 
เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น ณวันที่                                 จ านวน -   บาท 
ทรัพย์จ าน า จ านวน -   บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔ 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง 
อ าเภอกนัทรวชิยั   จงัหวดัมหาสารคาม 

 
๑. รายรบั 
 

รายรบั 
รบัจริง 

ป ี๒๕๕๗ 
ประมาณการ 

ป ี255๘ 
ประมาณการ 

ป ี๒๕๕๙ 
1. รายไดจ้ดัเกบ็เอง 9,854,266.71 9,770,000.00 10,635,000.00  
๑.๑ หมวดภาษีอากร 7,996,649.19 7,730,000.00  8,540,000.00  
(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 7,540,611.20 7,300,000.00  8,000,000.00  
(๒) ภาษีบ ารุงท้องที่ 34,752.79 30,000.00  40,000.00  
(๓) ภาษีป้าย 421,285.20 400,000.00  500,000.00  
(๔) อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 0.00 
(๕) ลูกหนี้ 0.00 0.00 0.00 
๑.๒ หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบัและ
ใบอนุญาต 

711,775.92 792,000.00  805,000.00  

(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม
การฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

1,350.00 3,000.00  3,000.00  

(๒) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต  
การขายสุรา 

10,398.00 8,000.00  8,000.00  

(๓) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต  
การพนัน 

20.00 0.00 0.00 

(๔) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจอด   
ยานยนต์ 

0.00 0.00 0.00 

(๕) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร 

104,403.92 150,000.00  150,000.00  

(๖) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะ       
มูลฝอย 

237,993.00 200,000.00  250,000.00  

(๗) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่ง
ปฏิกูล 

0.00 0.00 0.00 

(๘) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือ
รับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกิน ๒๐๐ 
ตารางเมตร 

3,200.00 1,000.00  3,000.00  

 



 

๕ 

รายรบั 
รบัจริง 

ป ี๒๕๕๗ 
ประมาณการ 

ป ี255๘ 
ประมาณการ 

ป ี๒๕๕๙ 
(๙) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและ 
ฌาปนสถาน 

0.00 0.00 0.00 

(๑๐) ค่าธรรมเนียมปิด โปรยติดตั้งแผ่น
ประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือโฆษณา 

6,500.00 5,000.00  5,000.00  

(๑๑) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียน
ราษฎร 

6,200.00 5,000.00  5,000.00  

(๑๒) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตร
ประจ าตัวประชาชน 

0.00 0.00 0.00 

(๑๓) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษ 
สุนัขบ้า 

0.00 0.00 0.00 

(๑๔) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

0.00 0.00 0.00 

(๑๕) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพานิชย์ 5,120.00  6,000.00   6,000.00  
(๑๖) ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 8,635.00 0.00  6,000.00  
(๑๗) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการจัด
ระเบียบจอดยานยนต์ 

0.00 0.00 0.00 

(๑๘) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจร
ทางบก 

49,600.00 100,000.00  50,000.00  

(๑๙) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

0.00 0.00 0.00 

(๒๐) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมาย
สาธารณสุข, กฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า 

0.00 0.00 0.00 

(๒๑) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและ
เทศบัญญัติท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 

(๒๒) ค่าปรับการผิดสัญญา 170,106.00 200,000.00  200,000.00  
(๒๓) ค่าปรับอ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 
(๒๔) ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนหรือ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

5,000.00  15,000.00   15,000.00  

(๒๕) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

71,900.00  65,000.00   70,000.00  

(๒๖) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร เกิน 
200 ตารางเมตร  

13,500.00  10,000.00   10,000.00  

(๒๗) ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ 

12,900.00 15,000.00  15,000.00  

 



 

๖ 

 

รายรบั 
รบัจริง 

ป ี๒๕๕๗ 
ประมาณการ 

ป ี255๘ 
ประมาณการ 

ป ี๒๕๕๙ 
(๒๘) ค่าใบอนุญาตตั้งตลาด 0.00  2,000.00   2,000.00  

(๒๙) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร 

2,610.00 5,000.00  5,000.00  

(๓๐) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา
โดยใช้เครื่องขยายเสียง 

1,940.00 2,000.00  2,000.00  

(๓๑) ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 400.00 0.00 0.00 
๑.๓ หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ            605,125.60 750,000.00  750,000.00  
(๑)  ค่าเช่าที่ดิน 0.00 0.00 0.00 
(๒) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่    0.00 0.00 0.00 
(๓) ดอกเบี้ย    605,125.60 750,000.00  750,000.00  
(๔) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ   0.00 0.00 0.00 
(๕) ค่าตอบแทนตามท่ีกฎหมายก าหนด 0.00 0.00 0.00 
๑.๔ หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและ
การพาณชิย ์

133,170.00 138,000.00  140,000.00  

(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการ
เฉพาะการ 

0.00 0.00 0.00 

(2) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอน
กิจการสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 

0.00 0.00 0.00 

(๓) รายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

133,170.00 138,000.00  140,000.00  

๑.๕ หมวดรายไดเ้บด็เตลด็       407,546.00 350,000.00  400,000.00  
(๑) เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 0.00 
(๒) ค่าขายแบบแปลน 397,900.00 350,000.00  400,000.00  
(๓) ค่าเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 
(๔) ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง 1,042.00 0.00 0.00 
(๕) ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 4.00 0.00 0.00 
(๖) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด 0.00 0.00 0.00 
(๗) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 8,600.00 0.00 0.00 
๑.๖ หมวดรายไดจ้ากทนุ 0.00  10,000.00  0.00 
(๑) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00  10,000.00  0.00 
 
 
 
 
 



 

๗ 

 

รายรบั 
รบัจริง 

ป ี๒๕๕๗ 
ประมาณการ 

ป ี255๘ 
ประมาณการ 

ป ี๒๕๕๙ 
2. รายได้ทีร่ฐับาลเกบ็แลว้จดัสรรให้
องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 

28,064,668.85 32,230,000.00 30,365,000.00  

๒.๑ หมวดภาษจีดัสรร  28,064,668.85 32,230,000.00 30,365,000.00  
(๑) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือ
ล้อเลื่อน 

0.00 0.00 0.00 

(๒) ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตาม พ.ร.บ.ก าหนด
แผนฯ 

8,005,074.03 9,000,000.00  8,700,000.00  

(๓) ภาษีมูลค่าเพ่ิม  (๑ ใน ๙) 3,191,739.31 2,900,000.00  3,000,000.00  
(๔) ภาษีธุรกิจเฉพาะ  0.00 0.00 0.00 
(๕) ภาษีสุรา 1,557,259.11 1,200,000.00  1,500,000.00  
(๖) ภาษีสรรพสามิต 2,117,521.36 3,000,000.00  2,500,000.00  
(๗) ภาษีการพนัน 0.00 0.00 0.00 
(๘) ภาษียาสูบ 0.00 0.00 0.00 
(๙) ค่าภาคหลวง ค่าธรรมเนียมป่าไม้ 0.00 0.00 0.00 
(๑๐) ค่าภาคหลวงแร่ 52,012.51 65,000.00  65,000.00  
(๑๑) ค่าภาคหลวงปิโตเลี่ยม 122,047.53 65,000.00  100,000.00  
(๑๒) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วย
อุทยานแห่งชาติ 

0.00 0.00 0.00 

(๑๓) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมที่ดิน 

13,019,015.00 16,000,000.00  14,500,000.00  

(๑๔) ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาลและใช้น้ า
บาดาล 

0.00 0.00 0.00 

(๑๕) ค่าธรรมเนียมสนามบิน  0.00 0.00 0.00 
(๑๖) อ่ืนๆ 0.00 0.00 0.00 
๓. รายได้ทีร่ฐับาลอดุหนนุใหอ้งคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 

13,909,833.00 13,000,000.00 14,000,000.00  

๓.๑ หมวดเงนิอดุหนนุทัว่ไป 13,909,833.00 13,000,000.00 14,000,000.00  
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับ อปท. ที่มี
การบริหารจัดการที่ดี 

0.00 0.00 0.00 

(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับ ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกท า 

13,909,833.00 13,000,000.00  14,000,000.00  

รวม 51,828,768.56 55,000,000.00 55,000,000.00  
 
 



 

๘ 

๒. รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน 
 

ด้าน/แผนงาน 
จา่ยจรงิ 
ป ี๒๕๕๗ 

ประมาณการ 
ป ี๒๕๕๘ 

ประมาณการ 
ป ี๒๕๕๙ 

ด้านบรหิารทัว่ไป    
-  แผนงานบริหารงานทั่วไป 14365671.24 14,๔๗๙,040.00 16,069,140.00 
-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 2,๒๑๗,050.00 1,912,820.00 
ด้านบริการชมุชนและสงัคม    
-  แผนงานการศึกษา 5,730,210.84 ๔,๙60,320.00 5,123,400.00 
-  แผนงานสาธารณสุข 6,371,525.20 6,759,110.00 7,746,950.00 
-  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,535,130.16 1,455,310.00 1,668,350.00 
-  แผนงานเคหะและชุมชน 0.00 9,296,000.00 4,182,000.00 
-  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 810,000.00 1,168,000.00 
-  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

0.00 1,417,500.00 1,220,000.00 

ด้านการเศรษฐกิจ    
-   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11,919,166.92 9,288,550.00 11,787,710.00 
-   แผนงานการเกษตร 625,764.73 1,905,080.00 1,614,500.00 
-   แผนงานการพาณิชย์ 404,697.00 400,000.00 250,000.00 
ด้านการด าเนินงานอืน่    
-  แผนงานงบกลาง 2,132,787.00 2,012,040.00 2,257,130.00 

รวมทัง้สิน้ 42,317,953.09 55,000,000.00 55,000,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

๙ 

๓.  รายจา่ยจ าแนกตามงบประมาณ 
 

จา่ยจากงบประมาณ 
จา่ยจรงิ 
ป ี๒๕๕๗ 

ประมาณการ 
ป ี๒๕๕๘ 

ประมาณการ 
ป ี๒๕๕๙ 

๑. งบกลาง 
(หมวดงบกลาง) 

2,132,787.00 2,012,040.00 2,257,130.00 

๒. งบบุคลากร 
(หมวดเงินเดือน หมวดค่าจ้างประจ า และ
หมวดค่าจ้างชั่วคราว) 

14,221,792.63 
 

20,025,600.00 20,493,570.00 

๓. งบด าเนินงาน 
(หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวด
ค่าวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

12,672,851.54 
 

15,670,260.00 17,859,670.00 

๔. งบลงทุน 
(หมวดค่าครุภัณฑ์ และหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

8,947,393.00 
 

13,826,100.00 10,102,800.00 

๕. งบรายจ่ายอื่น 
(หมวดรายจ่ายอื่นๆ) 

1,500,000.00 
 

0.00 0.00 

๖. งบเงินอุดหนุน 
(หมวดเงินอุดหนุน) 

2,843,128.92 
 

3,466,000.00 4,286,830.00 

รวมทัง้สิน้ 42,317,953.09 55,000,000.00 55,000,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐ 

๔.  คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงานบุคคล (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้ไมร่วมเงนิอดุหนนุทัว่ไป) 
 

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหต ุ
เงินเดือนพนักงานเทศบาล            11,893,200.00   
เงินเพ่ิมค่าครองชีพพนักงาน              61,440.00   
เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมต่างๆ               562,800.00   
ค่าจ้างประจ า               0.00   
เงินเพ่ิมค่าครองชีพลูกจ้างประจ า                       0.00     
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 4,699,770.00   
เงินเพ่ิมค่าครองชีพพนักงานจ้าง 428,040.00   
ค่าเช่าบ้าน               325,200.00   
เงินช่วยเหลือพิเศษ(สงเคราะห์)               10,000.00   
เงินช่วยการศึกษาบุตร               115,000.00   
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน                290,000.00   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม               ๒๕๖,40๐.00   
เงินสมทบ กบท.               ๘20,000.00   
เงินบ าเหน็จ/บ านาญ ลูกจ้างประจ า 30,000.00  

รวมเงนิ(พนักงาน)          ๑9,491,850.00   
เงนิรายได้ไมร่วมเงนิอดุหนุนทัว่ไป (รอ้ยละ 40)           ๒๒,๐00,000.00   

ค่าใชจ้า่ยดา้นบุคลากร ร้อยละ            35.44   
 
 
 
 
 
 

 
 



 

๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที ่ ๒ 

 
 

เทศบญัญตั ิ
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
 
 
 

ของ 
 
 

เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง 
อ าเภอกนัทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 



 

๑๒ 

บนัทกึหลักการและเหตผุล 
ประกอบรา่งเทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  

เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง 
อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

------------------------------- 
 

ด้าน/แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบรหิารทัว่ไป  
-  แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,069,140.00 
-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,912,820.00 
ด้านบริการชมุชนและสงัคม  
-  แผนงานการศึกษา 5,123,400.00 
-  แผนงานสาธารณสุข 7,746,950.00 
-  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,668,350.00 
-  แผนงานเคหะและชุมชน 4,182,000.00 
-  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,168,000.00 
-  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1,220,000.00 
ด้านการเศรษฐกิจ  
-   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11,787,710.00 
-   แผนงานการเกษตร 1,614,500.00 
-   แผนงานการพาณิชย์ 250,000.00 
ด้านการด าเนินงานอืน่  
-  แผนงานงบกลาง 2,257,130.00 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 55,000,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓ 
 

 
รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 
เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 

รายจา่ยตามแผนงาน 
ด้านบรหิารทัว่ไป 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
--------------- 

 
วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒.  เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการด าเนินงานทะเบียนราษฎร์และบัตรประจ าตัวประชาชนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.  เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการบริการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่กิจการของเทศบาล การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจตลอดจนการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔.  เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกับการบริหารงานคลัง  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและทรัพย์สิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕.  เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน  งานวิจัยและประเมินผลและงานจัดท า
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

งานที่ท า 
 ๑. งานบริหารงานทั่วไปของเทศบาล 
 ๒.  งานบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
 ๓.  งานที่เก่ียวข้องกับงานทะเบียนราษฎร์และบัตรประจ าตัวประชาชน  ตลอดจนการจัดเตรียมการ
เลือกตั้งและด าเนินการเลือกตั้ง 
 ๔. งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล จังหวัดและรัฐบาลตลอดจนการรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
 ๕. งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ตลอดจนควบคุมการด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ 
ทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๖. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานวิจัยและประเมินผล และงานการจัดท างบประมาณ 
 
 



 

๑๔ 
 

รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 
เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 

รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน 
ด้านบรหิารทัว่ไป 

แผนงานบริหารทัว่ไป 

งบ/งาน 
๑. งานบรหิารงาน
ทัว่ไป 
 

๒. งานวางแผนสถติิ
และวชิาการ 
 

๓. งานบรหิารงานคลัง   

งบบคุลากร 7,724,780.00 0.00 3,316,330.00   
      เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,848,320.00 0.00 0.00   
 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 4,876,460.00 0.00 3,316,330.00   
งบด าเนินการ 3,351,000.00 90,000.00 1,380,800.00   
 ค่าตอบแทน 332,000.00 0.00 250,800.00   
 ค่าใช้สอย 2,155,000.00 90,000.00 780,000.00   
 ค่าวัสดุ 520,000.00 0.00 250,000.00   
 ค่าสาธารณูปโภค 344,000.00 0.00 100,000.00   
งบลงทนุ 49,900.00  0.00 0.00   
 ค่าครุภัณฑ์ 49,900.00 0.00 0.00   
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00   
งบรายจา่ยอืน่ 0.00 0.00 0.00   
 รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00   
งบเงนิอดุหนุน 156,330.00 0.00 0.00   
 เงินอุดหนุน 156,330.00 0.00 0.00   

รวม 11,282,010.00 90,000.00 4,697,130.00   
 



 

๑๕ 
 

 
รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 
เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

รายจา่ยตามแผนงาน 
ด้านบรหิารทัว่ไป 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
--------------- 

 
วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพ่ือด าเนินงานด้านรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล 
 ๒. เพ่ือการบริหารจัดการด้านการป้องกันระงับและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนอัคคีภัย 
 ๓. เพ่ือบริหารและวางแผนด้านเทศกิจให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย 
 ๔. เพ่ือบริหารจัดการด้านกฎหมายของเทศบาล 
 

งานที่ท า 
 ๑. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 
 ๒. งานเทศกิจ 
 ๓. งานด้านนิติกร 
 ๔. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 ๕. งานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ 
 ๖. งานบริหารงานบุคคลของผู้ที่ด าเนินงานด้านนี้ 
 
   
 
 
 
 
 



 

๑๖ 
 

รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 
เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน 
ด้านบรหิารทัว่ไป 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งบ/งาน 
๑. งานบรหิารงาน
ทัว่ไปเกีย่วกับการรกัษา
ความสงบภายใน 

๒. งานเทศกจิ 
 

๓. งานปอ้งกนัภยั   
ฝา่ยพลเรือนและ  
ระงบัอัคคภียั 

  

งบบคุลากร 1,167,820.00 0.00 0.00   
      เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 0.00   
 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 1,167,820.00 0.00 0.00   
งบด าเนินการ 0.00 565,000.00 180,000.00   
 ค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00   
 ค่าใช้สอย 0.00 565,000.00 130,000.00   
 ค่าวัสดุ 0.00 0.00 50,000.00   
 ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00   
งบลงทนุ 0.00 0.00 0.00   
 ค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00   
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00   
งบรายจา่ยอืน่ 0.00 0.00 0.00   
 รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00   
งบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 0.00   
 เงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00   

รวม 1,167,820.00 565,000.00 180,000.00   
 



 

๑๗ 
 

 
รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 
เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

รายจา่ยตามแผนงาน 
ด้านบริการชมุชนและสงัคม 

แผนงานการศกึษา 
------------------- 

 
วตัถปุระสงค ์ 
 ๑. เพ่ือให้งานการบริหารการศึกษา  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือให้งานการเงินและพัสดุด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. เพ่ือให้งานโรงเรียนทุกระดับด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
งานที่ท า 
 ๑.  ส่งเสริมควบคุมมาตรฐานการศึกษา 
 ๒. บริการทางการศึกษา  ตลอดจนเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา 
 ๓. ประชุม  อบรม  สัมมนา  ประสานงาน  ทางด้านวิชาการ 
 ๔. การวัดผลการประเมินผลทางการศึกษา  
 
 



 

๑๘ 
 

รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 
เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน 
ด้านบริการชมุชนและสงัคม 

แผนงานการศกึษา 

งบ/งาน 
๑. งานบรหิารงาน
ทัว่ไปเกีย่วกับการศึกษา 

๒. งานระดับก่อนวยั
เรยีนและประถมศึกษา 
 

๓. งานระดับ
มธัยมศึกษา 

๔.งานศึกษาไมก่ าหนด
ระดบั 

 

งบบคุลากร 1,361,430.00 0.00 0.00 0.00  
      เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 0.00  
 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 1,361,430.00 0.00 0.00 0.00  
งบด าเนินการ 272,000.00 2,061,670.00 0.00 0.00  
 ค่าตอบแทน 24,000.00 0.00 0.00 0.00  
 ค่าใช้สอย 120,000.00 1,144,000.00 0.00 0.00  
 ค่าวัสดุ 80,000.00 917,670.00 0.00 0.00  
 ค่าสาธารณูปโภค 48,000.00 0.00 0.00 0.00  
งบลงทนุ 20,300.00 0.00 0.00 0.00  
 ค่าครุภัณฑ์ 20,300.00 0.00 0.00 0.00  
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00  
งบรายจา่ยอืน่ 0.00 0.00 0.00 0.00  
 รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00  
งบเงนิอดุหนุน 0.00 1,408,000.00 0.00 0.00  
 เงินอุดหนุน 0.00 1,408,000.00 0.00 0.00  

รวม 1,653,730.00       3,469,670.00 0.00 0.00  



 

๑๙ 
 

 
รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 
เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

รายจา่ยตามแผนงาน 
ด้านบริการชมุชนและสงัคม 

แผนงานสาธารณสุข 
--------------------- 

 
วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุขเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือให้มีการควบคุมการด าเนินงานด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมและเป็นการป้องกันโรคให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. เพ่ือให้การส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 
งานที่ท า 
 ๑.  วางแผนด้านสาธารณสุขประเมินผลทางด้านสาธารณสุข 
 ๒. งานด้านสุขาภิบาล  สาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชนในเขตเมือง  การส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก  

ส่งเสริมโภชนาการ  ด าเนินการควบคุมโรคติดต่อแมลงและพาหะน าโรค 
 ๓. งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. งานสุขาภิบาลอาหารและควบคุมการประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 ๕. ด้านป้องกันและควบคุม  แก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ 
 
 
 
 



 

๒๐ 
 

รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 
เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน 
ด้านบริการชมุชนและสงัคม 

แผนงานสาธารณสุข 

งบ/งาน 
๑. งานบรหิารงาน
ทัว่ไปสาธารณสุข 
 

๒. งานโรงพยาบาล 
 

๓. งานบรกิาร
สาธารณสขุและงาน
สาธารณสขุอืน่ 

๔.งานศนูยบ์รกิาร
สาธารณสขุ 

 

งบบคุลากร 2,349,050.00 0.00 0.00 0.00  
      เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 0.00  
 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 2,349,050.00 0.00 0.00 0.00  
งบด าเนินการ 4,727,800.00 0.00 50,000.00 0.00  
 ค่าตอบแทน 49,000.00 0.00 0.00 0.00  
 ค่าใช้สอย 3,348,800.00 0.00 50,000.00 0.00  
 ค่าวัสดุ 1,330,000.00 0.00 0.00 0.00  
 ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00  
งบลงทนุ 507,600.00 0.00 0.00 0.00  
 ค่าครุภัณฑ์ 307,600.00 0.00 0.00 0.00  
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000.00 0.00 0.00 0.00  
งบรายจา่ยอืน่ 0.00 0.00 0.00 0.00  
 รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00  
งบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 112,500.00 0.00  
 เงินอุดหนุน 0.00 0.00 112,500.00 0.00  

รวม 7,584,450.00 0.00 162,500.00 0.00  
 



 

๒๑ 
 

 
รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 
เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

รายจา่ยตามแผนงาน 
ด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

----------------- 
 
วตัถปุระสงค ์
 ๑.  เพ่ือให้การบริหารงานพัฒนาชุมชนทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.  เพ่ือด าเนินงานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
 ๓.  เพ่ือด าเนินงานสังคมสงเคราะห์ 
 
งานที่ท า 
 ๑.  งานพัฒนาชุมชน  ได้แก่  การสนับสนุนพัฒนาชุมชน  การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
 ๒. งานสังคมสงเคราะห์  ได้แก่  การช่วยเหลือผู้ประสบภัย  หรือผู้ยากไร้ด้อยโอกาส 
 ๓. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
 
 



 

๒๒ 
 

รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 
เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน 
ด้านบริการชมุชนและสงัคม 

แผนงานการสงัคมสงเคราะห์ 

งบ/งาน 

๑. งานบรหิารงาน
ทัว่ไปเกีย่วกับสงัคม 
สงเคราะห ์
 

๒. งานสวสัดิการสังคม
และสงัคมสงเคราะห์ 
 

   

งบบคุลากร 1,301,350.00 0.00    
      เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00    
 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 1,301,350.00 0.00    
งบด าเนินการ 130,000.00 220,000.00    
 ค่าตอบแทน 10,000.00 0.00    
 ค่าใช้สอย 70,000.00 120,000.00    
 ค่าวัสดุ 50,000.00 100,000.00    
 ค่าสาธารณูปโภค 00.00 0.00    
งบลงทนุ 17,000.00 0.00    
 ค่าครุภัณฑ์ 17,000.00 0.00    
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 50,000.00 0.00    
งบรายจา่ยอืน่ 0.00 0.00    
 รายจ่ายอื่น 0.00 0.00    
งบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00    
 เงินอุดหนุน 0.00 0.00    

รวม 1,448,350.00 220,000.00    



 

๒๓ 
 

 
รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 
เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

รายจา่ยตามแผนงาน 
ด้านบริการชมุชนและสงัคม 
แผนงานเคหะและชมุชน 

----------------- 
 
วตัถปุระสงค ์
 ๑.  เพ่ือวางแผนด้านการบริการสาธารณะในเขตเทศบาล 
 ๒. เพ่ือด าเนินการด้านรักษาความสะอาดถนน  ล าน้ าในชุมชนให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 
 ๓. เพ่ือให้บริการสาธารณะแก่ชุมชน 
 
งานที่ท า 
 ๑.  การจัดให้มีแสงสว่างถนนหนทางคูคลอง  สวนสาธารณะ 
 ๒. จัดให้มีและบ ารุงรักษาถนนหนทาง  สะพาน  และแสงสว่าง 
 ๓. จัดให้มีและปรับปรุงสวนสาธารณะที่พักผ่อนบริการประชาชน 
 ๔. เก็บข้อมูล  วางแผน  วิจัยด้านการบริการสาธารณะของชุมชน 
 ๕. บริหารงานบุคคลของผู้ด าเนินงานด้านนี้ 
 ๖. งานบ าบัดน้ าเสีย 
 ๗. งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๔ 
 

รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 
เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน 
ด้านบริการชมุชนและสงัคม 

แผนงานเคหะและชมุชน 

งบ/งาน 
๑. งานบรหิารงาน
ทัว่ไปเกีย่วกับเคหะ
ชมุชน 

๒. งานไฟฟา้ถนน 
 

๓. งานสวนสาธารณะ ๔. งานก าจัดขยะมลู 
ฝอยและสิง่ปฏิกลู 

๕. งานบ าบดัน้ าเสยี 

งบบคุลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

      เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งบด าเนินการ 0.00 100,000.00 0.00 150,000.00 0.00 
 ค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ค่าใช้สอย 0.00 100,000.00 0.00 150,000.00 0.00 
 ค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งบลงทนุ 0.00 507,000.00 1,337,000.00 0.00 2,088,000.00 

 ค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 507,000.00 1,337,000.00 0.00 2,088,000.00 

งบรายจา่ยอืน่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 เงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 0.00 607,000.00 1,337,000.00 150,000.00 2,088,000.00 



 

๒๕ 
 

 

รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 
เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

รายจา่ยตามแผนงาน 
ด้านบริการชมุชนและสงัคม 

แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 
---------------------- 

 
วตัถปุระสงค ์
 ๑.  เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  การศึกษา  และ
สุขาภิบาล  บรรลุเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๒. เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลเกิดความส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญด้านสุขภาพ 
 
งานที่ท า 
 ๑.  งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง 
 ๒. งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
 ๓. งานจัดระเบียบชุมชน 
 ๔. งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพ่ือน าบริการขั้นพ้ืนฐานไปบริการแก่ชุมชน 
 ๕. การด าเนินการพัฒนาโครงการช่วยเหลือด้านต่างๆให้แก่ชุมชน 
 ๖. งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และ
สุขาภิบาล 
 ๗. งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๘. จัดอบรมโครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 ๙. จัดอบรม  อสม. ที่พ้นสภาพและอบรมแม่บ้านกรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงานอบรมเรื่อง
โรคติดต่อ  อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน 
 
 



 

๒๖ 
 

รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 
เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน 
ด้านบริการชมุชนและสงัคม 

แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

งบ/งาน 
๑. งานบรหิารงาน
ทัว่ไป 
 

๒. งานส่งเสรมิและ
สนบัสนนุความเข้มแขง็
ของชมุชน 

   

งบบคุลากร 0.00 0.00    
      เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00    
 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00    
งบด าเนินการ 0.00 1,158,000.00    
 ค่าตอบแทน 0.00 0.00    
 ค่าใช้สอย 0.00 1,158,000.00    
 ค่าวัสดุ 0.00 0.00    
 ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00    
งบลงทนุ 0.00 0.00    
 ค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00    
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00    
งบรายจา่ยอืน่ 0.00 0.00    
 รายจ่ายอื่น 0.00 0.00    
งบเงนิอดุหนุน 0.00 10,000.00    
 เงินอุดหนุน 0.00 10,000.00    

รวม 0.00 1,168,000.00    



 

๒๗ 
 

 
รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 
เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

รายจา่ยตามแผนงาน 
ด้านบริการชมุชนและสงัคม 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
------------------- 

 
วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพ่ือให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อหน่วยงาน 
 ๓. เพ่ือท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมในเขตเทศบาล 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ 
 ๕. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน  กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
 ๖. เพ่ือให้การบริการ  การจัดการศึกษานอกระบบเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๗. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
งานที่ท า 
 ๑. งานส ารวจรวบรวมข้อมูลต่างๆเก่ียวกับการศึกษานอกโรงเรียน 
 ๒. งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่/งานประเพณี 
 ๓. งานพัฒนาเยาวชน  งานกีฬา แผนพัฒนาเด็กเยาวชน 
 ๔. การจัดการศึกษานอกระบบ 
 ๕. การจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 ๖. การจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันส าคัญต่างๆ 
 ๗. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๘. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 ๙. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
 
 



 

๒๘ 
 

รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 
เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน 
ด้านบริการชมุชนและสงัคม 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

งบ/งาน 
๑. งานบรหิารงานทัว่ไป
เกีย่วกับศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ 

๒. งานกีฬาและ
นนัทนาการ 
 

๓. งานศาสนา
วฒันธรรมท้องถิน่ 

๔. งาวชิาการวางแผน
และสง่เสรมิการ
ท่องเทีย่ว 

 

งบบคุลากร 0.00 0.00 0.00 0.00  
      เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 0.00  
 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00 0.00  
งบด าเนินการ 0.00 150,000.00 170,000.00 0.00  
 ค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00  
 ค่าใช้สอย 0.00 50,000.00 170,000.00 0.00  
 ค่าวัสดุ 0.00 100,000.00 0.00 0.00  
 ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00  
งบลงทนุ 0.00 0.00 0.00 0.00  
 ค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00  
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00  
งบรายจา่ยอืน่ 0.00 0.00 0.00 0.00  
 รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00  
งบเงนิอดุหนุน 0.00 150,000.00 750,000.00 0.00  
 เงินอุดหนุน 0.00 150,000.00 750,000.00 0.00  

รวม 0.00 300,000.00 920,000.00 0.00  



 

๒๙ 
 

 
รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 
เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

รายจา่ยตามแผนงาน 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
------------------- 

 
วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพ่ือวางแผนด้านการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๒. เพ่ือด าเนินการด้านควบคุมการก่อสร้าง 
 ๓. เพ่ือให้บริการงานด้านการจัดเก็บสถิติข้อมูล  ตลอดจนการวางแผนพัฒนาเทศบาลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๔. เพ่ือด าเนินการด้านควบคุมอาคารด้านการผังเมือง 
 
งานที่ท า 
 ๑. บริการงานช่าง  งานธุรการ  การเงินการพัสดุช่าง 
 ๒. การควบคุมตรวจสอบเขตการก่อสร้างอาคารในเขตเทศบาล 
 ๓. งานควบคุมอาคาร  ด้านการผังเมือง 
 ๔. บริหารงานด้านเครื่องจักรกลของเทศบาล 
 ๕. งานบริหารงานบุคคลของผู้ด าเนินงานด้านนี้ 
 
 



 

๓๐ 
 

รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 
เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

งบ/งาน 
๑. งานบรหิารงานทัว่ไป
เกีย่วกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๒. งานก่อสรา้ง
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
 

   

งบบคุลากร 2,262,310.00 0.00    
      เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00    
 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 2,262,310.00 0.00    
งบด าเนินการ 1,819,400.00 430,000.00    
 ค่าตอบแทน 94,400.00 0.00    
 ค่าใช้สอย 1,120,000.00 30,000.00    
 ค่าวัสดุ 605,000.00 400,000.00    
 ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00    
งบลงทนุ 97,000.00 5,479,000.00    
 ค่าครุภัณฑ์ 97,000.00 0.00    
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 5,479,000.00    
งบรายจา่ยอืน่ 0.00 0.00    
 รายจ่ายอื่น 0.00 0.00    
งบเงนิอดุหนุน 0.00 1,700,000.00    
 เงินอุดหนุน 0.00 1,700,000.00    

รวม 4,178,710.00 7,609,000.00    



 

๓๑ 
 

 
รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 
เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

รายจา่ยตามแผนงาน 
ด้านเศรษฐกิจ 

แผนงานการเกษตร 
------------------- 

 
วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกับการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินการตามแนวพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง 
 
งานที่ท า 
 ๑.  ส่งเสริมกิจกรรมการจัดท าปุ๋ยชีวภาพ 
 ๒.  ส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 ๓.  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 ๔.  อุดหนุนสหกรณ์ผู้ใช้น้ าเพ่ือการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๒ 
 

รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 
เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน 
ด้านเศรษฐกิจ 

แผนงานการเกษตร 

งบ/งาน 
๑. งานส่งเสรมิ
การเกษตร 
 

๒. งานอนรุักษ์แหลง่น้ า
และป่าไม ้
 

   

งบบคุลากร 1,010,500.00 0.00    
      เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00    
 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 1,010,500.00 0.00    
งบด าเนินการ 574,000.00 30,000.00    
 ค่าตอบแทน 0.00 0.00    
 ค่าใช้สอย 500,000.00 30,000.00    
 ค่าวัสดุ 25,000.00 0.00    
 ค่าสาธารณูปโภค 49,000.00 0.00    
งบลงทนุ 0.00 0.00    
 ค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00    
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00    
งบรายจา่ยอืน่ 0.00 0.00    
 รายจ่ายอื่น 0.00 0.00    
งบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00    
 เงินอุดหนุน 0.00 0.00    

รวม 1,584,500.00 30,000.00    



 

๓๓ 
 

 
รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 
เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

รายจา่ยตามแผนงาน 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานการพาณชิย์ 
------------------- 

 
วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพ่ือให้การบริหารด้านเทศพาณิชย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือบริหารและจัดระเบียบตลาดสดของเทศบาลให้สะอาดถูกสุขลักษณะ 
 ๓. เพ่ือบริหารงานโรงฆ่าสัตว์เทศบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔. เพ่ือให้บริการและส่งเสริมการอนามัยของประชาชน 
 
งานที่ท า 
 ๑. งานบริหารด้านเทศพาณิชย์ 
 ๒. งานบริหารและจัดระเบียบตลาด 
 ๓. งานบริหารงานโรงฆ่าสัตว์ 
 ๔. งานบริหารงานบุคคล 
 
 



 

๓๔ 
 

รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 
เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานการพาณชิย์ 

งบ/งาน 
๑. งานกจิการสถาน 
ธนานุบาล 
 

๒. งานกจิการประปา 
 

๓. งานตลาดสด ๔. งานโรงฆา่สัตว ์  

งบบคุลากร 0.00 0.00 0.00 0.00  
      เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 0.00  
 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00 0.00  
งบด าเนินการ 0.00 250,000.00 0.00 0.00  
 ค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00  
 ค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00  
 ค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00  
 ค่าสาธารณูปโภค 0.00 250,000.00 0.00 0.00  
งบลงทนุ 0.00 0.00 0.00 0.00  
 ค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00  
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00  
งบรายจา่ยอืน่ 0.00 0.00 0.00 0.00  
 รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00  
งบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00  
 เงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00  

รวม 0.00 250.000.00 0.00 0.00  



 

๓๕ 
 

 
รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 
เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

รายจา่ยตามแผนงาน 
ด้านการด าเนินการอืน่ 

แผนงานงบกลาง 
------------------- 

 
วตัถปุระสงค ์
 ๑.  เพ่ือให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.  เพ่ือให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ  เอกชน  และองค์กรอ่ืนเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
 ๓.  เพ่ือให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอ่ืนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๔.  เพ่ือปรับปรุงภารกิจการจราจร 
 ๕.  เพ่ือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
 
งานที่ท า 
 ๑.  ช าระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย 
 ๒. บ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
 ๓. สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
 ๔. ปรับปรุงกิจการจราจร 
 ๕. สมทบกองทุนประกันสังคม 
 ๖. จัดสรรเงินส ารองจ่าย 
 ๗.  เงินบ าเหน็จ/บ านาญ ลูกจ้างประจ า  
 
 
 
 
 



 

๓๖ 
 

รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 
เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน 
ด้านการด าเนินการอืน่ 

แผนงานงบกลาง 

งบ/งาน 
๑. งบกลาง ๒. รายจา่ยตามข้อ

ผูกพนั 
   

งบกลาง      
     ค่าช าระหนี้  0.00 0.00    
     ค่าช าระดอกเบี้ย 0.00 0.00    
     สมทบกองทุนประกันสังคม 256,400.00 0.00    
     ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000.00 0.00    
     เงินส ารองจ่าย  632,560.00 0.00    
     เงินรายจ่ายตามข้อผูกพัน 448,170.00 0.00    
      เงินช่วยเหลือพิเศษ(สงเคราะห์ศพ)   10,000.00 0.00    
      เงินสมทบ กบท 0.00 820,000.00    
     บ าเหน็จ/บ านาญ ลูกจ้างประจ า 0.00 30,000.00    

รวม 1,407,130.00 850,000.00    



 

๓๗ 
 

เทศบัญญตัิเทศบาลต าบล 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง 
อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

----------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ อาศัยอ านาจ 
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๕ 
เทศบาลต าบลท่าขอนยาง จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ขึ้นไว้   
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลท่าขอนยาง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนี้เรียกว่า  "เทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙" 
 ข้อ ๒  เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้ตั้งจ่ายเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น       
๕๕,๐00,๐๐๐ บาท    
 ข้อ ๔  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  ๕๕,๐00,๐๐๐ บาท   โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้ 
 

ด้าน/แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบรหิารทัว่ไป  
-  แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,069,140.00 
-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,912,820.00 
ด้านบริการชมุชนและสงัคม  
-  แผนงานการศึกษา 5,123,400.00 
-  แผนงานสาธารณสุข 7,746,950.00 
-  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,668,350.00 
-  แผนงานเคหะและชุมชน 4,182,000.00 
-  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,168,000.00 
-  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1,220,000.00 
ด้านการเศรษฐกิจ  
-   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11,787,710.00 
-   แผนงานการเกษตร 1,614,500.00 
-   แผนงานการพาณิชย์ 250,000.00 
ด้านการด าเนินงานอืน่  
-  แผนงานงบกลาง 2,257,130.00 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 55,000,000.00 
 
 



 

๓๘ 

 
 
 ข้อ ๕  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  ๕๕,๐00,๐๐๐ บาท    
ดังนี้ 

งบ ยอดรวม 
๑. งบกลาง 
    (หมวดงบกลาง) 

2,257,130.00 

๒. งบบุคลากร 
    (หมวดเงินเดือน หมวดค่าจ้างประจ า หมวดค่าจ้างชั่วคราว) 

20,493,570.00 

๓. งบด าเนินงาน 
    (หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค) 

17,859,670.00 

๔. งบลงทุน 
    (หมวดค่าครุภัณฑ์  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

10,102,800.00 

๕. งบรายจ่ายอื่น 
    (หมวดรายจ่ายอื่น) 

0.00 

๖. งบเงินอุดหนุน 
    (หมวดเงินอุดหนุน) 

4,286,830.00 

รวมรายจา่ย 55,000,000.00 

 
 ข้อ ๖  ให้นายกเทศมนตรีต าบลต าบลท่าขอนยางและคณะผู้บริหาร ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ข้อ ๗  ให้นายกเทศมนตรีต าบลท่าขอนยาง  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
   
    

.......................... 
(นายสมชาติ   บุตราช) 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าขอนยาง 
 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 
 
 

............................... 
(........................................ ) 

................................... 



 

๓๙ 
 

รายงานประมาณการรายรบั 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง   
อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 
รายรบั 

  
รบัจรงิ ประมาณการ 

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557  ป ี2558  ผลตา่ง %  ป ี2559  
1. รายไดจ้ดัเกบ็เอง 6,841,385.87 8,921,175.78 9,874,199.57 9,854,266.71  9,770,000.00  8.85 10,635,000.00  
๑.๑ หมวดภาษีอากร 5,486,323.54 7,427,035.08 7,869,612.97 7,996,649.19  7,730,000.00  10.48  8,540,000.00  
(๑) ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 5,208,366.00 7,016,533.00 7,393,610.42 7,540,611.20  7,300,000.00  9.59  8,000,000.00  
(๒) ภาษีบ ารุงท้องที ่ 14,396.54 8,248.48 31,188.55 34,752.79  30,000.00  33.33  40,000.00  
(๓) ภาษีป้าย 263,561.00 402,253.60 444,814.00 421,285.20  400,000.00  25.00  500,000.00  
(๔) อากรการฆา่สัตว ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
(๕) อากรรังนกอีแอ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
๑.๒ หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ
ใบอนุญาต 

747,683.70 765,130.13 745,134.79 711,775.92  792,000.00  1.64  805,000.00  

(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการ 
ฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว ์

1,350.00 1,518.00 4,050.00 1,350.00  3,000.00  0.00  3,000.00  

(๒) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต       
การขายสรุา 

8,157.70 8,181.95 7,469.00 10,398.00  8,000.00  0.00  8,000.00  

(๓) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต       
การพนัน 

0.00 40.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 

(๔) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจอดยานยนต ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
(๕) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 186,327.00 386,897.58 122,436.54 104,403.92  150,000.00  0.00  150,000.00  
(๖) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 217,370.00 65,260.00 41,250.00 237,993.00  200,000.00  25.00  250,000.00  
(๗) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่ง
ปฏิกูล 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 



 

๔๐ 

 

รายรบั 
  

รบัจรงิ ประมาณการ 
ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557  ปี 2558  ผลตา่ง %  ป ี2559  

(๘) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง
การแจ้งการจดัตั้งสถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่ง
มีพื้นท่ีไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

1,230.00 6,000.00 0.00 3,200.00  1,000.00  200.00  3,000.00  

(๙) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสสุานและ ฌาปน
สถาน 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(๑๐) ค่าธรรมเนยีมปิด โปรยติดตัง้แผ่น
ประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อโฆษณา 

4,660.00 5,120.00 7,400.00 6,500.00  5,000.00  0.00  5,000.00  

(๑๑) ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับการทะเบียน
ราษฎร 

5,010.00 7,630.00 6,660.00 6,200.00  5,000.00  0.00  5,000.00  

(๑๒) ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

 4,230.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(๑๓) ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับโรคพษิสุนัขบ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
(๑๔) ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับการสง่เสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

9,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(๑๕) ค่าธรรมเนยีมจดทะเบียนพาณิชย ์ 0.00 6,640.00 5,160.00 5,120.00  6,000.00  0.00  6,000.00  
(๑๖) ค่าธรรมเนยีมการสมคัร 0.00 33,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
(๑๗) ค่าธรรมเนยีมอื่นๆ 0.00 7812.60 0.00 8,635.00 0.00 0.00  6,000.00  
(๑๘) ค่าปรับผู้กระท าผดิกฎหมายการจัด
ระเบียบจอดยานยนต ์

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(๑๙) ค่าปรบัผู้กระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก 118,200.00 67,200.00 111,896.25 49,600.00  100,000.00  -50.00  50,000.00  
(๒๐) ค่าปรับผู้กระท าผดิกฎหมายการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(๒๑) ค่าปรับผู้กระท าผดิกฎหมายและเทศ
บัญญัติท้องถิ่น 

900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 



 

๔๑ 

 
 

รายรบั 
  

รบัจรงิ ประมาณการ 
ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557  ปี 2558  ผลตา่ง %  ป ี2559  

(๒๒) ค่าปรบัการผิดสัญญา 150,884.00 122,625.00 314,068.00 170,106.00  200,000.00  0.00  200,000.00  
(๒๓) ค่าปรบัอ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
(๒๔) ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขนหรือ
ก าจัดสิ่งปฏิกลูหรือ   มูลฝอย 

15000.00  15,000.00   15,000.00  5,000.00  15,000.00  0.00  15,000.00  

(๒๕) ค่าใบอนุญาตตั้งตลาด 1500.00 0.00 0.00 0.00  2,000.00  0.00  2,000.00  
(๒๖) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร เกิน 200 
ตารางเมตร  

1500.00  4,200.00   11,500.00  13,500.00  10,000.00  0.00  10,000.00  

(๒๗) ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ 

14,500.00 5,500.00 60,700.00 12,900.00  15,000.00  0.00  15,000.00  

(๒๘) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร 

3,630.00 5,140.00 7,400.00 2,610.00  5,000.00  0.00  5,000.00  

(๒๙) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดย
ใช้เครื่องขยายเสยีง 

1,685.00 3,865.00 1,725.00 1,940.00  2,000.00  0.00  2,000.00  

(๓๐) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

0.00 13000.00 24000.00 71,900.00  65,000.00  7.69  70,000.00  

(๓๑) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 2,010.00 0.00 4,420.00 400.00 0.00   0.00 
๑.๓ หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน            236,347.63 247,978.57 650,627.81 605,125.60  750,000.00  0.00  750,000.00  
(๑)  ค่าเช่าท่ีดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
(๒) ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี    1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
(๓) ดอกเบี้ย    235,347.63 247,978.57 650,627.81 605,125.60  750,000.00  0.00  750,000.00  
(๔) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
(๕) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายก าหนด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 
 



 

๔๒ 

 
 

รายรบั 
  

รบัจรงิ ประมาณการ 
ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557  ป ี2558  ผลตา่ง %  ป ี2559  

๑.๔ หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย ์

138,585.00 45,070.00 97,255.00 133,170.00  138,000.00  1.45  140,000.00  

(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจเฉพาะการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
(2) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการ
สาธารณูปโภคและการพาณิชย ์

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(๓) รายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย ์

138,585.00 45,070.00 97,255.00 133,170.00  138,000.00  1.45  140,000.00  

๑.๕ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       232,446.00 435,962.00 511,569.00 407,546.00  350,000.00  14.29  400,000.00  
(๑) เงินท่ีมีผู้อุทิศให ้ 7100.00 6600.00 5900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
(๒) ค่าขายแบบแปลน 225,200.00 308,300.00 373,600.00 397,900.00  350,000.00  14.29  400,000.00  
(๓) ค่าเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
(๔) ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค ารอ้ง 106.00 220.00 916.00 1,042.00 0.00 0.00 0.00 
(๕) ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 40.00 2280.00 502.00 4.00 0.00 0.00 0.00 
(๖) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด 0.00 0.00 92000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
(๗) รายได้เบด็เตล็ดอื่น ๆ 0.00 118,562.00 38,651.00 8,600.00 0.00 0.00 0.00 
๑.๖ หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 0.00  10,000.00  -100.00 0.00 
(๑) ค่าขายทอดตลาดทรัพยส์ิน 0.00 0.00 0.00 0.00  10,000.00  -100.00 0.00 
๒. รายไดท้ีร่ฐับาลเกบ็แลว้ใหอ้งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

23,204,205.67 25,229,371.34 35,235,762.61 28,064,668.85  32,230,000.00  -5.79 30,365,000.00  

๒.๑ หมวดภาษจีัดสรร  23,204,205.67 25,229,371.34 35,235,762.61 28,064,668.85  32,230,000.00  -5.79 30,365,000.00  
(๑) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตห์รือ
ล้อเลื่อน 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(๒) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ  6,866,157.86 2,523,560.07 10,323,750.94 8,005,074.03  9,000,000.00  -3.33  8,700,000.00  
(๓) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (๑ ใน ๙) 0.00 4,621,837.43 2,934,389.97 3,191,739.31  2,900,000.00  3.45  3,000,000.00  
(๔) ภาษีธุรกิจเฉพาะ  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 



 

๔๓ 

 
 

รายรบั 
  

รบัจรงิ ประมาณการ 
ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557  ป ี2558  ผลตา่ง %  ป ี2559  

(๕) ภาษีสุรา 1,210,789.28 1,349,027.05 1,407,354.46 1,557,259.11  1,200,000.00  25.00  1,500,000.00  
(๖) ภาษีสรรพสามิต 2,917,341.80 2,424,471.75 3,076,840.25 2,117,521.36  3,000,000.00  -16.67  2,500,000.00  
(๗) ภาษีการพนัน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
(๘) ภาษียาสบู 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
(๙) ค่าภาคหลวงและคา่ธรรมเนียมป่าไม ้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
(๑๐) ค่าภาคหลวงแร ่ 66,291.60 26,662.88 74,582.56 52,012.51  65,000.00  0.00  65,000.00  
(๑๑) ค่าภาคหลวงปิโตเลี่ยม 66,255.13 98,410.16 91,363.43 122,047.53  65,000.00  53.85  100,000.00  
(๑๒) เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยาน
แห่งชาติ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(๑๓) ค่าธรรมเนยีมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมที่ดิน 

12,077,370.00 14,185,402.00 17,327,481.00 13,019,015.00  16,000,000.00  -9.38  14,500,000.00  

(๑๔) ค่าธรรมเนยีมน้ าบาดาลและใช้น้ า
บาดาล 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(๑๕) ค่าธรรมเนยีมสนามบิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
(๑๖) อื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
๓. เงนิอดุหนนุทัว่ไป 12,991,638.00 12,054,968.00 14,181,844.00 13,909,833.00  13,000,000.00  7.69 14,000,000.00  
๓.๑ หมวดเงินอุดหนุน 12,991,638.00 12,054,968.00 14,181,844.00 13,909,833.00  13,000,000.00  7.69 14,000,000.00  
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับ อปท. ที่มีการ
บริหารจดัการทีด่ ี

 12,991,638.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับ ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

0.00  12,054,968.00  14,181,844.00  13,909,833.00  13,000,000.00  7.69  14,000,000.00  

รวมทกุหมวด 43,037,229.54 46,205,515.12 59,291,806.18 51,828,768.56  55,000,000.00  0.00 55,000,000.00  



 

๔๔ 
 

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจา่ยทั่วไป 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

เทศบาลต าบลท่าขอนยาง 
อ าเภอกนัทรวชิัย   จงัหวดัมหาสารคาม 

-------------------------------------- 

รวมประมาณการรายรบัทัง้สิน้  ๕๕,0๐๐,๐๐๐  บาท 

๑. รายไดจ้ดัเกบ็เอง  รวมทั้งสิน้  ๑๐,๖๓๕,000 บาท  แยกเปน็ 
๑.๑   หมวดภาษีอากร  รวมทั้งสิน้   ๘,๕๔0,000  บาท 

(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน     จ านวน  ๘,๐00,๐๐๐  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการเพ่ิมข้ึน   เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า 
กับประมาณการ จึงประมาณการรายรับไว้  จ านวน  ๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

(๒) ภาษีบ ารุงท้องที่     จ านวน      ๔๐,๐๐๐  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการเพ่ิมข้ึน   เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า 
กับประมาณการ จึงประมาณการรายรับไว้  จ านวน  ๔๐,๐๐๐  บาท 

(๓) ภาษีป้าย        จ านวน   ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการเพ่ิมข้ึน   เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า 
กับประมาณการ จึงประมาณการรายรับไว้  จ านวน ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

(๔) อากรการฆ่าสัตว์       ไม่ตั้งงบประมาณ 
ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการ  เนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาไม่มีการจัดเก็บและไม่มี
รายรับ จึงไม่ได้ประมาณการรายรับไว้ 

(๕) อากรรังนกอีแอ่น       ไม่ตั้งงบประมาณ 
ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการ  เนื่องจากเทศบาลได้ด าเนินการติดตาม และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์โดยตลอดในการช าระภาษี  จึงไม่ได้ประมาณการรายรับไว้ 

๑.๒   หมวดคา่ธรรมเนยีมคา่ปรบัและใบอนญุาต รวมทั้งสิน้  ๘๐๕,๐๐๐  บาท 
(๑) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ จ านวน  ๓,๐๐๐  บาท 

ค าชี้แจง ประมาณการเท่าเดิม   เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมามีรายรับจริงใกล้เคียง 
กับประมาณการ จึงประมาณการรายรับไว้  จ านวน  ๓,๐๐๐  บาท 

(๒) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา  จ านวน   ๘,๐๐๐  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการเท่าเดิม   เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมามีรายรับจริงใกล้เคียง 
กับประมาณการ จึงประมาณการรายรับไว้  จ านวน  ๘,๐๐๐  บาท 

(๓) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน             ไม่ตั้งงบประมาณ 
ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการ  เนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาไม่มีการจัดเก็บและไม่มีรายรับ 
จึงไม่ได้ประมาณการรายรับไว้ 

(๔) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจอดยานยนต์   ไม่ตั้งงบประมาณ 
ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการ  เนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาไม่มีการจัดเก็บและไม่มีรายรับ 
จึงไม่ได้ประมาณการรายรับไว้ 



 

๔๕ 

(๕) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร   จ านวน  ๑๕0,๐๐๐  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการเท่าเดิม   เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมามีรายรับจริงใกล้เคียง 
กับประมาณการ จึงประมาณการรายรับไว้  จ านวน  ๑๕0,๐๐๐  บาท 

(๖) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย   จ านวน  ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการเพ่ิมข้ึน   เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า 
กับประมาณการจึงประมาณการรายรับไว้  จ านวน  ๒๕0,๐๐๐  บาท 

(๗) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล  ไม่ตั้งงบประมาณ 
ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการ เนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาไม่มีการจัดเก็บและไม่มีรายรับ 
จึงไม่ได้ประมาณการรายรับไว้ 

(๘) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่ สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร          
จ านวน  ๓,๐๐๐ บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการเพ่ิมข้ึน   เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า 
กับประมาณการ จึงประมาณการรายรับไว้  จ านวน  ๓,๐๐๐  บาท 

(๙) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับสุสานและฌาปนสถาน  ไม่ตั้งงบประมาณ 
ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการ  เนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาไม่มีการจัดเก็บและไม่มี
รายรับ จึงไม่ได้ประมาณการรายรับไว้ 

(๑๐)  ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้ง แผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา จ านวน ๕,๐๐๐ บาท  
ค าชี้แจง ประมาณการเท่าเดิม   เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมามีรายรับจริงใกล้เคียง 
กับประมาณการ จึงประมาณการรายรับไว้  จ านวน  ๕,๐๐๐  บาท 

(๑๑) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร  จ านวน  ๕,๐๐๐ บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการเท่าเดิม   เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมามีรายรับจริงใกล้เคียง 
กับประมาณการ จึงประมาณการรายรับไว้  จ านวน  ๕,๐๐๐  บาท 

(๑๒) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจ าตัวประชาชน  ไม่ตั้งงบประมาณ 
ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการ  เนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาไม่มีการจัดเก็บและไม่มี
รายรับ จึงไม่ได้ประมาณการรายรับไว้ 

(๑๓)  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบ้า   ไม่ตั้งงบประมาณ 
ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการ  เนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาไม่มีการจัดเก็บและไม่มี
รายรับ จึงไม่ได้ประมาณการรายรับไว้ 

(๑๔)  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ    ไม่ตั้ง
งบประมาณ 
ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการ  เนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาไม่มีการจัดเก็บและไม่มี
รายรับ จึงไม่ได้ประมาณการรายรับไว้ 

(๑๕)  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์   จ านวน  6,๐๐๐  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการเท่าเดิม   เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมามีรายรับจริงใกล้เคียง 
กับประมาณการ จึงประมาณการรายรับไว้  จ านวน  6,๐๐๐  บาท 

(๑๖) ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ     จ านวน  6,๐๐๐  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการเพ่ิมข้ึน   เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า 
กับประมาณการ จึงประมาณการรายรับไว้  จ านวน  ๖,๐๐๐  บาท 



 

๔๖ 

 
(๑๗) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ ไม่ตั้งงบประมาณ 

ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการ  เนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาไม่มีการจัดเก็บและไม่มี
รายรับ จึงไม่ได้ประมาณการรายรับไว้ 

(๑๘) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก  จ านวน  ๕0,๐๐๐ บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการลดลง   เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมามีรายรับจริงต่ ากว่า 
กับประมาณการ จึงประมาณการรายรับไว้  จ านวน  ๕0,๐๐๐  บาท 

(๑๙)  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย ไม่ตั้งงบประมาณ 
ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการ  เนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาไม่มีการจัดเก็บและไม่มี
รายรับ จึงไม่ได้ประมาณการรายรับไว้ 

(๒๐) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข, กฎหมายโรคพิษสุขนัขบ้า ไม่ตั้งงบประมาณ 
 ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการ  เนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาไม่มีการจัดเก็บและไม่มี
รายรับ จึงไม่ได้ประมาณการรายรับไว้ 

(๒๑) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายเทศบัญญัติท้องถิ่น  ไม่ตั้งงบประมาณ 
ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการ  เนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาไม่มีการจัดเก็บและไม่มี
รายรับ จึงไม่ได้ประมาณการรายรับไว้ 

(๒๒) ค่าปรับการผิดสัญญา    จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  
ค าชี้แจง ประมาณการเท่าเดิม   เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมามีรายรับจริงใกล้เคียง 
กับประมาณการ จึงประมาณการรายรับไว้  จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

(๒๓)  ค่าปรับอ่ืน ๆ       ไม่ตั้งงบประมาณ                
ค าชี้แจง  ไม่ได้ประมาณการ  เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่มีการจัดเก็บและไม่มี
รายรับ จึงไม่ได้ประมาณการรายรับไว้ 

(๒๔)  ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จ านวน 1๕,๐๐๐ บาท  
ค าชี้แจง ประมาณการเท่าเดิม   เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมามีรายรับจริงใกล้เคียง 
กับประมาณการ จึงประมาณการรายรับไว้    จ านวน  ๑๕,๐๐๐  บาท 

(๒๕) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน  ๗๐,๐๐๐  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการเพ่ิมข้ึน   เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า 
ประมาณการ จึงประมาณการรายรับไว้  จ านวน  ๗๐,๐๐๐  บาท 

(๒๖) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมี
พ้ืนที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร   จ านวน 1๐,๐๐๐ บาท  

ค าชี้แจง ประมาณการเท่าเดิม   เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมามีรายรับจริงใกล้เคียง 
กับประมาณการ จึงประมาณการรายรับไว้  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

(๒๗) ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  จ านวน  15,๐๐๐  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการเท่าเดิม   เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมามีรายรับจริงใกล้เคียง 
กับประมาณการ  จึงประมาณการรายรับไว้  จ านวน  15,๐๐๐  บาท 

(๒๘) ค่าใบอนุญาตตั้งตลาด    จ านวน ๒,๐๐๐ บาท  
ค าชี้แจง ประมาณการเท่าเดิม   เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมามีรายรับจริงใกล้เคียงกับ
ประมาณการ จึงประมาณการรายรับไว้  จ านวน  ๒,๐๐๐  บาท 
 



 

๔๗ 

 
(๒๙)  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร    จ านวน  ๕,๐๐๐  บาท 

ค าชี้แจง ประมาณการเท่าเดิม   เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมามีรายรับจริงใกล้เคียง 
กับประมาณการ จึงประมาณการรายรับไว้  จ านวน  ๕,๐๐๐  บาท 

(๓๐)  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จ านวน  ๒,๐๐๐  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการเท่าเดิม  เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมามีรายรับจริงใกล้เคียง 
กับประมาณการ  จึงประมาณการรายรับไว้  จ านวน  2,๐๐๐  บาท 

(๓๑) ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ       ไม่ตั้งงบประมาณ 
ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการ  เนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาไม่มีการจัดเก็บและไม่มี
รายรับ จึงไม่ได้ประมาณการรายรับไว้  

๑.๓   หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ  รวมทัง้สิน้  ๗๕0,๐๐๐  บาท 
(๑) ค่าเช่าที่ดิน      ไม่ตั้งงบประมาณ 

ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการ  เนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาไม่มีการจัดเก็บและไม่มี
รายรับ           จึงไม่ได้ประมาณการรายรับไว้ 

(๒) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่    ไม่ตั้งงบประมาณ 
ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการ  เนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาไม่มีการจัดเก็บและไม่มี
รายรับ           จึงไม่ได้ประมาณการรายรับไว้ 

(๓) ดอกเบี้ย      จ านวน  ๗๕๐,๐๐๐  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการเท่าเดิม  เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมามีรายรับจริงใกล้เคียง 
กับประมาณการ  จึงประมาณการรายรับไว้  จ านวน  ๗๕๐,๐๐๐  บาท 

(๔) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ    ไม่ตั้งงบประมาณ 
ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการ  เนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาไม่มีรายรับ  จึงไม่ได้
ประมาณการรายรับไว้ 

(๕) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายก าหนด   ไม่ตั้งงบประมาณ 
ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการ  เนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาไม่มีรายรับ  จึงไม่ได้
ประมาณการรายรับไว้ 

๑.๔  หมวดรายไดจ้ากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์  รวมทัง้สิน้  ๑๔๐,๐๐๐  บาท 
(๑) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจเฉพาะการ   ไม่ตั้งงบประมาณ 

ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการ  เนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาไม่มีรายรับ  จึงไม่ได้
ประมาณการรายรับไว้ 

(๒) รายได้หรือเงินสมทบจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ไม่ตั้งงบประมาณ 
ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการ  เนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาไม่มีรายรับ  จึงไม่ได้
ประมาณการรายรับไว้ 

(๓) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน   ๑๔๐,๐๐๐    บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการเพ่ิมข้ึน   เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมามีรายรับจริงมากกว่า 
ประมาณการ จึงประมาณการรายรับไว้  จ านวน  ๑๔๐,๐๐๐  บาท 
 
 



 

๔๘ 

๑.๕   หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็ รวมทัง้สิน้  ๔๐๐,๐๐๐  บาท 
(๑) เงินที่มีผู้อุทิศให้       ไม่ตั้งงบประมาณ 

ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการ  เนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาไม่มีรายรับ  จึงไม่ได้
ประมาณการรายรับไว้ 

(๒) ค่าขายแบบแปลน       จ านวน  ๔๐๐,๐๐๐  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมามีรายรับจริงมากกกว่า 
ประมาณการ จึงประมาณการรายรับไว้  จ านวน  ๔๐๐,๐๐๐  บาท 

(๓) ค่าเขียนแบบแปลน       ไม่ตั้งงบประมาณ 
ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการ  เนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาไม่มีรายรับ  จึงไม่ได้
ประมาณการรายรับไว้ 

(๔) ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง    ไม่ตั้งงบประมาณ 
ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการ  เนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาไม่มีรายรับ  จึงไม่ได้
ประมาณการรายรับไว้ 

(๕) ค่ารับรองส าส าเนาและถ่ายเอกสาร   ไม่ตั้งงบประมาณ 
ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการ  เนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาไม่มีรายรับ  จึงไม่ได้
ประมาณการรายรับไว้ 

(๖) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด      ไม่ตั้งงบประมาณ 
ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการ  เนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาไม่มีรายรับ  จึงไม่ได้
ประมาณการรายรับไว้ 

(๗) รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ      ไม่ตั้งงบประมาณ 
ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการ  เนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาไม่มีรายรับ  จึงไม่ได้
ประมาณการรายรับไว้ 

๑.๖  หมวดรายไดจ้ากทุน รวมทัง้สิน้    -   บาท 
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน    ไม่ตั้งงบประมาณ 

ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการ  เนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ไม่มีรายรับ  จึงไม่ได้ประมาณการรายรับไว้ 
 

๒. รายไดท้ี่รฐับาลเกบ็แลว้จดัสรรใหอ้งคป์กครองสว่นทอ้งถิน่ รวมทั้งสิน้ 3๐,๓๖๕,๐๐๐ บาท แยก
เปน็ 

๒.๑  หมวดภาษจีดัสรร  รวมทั้งสิน้  3๐,๓๖๕,๐๐๐  บาท 
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน   ไม่ตั้งงบประมาณ 

ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้  เนื่องจากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อนยังไม่
เคยได้รับการจัดสรร  จึงไม่ได้ประมาณการรายรับไว้ 

(2) ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ   จ านวน ๘,๗๐๐,๐๐๐  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการลดลง   เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมามีรายรับจริงต่ ากว่า 
กับประมาณการ  จึงประมาณการรายรับไว้     จ านวน  ๘,๗๐๐,๐๐๐  บาท 
 
 



 

๔๙ 

 
(3) ภาษีมูลค่าเพ่ิม (๑ ใน ๙)   จ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

ค าชี้แจง ประมาณการเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมารัฐบาลจัดเก็บและจัดสรร
ให้เพ่ิมขึ้น จึงประมาณการรายรับไว้  จ านวน  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ       ไม่ตั้งงบประมาณ 
ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้  เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่ได้รับการจัดสรร      
จึงไม่ได้ประมาณการรายรับไว้ 

(5) ภาษีสุรา       จ านวน  1,๕๐๐,๐๐๐  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมารัฐบาลจัดเก็บและจัดสรร
ให้เพ่ิมขึ้น  จึงประมาณการรายรับไว้    จ านวน  1,๕๐๐,๐๐๐  บาท 

(6) ภาษีสรรพสามิต      จ านวน   ๒,๕00,๐๐๐  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการลดลง   เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมามีรายรับจริงต่ ากว่า 
กับประมาณการ  จึงประมาณการรายรับไว้    จ านวน  ๒,๕00,๐๐๐  บาท 

(7) ภาษีการพนัน         ไม่ตั้งงบประมาณ 
ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้  เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่ได้รับการจัดสรร      
จึงไม่ได้ประมาณการรายรับไว้ 

(8) เงินพิกัดอัตราศุลกากร       ไม่ตั้งงบประมาณ 
ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้  เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่ได้รับการจัดสรร      
จึงไม่ได้ประมาณการรายรับไว้ 

(9) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้   ไม่ตั้งงบประมาณ 
ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้  เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่ได้รับการจัดสรร      
จึงไม่ได้ประมาณการรายรับไว้ 

(10)   ค่าภาคหลวงแร่       จ านวน  ๖5,๐๐๐  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการเท่าเดิม  เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมารัฐบาลจัดเก็บและจัดสรร
ให้ใกล้เคียงกับประมาณการ จึงประมาณการรายรับไว้  จ านวน  ๖5,๐๐๐  บาท 

(11)   ค่าภาคหลวงปิโตเลียม     จ านวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมารัฐบาลจัดเก็บและจัดสรร
ให้เพ่ิมขึ้น  จึงประมาณการรายรับไว้  จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

(12)  เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ  ไม่ตั้งงบประมาณ 
ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้  เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่ได้รับการจัดสรร      
จึงไม่ได้ประมาณการรายรับไว้ 

(13) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน            จ านวน  ๑๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการลดลง   เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมามีรายรับจริงต่ ากว่า 
กับประมาณการ  จึงประมาณการรายรับไว้  จ านวน  ๑๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(14)  ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาล และใช้น้ าบาดาล  ไม่ตั้งงบประมาณ 
ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้  เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่ได้รับการจัดสรร      
จึงไม่ได้ประมาณการรายรับไว้ 
 
 



 

๕๐ 

(15)  ค่าธรรมเนียมสนามบิน ไม่ตั้งงบประมาณ 
ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้  เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่ได้รับการจัดสรร      
จึงไม่ได้ประมาณการรายรับไว้  

(16)  อ่ืนๆ ไม่ตั้งงบประมาณ 
ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้  เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่ได้รับการจัดสรร      
จึงไม่ได้ประมาณการรายรับไว้  

3.  รายได้ทีร่ัฐบาลอดุหนนุใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ รวมทัง้สิน้ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท         
แยกเปน็ 

๓.๑ หมวดเงนิอดุหนุน รวมทั้งสิน้   ๑๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
๓.๑.๑   เงินอุดหนุนเพ่ือบูรณะท้องถิ่นและกิจการอ่ืนทั่วไป   ไม่ตั้งงบประมาณ 

ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้  เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่ได้รับการจัดสรร      
จึงไม่ได้ประมาณการรายรับไว้  

๓.๑.๒   เงินอุดหนุนกรณีต่างๆ ที่ต้องน ามาตั้งงบประมาณ      จ านวน  1๔,๐0๐,๐๐๐  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมารัฐบาลจัดสรรให้เพิ่มขึ้น     
จึงประมาณการรายรับไว้ จ านวน  1๔,๐0๐,๐๐๐  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๑ 
 

รายงานประมาณการรายจา่ย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง   
อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แผนรายจา่ย 
  

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 
ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557  ป ี2558  ผลตา่ง %  ป ี2559  

งบกลาง 2,503,837.00 1,918,390.43 3,808,442.00 2,132,787.00    2,012,040.00  6.79     2,257,130.00  
       งบกลาง 2,503,837.00 1,918,390.43 3,808,442.00 2,132,787.00    2,012,040.00  6.79     2,257,130.00  
งบบคุลากร 8,298,510.18 9,682,689.80 10,936,841.85 14,221,792.63  20,025,600.00  2.34   20,493,570.00  
      เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 2,848,320.00    2,848,320.00  0.00     2,848,320.00  
      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 8,298,510.18 9,682,689.80 10,936,841.85 11,373,472.63  17,177,280.00  2.72   17,645,250.00  
งบด าเนินการ 11,541,591.69 11,514,833.48 11,621,895.76 12,672,851.54  15,670,260.00  14.29   17,859,670.00  
      ค่าตอบแทน 1,867,253.50 1,895,781.00 1,818,827.90 546,551.00       700,600.00  8.51       760,200.00  
      ค่าใช้สอย 6,394,769.78 5,873,886.26 6,355,056.02 7,859,902.00  10,073,800.00  18.43   11,880,800.00  
      ค่าวัสดุ 2,553,123.58 3,090,007.25 2,572,580.66 3,406,452.14    3,985,860.00  11.08     4,427,670.00  
      ค่าสาธารณูปโภค 726,444.83 655,158.97 875,431.18 859,946.40       910,000.00  -13.08        791,000.00  
งบลงทนุ 6,468,750.00 5,904,551.00 8,759,700.00 8,947,393.00  13,826,100.00  -19.29   10,102,800.00  
      ค่าครุภัณฑ์ 443,000.00 569,700.00 392,800.00 736,986.00       839,100.00  -41.39        491,800.00  
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 6,025,750.00 5,334,851.00 8,366,900.00 8,210,407.00  12,987,000.00  -17.86     9,611,000.00  
งบรายจา่ยอืน่ 289,510.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 - 0.00 
       รายจ่ายอื่น 289,510.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 - 0.00 
งบเงนิอดุหนุน 2,272,190.00 2,377,755.70 2,469,240.70 2,843,128.92    3,466,000.00  -5.10     4,286,830.00  
      เงินอุดหนุน 2,272,190.00 2,377,755.70 2,469,240.70 2,843,128.92    3,466,000.00  -5.10     4,286,830.00  

รวม 31,374,388.87 31,398,220.41 37,596,120.31 42,317,953.09 55,000,000.00  0.00  55,000,000.00  
 



 

๕๒ 

รายงานประมาณการรายจา่ย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง   
อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
  

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 
ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557  ป ี2558  ผลตา่ง %  ป ี2559  

งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
       งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
งบบคุลากร 4,573,439.70 5,250,558.14 5,918,043.42 9,473,523.59  10,249,840.00  7.72   11,041,110.00  
      เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 0.00   2,848,320.00     2,848,320.00  0.00     2,848,320.00  
      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 4,573,439.70 5,250,558.14 5,918,043.42 6,625,203.59    7,401,520.00  10.69     8,192,790.00  
งบด าเนินการ 5,000,014.45 4,519,303.66 6,147,167.35 4,504,347.65    3,783,200.00  27.45     4,821,800.00  
      ค่าตอบแทน 1,664,055.50 1,748,100.00 1,609,840.90 436,514.00       507,200.00  14.91        582,800.00  
      ค่าใช้สอย 1,707,895.43 876,129.00 2,852,404.00 2,048,916.27    2,154,000.00  40.44     3,025,000.00  
      ค่าวัสดุ 1,356,912.20 1,556,709.00 1,216,892.00 1,580,920.50       710,000.00  8.45        770,000.00  
      ค่าสาธารณูปโภค 271,151.32 338,365.66 468,030.45 437,996.88       412,000.00  7.77        444,000.00  
งบลงทนุ 134,200.00 193,300.00 174,600.00 262,800.00       203,000.00  -75.42          49,900.00  
      ค่าครุภัณฑ์ 134,200.00 193,300.00 174,600.00 262,800.00       203,000.00  -75.42          49,900.00  
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
งบรายจา่ยอืน่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
       รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
งบเงนิอดุหนุน 55,000.00 0.00 43,000.00 125,000.00       243,000.00  -35.67        156,330.00  
      เงินอุดหนุน 55,000.00 0.00 43,000.00 125,000.00       243,000.00  -35.67        156,330.00  

รวม 9,762,654.15 9,963,161.80 12,282,810.77 14,365,671.24 14,479,040.00  10.98  16,069,140.00  
 



 

๕๓ 

รายงานประมาณการรายจา่ย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง   
อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แผนงานการรักษา      ความ
สงบภายใน  

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 
ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557  ป ี2558  ผลตา่ง %  ป ี2559  

งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
       งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
งบบคุลากร 605,730.00 651,360.00 668,330.00 0.00 1,110,050.00  5.20     1,167,820.00  
      เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 605,730.00 651,360.00 668,330.00 0.00  1,110,050.00  5.20     1,167,820.00  
งบด าเนินการ 202,200.00 422,507.00 0.00 0.00     907,000.00  -17.86        745,000.00  
      ค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
      ค่าใช้สอย 202,200.00 422,507.00 0.00 0.00     857,000.00  -18.90        695,000.00  
      ค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00       50,000.00  0.00          50,000.00  
      ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
งบลงทนุ 149,000.00 50,000.00 0.00 0.00     200,000.00  -100.00 0.00 
      ค่าครุภัณฑ์ 149,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00     200,000.00  -100.00 0.00 
งบรายจา่ยอืน่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
       รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
งบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
      เงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

รวม 956,930.00 1,123,867.00 668,330.00 0.00  2,217,050.00  -13.72   1,912,820.00  



 

๕๔ 
 

รายงานประมาณการรายจา่ย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง   
อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แผนงานการศกึษา 
  

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 
ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557  ป ี2558  ผลตา่ง %  ป ี2559  

งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

       งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

งบบคุลากร 475,600.00 652,530.00 869,295.00 1,038,591.68    1,224,360.00  11.20     1,361,430.00  
      เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 475,600.00 652,530.00 869,295.00 1,038,591.68    1,224,360.00  11.20     1,361,430.00  
งบด าเนินการ 954,042.38 1,404,991.73 2,345,548.34 2,369,423.16    2,147,760.00  8.66     2,333,670.00  
      ค่าตอบแทน 0.00 3,491.00 1,250.00 0.00         19,200.00  25.00          24,000.00  
      ค่าใช้สอย 34,161.00 376,626.00 1,223,696.00 1,264,747.00    1,097,200.00  15.20     1,264,000.00  
      ค่าวัสดุ 919,881.38 1,007,459.25 1,096,707.66 1,087,423.64       983,360.00  1.46        997,670.00  
      ค่าสาธารณูปโภค 0.00 17,415.48 23,894.68 17,252.52         48,000.00  0.00          48,000.00  
งบลงทนุ 148,500.00 33,200.00 86,400.00 154,696.00       100,200.00  119.86          20,300.00  
      ค่าครุภัณฑ์ 49,500.00 33,200.00 86,400.00 154,696.00       100,200.00  -79.74          20,300.00  
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 99,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

งบรายจา่ยอืน่ 289,510.00 0.00 0.00 0.00                  0.00 - 0.00 

       รายจ่ายอื่น 289,510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

งบเงนิอดุหนุน 1,019,590.00 1,074,400.00 1,714,000.00 2,167,500.00    1,488,000.00  -5.38     1,408,000.00  
      เงินอุดหนุน 1,019,590.00 1,074,400.00 1,714,000.00 2,167,500.00    1,488,000.00  -5.38     1,408,000.00  

รวม 2,887,242.38 3,165,121.73 5,015,243.34 5,730,210.84   4,960,320.00  7.32    5,123,400.00  
 



 

๕๕ 

รายงานประมาณการรายจา่ย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง   
อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แผนงานสาธารณสุข 
  

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 
ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557  ป ี2558  ผลตา่ง %  ป ี2559  

งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00                  0.00    - 0.00 

       งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

งบบคุลากร 933,340.00 1,205,200.65 1,413,302.80 1,417,072.20  2,906,310.00  -19.17     2,349,050.00  
      เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 933,340.00 1,205,200.65 1,413,302.80 1,417,072.20  2,906,310.00  -19.17     2,349,050.00  
งบด าเนินการ 344,432.50 353,859.00 1,419,178.00 3,138,453.00  3,244,800.00  -2.99     4,777,800.00  
      ค่าตอบแทน 108,995.50 105,419.00 25,810.00 26,000.00       44,200.00  10.86          49,000.00  
      ค่าใช้สอย 186,437.00 84,340.00 1,219,300.00 2,807,861.00  1,975,600.00  -10.47     3,398,800.00  
      ค่าวัสดุ 49,000.00 164,100.00 174,068.00 304,592.00  1,225,000.00  8.57     1,330,000.00  
      ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

งบลงทนุ 32,700.00 11,000.00 0.00 166,000.00     383,000.00  58.64        507,600.00  
      ค่าครุภัณฑ์ 32,700.00 11,000.00 0.00 166,000.00     383,000.00  -19.69        307,600.00  
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -        200,000.00  
งบรายจา่ยอืน่ 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 - 0.00 

       รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 - 0.00 

งบเงนิอดุหนุน 560,100.00 425,260.00 318,300.00 150,000.00     225,000.00  -48.89        112,500.00  
      เงินอุดหนุน 560,100.00 425,260.00 318,300.00 150,000.00     225,000.00  -48.89        112,500.00  

รวม 1,870,572.50 1,995,319.65 3,150,780.80 6,371,525.20  6,759,110.00  -7.98    7,746,950.00  



 

๕๖ 
 

รายงานประมาณการรายจา่ย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง   
อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
  

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 
ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557  ป ี2558  ผลตา่ง %  ป ี2559  

งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
       งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
งบบคุลากร 383,720.48 403,860.00 488,598.00 533,380.16       992,810.00  31.08     1,301,350.00  
      เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 383,720.48 403,860.00 488,598.00 533,380.16       992,810.00  31.08     1,301,350.00  
งบด าเนินการ 188,387.00 193,322.00 222,176.00 209,560.00       325,000.00  7.69        350,000.00  
      ค่าตอบแทน 27,907.00 7,924.00 7,488.00 6,557.00         10,000.00  0.00          10,000.00  
      ค่าใช้สอย 160,480.00 168,160.00 199,700.00 191,000.00       185,000.00  2.70        190,000.00  
      ค่าวัสดุ 0.00 17,200.00 14,988.00 12,003.00       130,000.00  15.38        150,000.00  
      ค่าสาธารณูปโภค 0.00 38.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
งบลงทนุ 4,200.00 154,000.00 0.00 25,190.00       137,500.00  -87.64         17,000.00  
      ค่าครุภัณฑ์ 4,200.00 154,000.00 0.00 25,190.00         87,500.00  -80.57          17,000.00  
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00         50,000.00  -100.00 0.00 
งบรายจา่ยอืน่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
       รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
งบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
      เงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

รวม 576,307.48 751,182.00 710,774.00 768,130.16   1,455,310.00  14.64    1,668,350.00  



 

๕๗ 
 

รายงานประมาณการรายจา่ย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง   
อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แผนงานเคหะและชมุชน 
  

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 
ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557  ป ี2558  ผลตา่ง %  ป ี2559  

งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

       งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

งบบคุลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   - 0.00 

      เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

งบด าเนินการ 2,580,988.00 2,702,610.00 100,000.00 0.00    1,225,000.00  49.39        250,000.00  
      ค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

      ค่าใช้สอย 2,580,988.00 2,702,610.00 100,000.00 0.00    1,225,000.00  49.39        250,000.00  
      ค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

      ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

งบลงทนุ 1,988,125.00 738,500.00 0.00 0.00    8,071,000.00  -60.22     3,932,000.00  
      ค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,988,125.00 738,500.00 0.00 0.00    8,071,000.00  -60.22     3,932,000.00  
งบรายจา่ยอืน่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    - 0.00 

       รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

งบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    - 0.00 

      เงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

รวม 4,569,113.00 3,441,110.00 100,000.00 0.00   9,296,000.00  -45.77    4,182,000.00  
 



 

๕๘ 
 

รายงานประมาณการรายจา่ย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง   
อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แผนงานสรา้งความเขม้แขง็
ของชมุชน  

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 
ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557  ป ี2558  ผลตา่ง %  ป ี2559  

งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

       งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

งบบคุลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

      เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

งบด าเนินการ 105,775.00 122,050.00 0.00 0.00       800,000.00  44.75   1,158,000.00  
      ค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00    
      ค่าใช้สอย 105,775.00 122,050.00 0.00 0.00       800,000.00  44.75   1,158,000.00  
      ค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

      ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

งบลงทนุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

      ค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

งบรายจา่ยอืน่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

       รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

งบเงนิอดุหนุน 0.00 43,000.00 0.00 0.00         10,000.00  0.00        10,000.00  
      เงินอุดหนุน 0.00 43,000.00 0.00 0.00         10,000.00  0.00        10,000.00  

รวม 105,775.00 165,050.00 0.00 0.00      810,000.00  44.20   1,168,000.00  
 



 

๕๙ 

รายงานประมาณการรายจา่ย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง   
อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แผนงานการศาสนา 
วฒันธรรม และนนัทนาการ  

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 
ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557  ป ี2558  ผลตา่ง %  ป ี2559  

งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

       งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

งบบคุลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

      เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

งบด าเนินการ 314,537.00 374,385.00 0.00 0.00 0.00 -38.16      320,000.00  
      ค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00    
      ค่าใช้สอย 243,497.00 249,546.00 0.00 0.00      390,000.00  -43.59      220,000.00  
      ค่าวัสดุ 71,040.00 124,839.00 0.00 0.00      127,500.00  -21.57      100,000.00  
      ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

งบลงทนุ 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

      ค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

งบรายจา่ยอืน่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

       รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

งบเงนิอดุหนุน 637,500.00 627,500.00 127,500.00 0.00      900,000.00  0.00      900,000.00  
      เงินอุดหนุน 637,500.00 627,500.00 127,500.00 0.00      900,000.00  0.00      900,000.00  

รวม 1,252,037.00 1,001,885.00 127,500.00 0.00   1,417,500.00  -13.93   1,220,000.00  



 

๖๐ 
 

รายงานประมาณการรายจา่ย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง   
อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา  

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 
ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557  ป ี2558  ผลตา่ง %  ป ี2559  

งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

       งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

งบบคุลากร 1,175,940.00 1,391,501.01 1,375,032.63 1,571,935.00    2,576,350.00  -12.19     2,262,310.00  
      เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 1,175,940.00 1,391,501.01 1,375,032.63 1,571,935.00    2,576,350.00  -12.19     2,262,310.00  
งบด าเนินการ 1,281,021.85 1,038,465.26 902,451.88 1,607,896.00    1,885,000.00  24.64     2,249,400.00  
      ค่าตอบแทน 66,295.50 30,847.00 174,439.00 77,480.00       120,000.00  -21.33          94,400.00  
      ค่าใช้สอย 1,058,436.35 792,703.26 571,906.02 1,163,889.00    1,060,000.00  17.92     1,150,000.00  
      ค่าวัสดุ 156,290.00 214,700.00 64,959.00 366,527.00       705,000.00  42.55     1,005,000.00  
      ค่าสาธารณูปโภค 0.00 215.00 91,147.86 0.00 0.00  - 0.00 

งบลงทนุ 3,712,025.00 4,717,551.00 8,498,700.00 8,338,707.00    4,227,200.00  66.85     5,576,000.00  
      ค่าครุภัณฑ์ 73,400.00 121,200.00 131,800.00 128,300.00         46,200.00  109.96          97,000.00  
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 3,638,625.00 4,596,351.00 8,366,900.00 8,210,407.00    4,181,000.00  66.37     5,479,000.00  
งบรายจา่ยอืน่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

       รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

งบเงนิอดุหนุน 0.00 207,595.70 266,440.70 400,628.92       600,000.00  16.67     1,700,000.00  
      เงินอุดหนุน 0.00 207,595.70 266,440.70 400,628.92       600,000.00  16.67     1,700,000.00  

รวม 6,168,986.85 7,355,112.97 11,042,625.21 11,919,166.92   9,288,550.00  33.12  11,787,710.00  



 

๖๑ 
 

รายงานประมาณการรายจา่ย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง   
อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แผนงานการเกษตร 
  

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 
ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557  ป ี2558  ผลตา่ง %  ป ี2559  

งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
       งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
งบบคุลากร 150,740.00 127,680.00 204,240.00 187,290.00     965,880.00  4.62   1,010,500.00  
      เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 150,740.00 127,680.00 204,240.00 187,290.00     965,880.00  4.62   1,010,500.00  
งบด าเนินการ 167,000.00 109,215.00 193,016.00 438,474.73     435,000.00  38.85      604,000.00  
      ค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
      ค่าใช้สอย 114,900.00 79,215.00 188,050.00 383,488.73     330,000.00  60.61      530,000.00  
      ค่าวัสดุ 0.00 5,000.00 4,966.00 54,986.00       55,000.00  -54.55        25,000.00  
      ค่าสาธารณูปโภค 52,100.00 25,000.00 0.00 0.00       50,000.00  -2.00        49,000.00  
งบลงทนุ 0.00 7,000.00 0.00 0.00     504,200.00  -100.00 0.00 
      ค่าครุภัณฑ์ 0.00 7,000.00 0.00 0.00       19,200.00  -100.00 0.00 
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00     485,000.00  -100.00 0.00 
งบรายจา่ยอืน่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
       รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
งบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
      เงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

รวม 317,740.00 243,895.00 397,256.00 625,764.73  1,905,080.00  -15.25  1,614,500.00  
 



 

๖๒ 
 

รายงานประมาณการรายจา่ย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง   
อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แผนงานการพาณชิย์ 
  

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 
ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557  ป ี2558  ผลตา่ง %  ป ี2559  

งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
       งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
งบบคุลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
      เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
งบด าเนินการ 403,193.51 274,124.83 292,358.19 404,697.00    400,000.00  -37.50     250,000.00  
      ค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
      ค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
      ค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
      ค่าสาธารณูปโภค 403,193.51 274,124.83 292,358.19 404,697.00    400,000.00  -37.50     250,000.00  
งบลงทนุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
      ค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
งบรายจา่ยอืน่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
       รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
งบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
      เงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

รวม 403,193.51 274,124.83 292,358.19 404,697.00   400,000.00  -37.50     250,000.00  
 



 

๖๓ 
 

รายงานประมาณการรายจา่ย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง   
อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แผนงานงบกลาง 
  

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 
ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557  ป ี2558  ผลตา่ง %  ป ี2559  

งบกลาง 2,503,837.00 1,918,390.43 3,808,442.00 2,132,787.00    2,012,040.00  6.79     2,257,130.00  
       งบกลาง 2,503,837.00 1,918,390.43 3,808,442.00 2,132,787.00    2,012,040.00  6.79     2,257,130.00  
งบบคุลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
      เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
งบด าเนินการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
      ค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
      ค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
      ค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
      ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
งบลงทนุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
      ค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
งบรายจา่ยอืน่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
       รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
งบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
      เงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 

รวม 2,503,837.00 1,918,390.43 3,808,442.00 2,132,787.00   2,012,040.00  6.79   2,257,130.00 



 

๖๔ 
 

 
รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยทัว่ไปประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง 
อ าเภอกนัทรวชิยั   จงัหวดัมหาสารคาม 

รายจา่ยจ าแนกตามหนว่ยงาน 
แผนงาน  งบกลาง 

----------------------------------------- 

ตั้งงบประมาณรายจา่ยทัง้สิน้  ๒,๒๕๗,๑๓๐  บาท  แยกเปน็ 

๑.  รายจา่ยงบกลาง  ตั้งไว ้ 1,๔๐๗,๑๓๐  บาท  แยกเปน็  

๑.๑ ค่าช าระหนี้  ตั้งไว้    -    บาท 

๑.๒ ค่าช าระดอกเบี้ย  ตั้งไว้    -    บาท 

๑.๓ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม  ตั้งไว้  ๒๕๖,๔๐๐ บาท  เพื่อสมทบเป็นเงินประกันสังคม
ให้แก่พนักงานจ้าง ลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลต าบลท่าขอนยาง (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง  จ านวน  ๒๕๖,๔๐๐  บาท) 

๑.๔ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ตั้งไว้  60,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    
ในครอบครัวยากจน ในเขตเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  จ านวน  
60,000 บาท) 

๑.๕ เงินส ารองจ่าย ตั้งไว้  ๖๓๒,๕๖๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายกรณีท่ีจ าเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉิน           
ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  
งานงบกลาง  จ านวน  ๖๓๒,๕๖๐  บาท) 

๑.๖ รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้  ๔๔๘,๑๗0  บาท  แยกเป็น 
๑.๖.๑ ประเภททุนการศึกษา ตั้งไว้ ๖๐,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญา

ตรี จ านวน ๑ คน  ส าหรับผู้ผา่นการคัดเลือกให้ได้รับทุนจากเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  เป็นค่าเล่าเรียน 
ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงและค่าหน่วยกิต  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง  จ านวน  ๖๐,000 บาท) 

๑.๖.๒ ประเภท เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลท่าขอนยาง (สปสช)  
ตั้งไว้ ๓๘๘,๑๗๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  โดย
สมทบตามเงื่อนไข ตามประกาศของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งาน
งบกลาง  จ านวน  ๓๘๘,๑๗๐ บาท)  

๑.๗ เงินช่วยเหลือพิเศษ ตั้งไว้  10,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าท าศพของพนักงาน เจ้าหน้าที่ 
หรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ค่าท าศพกรณีพนักงานจ้างเสียชีวิตระหว่างรับราชการ   (ปรากฏในแผนงาน   
งบกลาง งานงบกลาง จ านวน  10,000 บาท) 

 

 



 

๖๕ 

๒.  เงนิบ าเหนจ็/บ านาญ ตัง้ไว ้ 8๕๐,๐๐๐   บาท   

๒.๑ เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท)  ตั้งไว้ ๘๒๐,000 บาท เพื่อ
จ่ายสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ส าหรับจ่ายบ าเหน็จบ านาญแก่ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นหรือผู้มีสิทธิ์จะได้รับตามกฎหมาย  ตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว45  ลงวันที่ 24  สิงหาคม 2552 (ปรากฏใน แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  
จ านวน ๘๒๐,000 บาท) 

๒.๒ เงินบ าเหน็จ/บ านาญ พนักงานเทศบาล ตั้งไว้  -   บาท   
๒.๓ ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบ านาญ  ตั้งไว้    -    บาท 
๒.๔ เงินบ าเหน็จรายเดือนและบ าเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจ า   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท      

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ าเหน็จรายเดือนและบ าเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจ าส าหรับผู้มีสิทธิได้รับ (ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง จ านวน  ๓๐,๐๐๐ บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

๖๖ 

รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยทัว่ไปประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.255๙ 
เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

รายจา่ยจ าแนกตามหนว่ยงาน 
หนว่ยงาน  ส านักปลดัเทศบาล 
----------------------------------------- 

ตั้งงบประมาณรายจา่ยทัง้สิน้  ๑๓,๒๘๔,๘๓๐   บาท     
     ๑. งบบุคลากร  ตัง้ไว ้  ๘,๘๙๒,๖๐๐  บาท      

๑.๑ หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง   ตั้งไว้   ๒,๘๔๘,๓๒๐  บาท     แยกเป็น 

๑.๑.๑ ประเภท เงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ตั้งไว้ ๗๒๕,๗๖๐ บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน  ให้แก่ 

(1) นายกเทศมนตรี                    เป็นเงิน  ๓๔๕,๖๐๐  บาท 
(2) รองนายกเทศมนตรี  จ านวน  ๒  อัตรา    เป็นเงิน  ๓๘๐,๑๖๐  บาท 

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป   จ านวน  ๗๒๕,๗๖๐ บาท) 
๑.๑.๒ ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี                          

รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ตั้งไว้  ๕๖๗,๓๖๐ บาทเพ่ือจ่ายเป็น 
(1) เงินประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี          เป็นเงิน   ๗๒,๐๐๐ บาท 
(2) เงินประจ าต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี จ านวน ๒ อัตรา   เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี                    เป็นเงิน   ๗๒,๐๐๐ บาท 
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จ านวน ๒ อัตรา  เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
(5) เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี         เป็นเงิน ๑๒๐,๙๖๐ บาท 
(6) เงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี           เป็นเงิน   ๘๖,๔๐๐ บาท 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จ านวน ๕๖๗,๓๖๐ บาท) 
๑.๑.๓ ประเภท ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการ

สภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ตั้งไว้  ๑,๕๕๕,๒๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ 
 (๑)  ประธานสภาเทศบาล                      เป็นเงิน    ๑๙๐,๐๘๐  บาท 
 (๒) รองประธานสภาเทศบาล                  เป็นเงิน    1๕๕,๕๒๐  บาท 
 (๓) สมาชิกสภาเทศบาล เป็นเงิน ๑,๒๐๙,๖๐๐  บาท     
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จ านวน ๑,๕๕๕,๒๐๐ บาท) 

๑.๒ หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า   ตั้งไว้   ๔,๕๓๑,๖๘๐  บาท  แยกเป็น 

๑.๒.๑ ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตั้งไว้  ๔,๓๑๓,๒๘๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จ านวน ๑๗ ต าแหน่ง  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จ านวน ๓,๖๓๙,๓๖๐ บาท  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  จ านวน  ๖๗๓,๙๒๐ บาท)  

๑.๒.๒ ประเภท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ ตั้งไว้     -     บาท       
๑.๒.๓ ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้ ๑๕๑,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง

ของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานทั่วไป จ านวน  ๑๕๑,๒๐๐ บาท) 



 

๖๗ 

๑.๒.๔ ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือน   
ถึงข้ันสูงสุดของอันดับ ตั้งไว้ ๖๗,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงาน       
ที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
เป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับอยู่  ค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของ
อันดับ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จ านวน ๖๗,๒๐๐ บาท)  

๑.๓ หมวดค่าจ้างประจ า  ตั้งไว้    -   บาท 
๑.๔ หมวดค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  ๑,๕๑๒,๖๐๐ บาท  แยกเป็น 

๑.๔.๑ ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้  ๑,๐๓๒,๖๐๐ บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่สังกัดส านักปลัดเทศบาล จ านวน ๑๐ ต าแหน่ง (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จ านวน ๕๘๖,๗๐๐  บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  จ านวน  ๔๔๕,๙๐๐  บาท) 

๑.๔.๒  ประเภท เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ  ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่สังกัดส านักปลัดเทศบาล  
จ านวน ๑๐ ต าแหน่ง ตามหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว๑๒๕๙ ลง
วันที่ 1๔ พฤษภาคม 255๕ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จ านวน ๗๒,๐๐๐ บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน จ านวน ๔๘,๐๐๐ 
บาท) 

๑.๔.๓ ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งไว้  ๓๖๐,๐๐๐  บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดส านักปลัดเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานทั่วไป  จ านวน  ๓๖๐,๐๐๐  บาท) 

 ๒. งบด าเนินการ    ตัง้ไว ้  ๔,๑๘๖,๐๐๐  บาท   แยกเปน็  

๒.๑ หมวดค่าตอบแทน   ตั้งไว้  ๓๓๒,๐๐๐  บาท   แยกเป็น 
๒.๑.๑ ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้  ๕0,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน

ช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และคณะผู้บริหาร (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  จ านวน  ๕0,000 บาท) 

๒.๑.๒ ประเภท ค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  ๗๒,๐00 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน    
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จ านวน ๗๒,๐00 
บาท) 

๒.๑.๓ ประเภท เงินค่าตอบแทนล่วงเวลาการปฏิบัติงานราชการของเทศบาล ตั้งไว้  
๓๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนในการปฏิบัติงานล่วงเวลาส าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจ า 
และเจ้าหน้าที่ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  จ านวน  ๓๐,๐๐๐ บาท) 

๒.๑.๔ ประเภท ค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้  30,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่ 
กรรมการสภาเทศบาล ตามอัตราและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จ านวน 30,000 บาท) 

๒.๑.๕ ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตั้งไว้ ๑๕0,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างฯลฯ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  จ านวน  ๑๕0,000  บาท) 



 

๖๘ 

๒.๒  หมวดค่าใช้สอย  ตั้งไว้  ๒,๙๔๐,๐๐๐  บาท  แยกเป็น  
๒.๒.๑ ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ ๔20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น  

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายทางศาล ค่าชดใช้ความรับผิดทางละเมิดของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์  ค่าติดตั้งประปา ค่าล้างอัดรูป ล้างฟิล์ม ค่าโฆษณาเผยแพร่ และรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  จ านวน  ๔20,000 บาท) 

๒.๒.๒ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว้  4๖0,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
                (1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ ๓0,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น  
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 
2548 (ไม่เกิน 1%) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  จ านวน  ๓0,000 บาท) 
  (2)  ค่ารับรองในการประชุม ตัง้ไว้  30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุม  
สภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน (ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว2381 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จ านวน 30,000 
บาท) 
                 (3)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ตั้งไว้  ๕0,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน   
การจัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน หรืองานพิธีต่างๆ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานทั่วไป จ านวน ๕0,000 บาท) 
                 (4)  ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จฯ  ตั้งไว้ ๓๕0,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  จ านวน        
๓๕0,000 บาท) 

๒.๒.๓ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ตั้งไว้  ๑,๙๔๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 

(1) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ของขวัญ ของรางวัล ตั้งไว้ ๑๐,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
พวงมาลัย ช่อดอกไม้ ของขวัญ ของรางวัล และงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะประเภทเดียวกัน (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  จ านวน ๑๐,000 บาท) 

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้  ๔๕0,000 บาท ส าหรับเป็น
ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จ านวน ๔๕0,000 บาท) 

(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาและดูงาน ตั้งไว้ ๔๕0,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาและดูงานของพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะ
ผู้บริหารและผู้น าหมู่บ้าน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จ านวน ๔๕0,000 บาท) 

(4) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพัฒนาระบบโทรศัพท์ และระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์   
ตั้งไว้  ๓๕,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบโทรศัพท์ในส านักงานเทศบาล และระบบ
สารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือจังหวัดมหาสารคาม ที่ มค ๐๐๒๓.๑/ว๒๖๕๗ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  จ านวน ๓๕,000 บาท) 



 

๖๙ 

(5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หรือหนังสือ สั่งการ 
ตั้งไว้  3๐,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชน หรือกลุ่มต่างๆ (ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ จ านวน 3๐,000 บาท) 

(6) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยระดับชุมชน     
ตั้งไว้ ๖0,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยระดับชุมชน 
ของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  จ านวน  ๖0,000  
บาท) 

(7) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเทศบาลต าบลท่าขอนยางเคลื่อนที่พบประชาชน ตั้งไว้ 
50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเทศบาลต าบลท่าขอนยางเคลื่อนที่พบประชาชน ของเทศบาล
ต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จ านวน 50,000 บาท) 

(8) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/ส.ส./ส.ว/สจ. ตั้งไว้ ๕0,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/ส.ส./ส.ว./สจ. (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานทั่วไป จ านวน  ๕0,000 บาท) 

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานเทศบาล  
หรือพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสอบแข่งขันและตัดเลือกบุคคลทั่วไป
เป็นพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้าง  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จ านวน 
20,000 บาท) 

(10)  ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งไว้               
๒0,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ของเทศบาล
ต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จ านวน ๒0,000  บาท) 

(11)  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนหรือแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้  ๗0,000  
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าแผนพัฒนาชุมชนหรือแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  จ านวน ๗0,000 บาท) 

(12)  ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆ ตั้งไว้   
๑๒0,000  บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆ เช่น 
เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และอ่ืนๆ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงาน
ทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน จ านวน ๑๒0,000  บาท) 

(13)  ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ           
ตั้งไว้  ๕0,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  
ของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ จ านวน ๕0,000  
บาท) 

(14)  ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาทางสังคม ตั้งไว้ ๑๐0,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาทางสังคม ปัญหาอาชญากรรม การจัดระเบียบทางสังคม ในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลท่าขอนยาง (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ จ านวน ๑๐0,000 บาท) 

(15)  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ 2๗๕,000 บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง 
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน จ านวน        
2๗๕,000 บาท) 



 

๗๐ 

(16)  ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน จ านวน 20,000  บาท) 

(17)  ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตั้งไว้  
100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การทัศนะศึกษาดูงาน    
แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  
ประชาชน และกลุ่มต่างๆ ภายในเขตเทศบาล (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จ านวน 100,000 บาท) 

(18)  ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมวัน อปพร. ตั้งไว้  10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ อปพร. เช่น จ่ายเป็นค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาบริการต่าง 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ ที่จ าเป็นตามโครงการ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จ านวน 10,000 บาท) 

(19)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ 20,000 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชน หรือกลุ่มต่างๆ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จ านวน 20,000 บาท) 

๒.๒.๔ ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ ๑๒0,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัด
ส าเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพ่นยุง โต๊ะ ตู้เหล็ก รถไถนาเดินตาม ฯลฯ เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  จ านวน  ๑๒0,000 
บาท) 

๒.๓  หมวดค่าวัสดุ  ตั้งไว้  ๕๗๐,000  บาท  แยกเป็น 
๒.๓.๑ ประเภท วัสดุส านักงาน  ตั้งไว้  ๑๐0,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้

ต่างๆ ในส านักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ และวัสดุอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับ
ส านักงาน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  จ านวน ๑๐0,000 บาท) 

๒.๓.๒ ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้ ๒0,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิวส์ 
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก ชิ้นส่วนของอะไหล่วิทยุโทรทัศน์ของเทบาล ฯลฯ และวัสดุอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า
และวิทยุ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  จ านวน  ๒๐,๐๐๐ บาท) 

๒.๓.๓ ประเภท วัสดุงานครัว ตั้งไว้ ๘0,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ 
เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ า จานรอง ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานครัว (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  จ านวน  ๘0,000 บาท) 

๒.๓.๔ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ ๖0,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สายไมค์ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่ง  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  จ านวน  ๖0,000  บาท) 

๒.๓.๕ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 1๕0,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง น้ ามันหล่อลื่น และวัสดุอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จ านวน 1๕0,000 บาท) 



 

๗๑ 

๒.๓.๖ ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้ ๓0,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าสื่อโฆษณา ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวารสารเผยแพร่ ฯลฯ และวัสดุอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับโฆษณา
และเผยแพร่  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  จ านวน ๓0,000  บาท) 

๒.๓.๗ ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย  ตั้งไว้  ๓๐,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
เครื่องแต่งกาย  เช่น เครื่องแบบ เครื่องหมายยศและสังกัด เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า ถุงมือ เข็มขัด 
หมวก และวัสดุอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  
จ านวน  ๓๐,000  บาท) 

๒.๓.๘ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  ๕0,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม สายไฟคอมพิวเตอร์ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  จ านวน  ๕0,000  บาท) 

๒.๓.๙ ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง  ตั้งไว้  ๕0,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
เครื่องดับเพลิง  และวัสดุอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องดับเพลิง  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จ านวน ๕0,000  บาท) 

       ๒.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค   ตั้งไว้   ๓๔๔,000  บาท  แยกเป็น 
๒.๔.๑ ประเภท ค่ากระแสไฟฟ้า ตั้งไว้ ๒00,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ

ส านักงานเทศบาลต าบล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จ านวน ๒00,000 บาท) 
๒.๔.๒ ประเภท ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้  ๖๐,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ ซึ่งใช้

ติดต่อราชการในเทศบาลต าบล ค่าบริการอินเตอร์เน็ต (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
ทั่วไป  จ านวน  ๖๐,000  บาท)                         

๒.๔.๓  ประเภท ค่าน้ าประปา ตั้งไว้ ๘๔,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของส านักงาน
เทศบาลต าบลท่าขอนยาง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จ านวน ๘๔,000 บาท)   

  ๓. งบการลงทนุ  ตัง้ไว ้  ๔๙,๙00  บาท แยกเปน็ 
๓.1. หมวดค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้  ๔๙,๙00  บาท  

๓.๑.๑ ประเภท ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล  ตั้งไว้ 
๒๑,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล ส าหรับใช้ปฏิบัติงาน
ราชการของเทศบาล  จ านวน  ๑  ชุด ตามข้อ ๑๑ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณ์พ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.255๘  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  จ านวน  
๒๑,๐๐๐ บาท) 

๓.๑.๒ ประเภท ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานส านักงาน  ตั้งไว้ ๑๗,000 
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานส านักงาน  ส าหรับใช้ปฏิบัติงานราชการของ
เทศบาล จ านวน  ๑  ชุด ตามข้อ ๑๐ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณ์พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ.255๘ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ จ านวน ๑๗,๐๐๐ บาท) 

๓.๑.๓ ประเภท ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  ตั้งไว้ ๗,๖๐๐  
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน  1  เครื่อง  เพ่ือใช้
ปฏิบัติงานราชการของเทศบาล ตามข้อ ๔๔ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณ์พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ.255๘ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จ านวน ๗,๖๐๐ บาท) 
 
 



 

๗๒ 

๓.๑.๔ ประเภท ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  ตั้งไว้  4,๓๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จ านวน  1  เครื่อง  เพ่ือใช้ปฏิบัติงานราชการ
ของเทศบาล ตามข้อ ๓๖ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณ์พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.255๘  
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ จ านวน ๔,๓๐๐ บาท) 

๔.  งบรายจา่ยอืน่ๆ   ตัง้ไว ้  -   บาท   

5.  งบเงนิอดุหนุน   ตัง้ไว ้  ๑๕๖,๓๓0 บาท แยกเปน็ 
๕.๑ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ตั้งไว้  ๒๐,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน

กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ในการจัดท ากิจกรรมตามภารกิจและอ านาจหน้าที่  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จ านวน  ๒๐,000  บาท) 

๕.๒ อุดหนุนส่วนราชการอ่ืน  ตั้งไว้ ๑๐๖,๓๓0 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรม
ต่างๆ  ของส่วนราชการอ่ืน ในการจัดท ากิจกรรมตามภารกิจและอ านาจหน้าที่  ตามนโยบายแห่งรัฐ และ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จ านวน ๑๐๖,๓๓๐  
บาท) 

๕.๓ อุดหนุนองค์กรเอกชนหรือกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  ตั้งไว้ 30,000  บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมขององค์กรเอกชน หรือกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวนัที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จ านวน  30,000  บาท)                         
   
 
 



 

๗๓ 
 

รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยทัว่ไปประจ าปงีบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙ 
เทศบาลต าบลทา่ขอนยางอ าเภอกนัทรวชิยัจงัหวดัมหาสารคาม 

รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน 
หนว่ยงานกองคลงั 
---------------------- 

ตั้งงบประมาณรายจา่ยทัง้สิน้  ๔,๖๙๗,๑๓๐  บาท 

๑. งบบุคลากร  ตัง้ไว ้ ๓,๓๑๖,๓๓๐  บาท แยกเปน็ 
 ๑.๑ หมวดเงนิเดือนฝ่ายประจ า ตัง้ไว ้ ๒,๕๕๗,๑๔0  บาท  แยกเปน็ 

๑.๑.๑. ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ ๒,๓๖๖,๐๔๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานสังกัดกองคลัง จ านวน 11 ต าแหน่ง พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จ านวน ๒,๓๖๖,๐๔๐ บาท) 

๑.๑.๒. ประเภท เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ ตั้งไว้ ๕๖,๗๐๐ บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานสังกัดกองคลัง   ตาม
หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. แล ะก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๒๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม๒๕๕๕ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จ านวน ๕๖,๗๐๐ บาท) 

๑.๑.๓. ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้ ๖๗,๒๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง
ของผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับเงินประจ าต าแหน่งตาม
กฎหมาย  ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จ านวน ๖๗,๒๐๐ บาท) 

๑.๑.๔. ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือน   
ถึงข้ันสูงสุดของอันดับ ตั้งไว้ ๖๗,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงาน       
ที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
เป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับอยู่  ค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของ
อันดับ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จ านวน ๖๗,๒๐๐ บาท 
 ๑.๒ หมวดคา่จา้งประจ า ตั้งไวร้วม   -   บาท 
  ๑.๓ หมวดคา่ตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไวร้วม  ๗๕๙,๑๘๐  บาท  แยกเปน็ 

๑.๓.1. ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ ๖๖๓,๑๙๐  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานสังกัดกองคลัง จ านวน 4 ต าแหน่ง (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จ านวน ๖๖๓,๑๙๐ บาท) 

๑.๓.2. ประเภท เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ ตั้งไว้ ๙6,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานสังกัดกองคลัง   
ตามหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. แล ะก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๒๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม
๒๕๕๕ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จ านวน ๙6,000 บาท) 

๒. งบด าเนนิการ ตั้งไว ้  ๑,๓๘๐,๘๐๐  บาท แยกเปน็ 
๒.๑. หมวดคา่ตอบแทน ตัง้ไว ้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท  แยกเปน็ 

๒.๑.๑. ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ ๒0,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  
จ านวน ๒0,๐๐๐ บาท) 



 

๗๔ 

๒.๑.๒. ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ ๑๓๐,๘๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จ านวน ๑๓๐,๘๐๐ บาท) 

๒.๑.๓. ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งไว้ ๑๐0,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  จ านวน  ๑๐0,000  บาท) 

๒.๒. หมวดคา่ใชส้อย ตัง้ไว ้๗๘๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น 
๒.๒.๑ ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 15๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่าย

เอกสารค่าเย็บหนังสือ หรือค่าเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าล้างอัดรูป  ล้างฟิล์ม 
และรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
จ านวน 15๐,๐๐๐ บาท) 

๒.๒.๒ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดรายจ่าย
อ่ืนๆ ตั้งไว้  ๕๘๐,๐๐๐  บาท แยกเป็น 

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ ๘0,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง จ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท) 

(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ต้ังไว้ 5๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง จ านวน 5๐,๐๐๐ บาท) 

(3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีในเขตเทศบาล ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีในเขตเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารงานคลัง จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท) 

(4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบกฎหมายการช าระภาษี
ของผู้ประกอบการ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง
ระเบียบกฎหมายการช าระภาษี ของผู้ประกอบการในเขตเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท) 

๒.๒.๓ ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองคลัง เทศบาลต าบลท่าขอนยาง  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จ านวน 5๐,๐๐๐ บาท) 

๒.๓. หมวดคา่วสัด ุตัง้ไว ้ ๒๕๐,๐๐๐  บาท แยกเปน็ 
๒.๓.๑. ประเภท วัสดุส านักงาน  ตั้งไว้  ๑๕0,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้

ต่างๆ ในส านักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ และวัสดุอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับ
ส านักงาน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง จ านวน 15๐,๐๐๐ บาท) 

๒.๓.๒. ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท) 
 



 

๗๕ 

๒.๓.๓. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์เช่นตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นดิสก์โปรแกรมและวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง จ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท) 

๒.๓.๔. ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 1๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามัน 
ดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง น้ ามันหล่อลื่น และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท) 

๒.๔. หมวดคา่สาธารณูปโภค   ตัง้ไว ้ ๑๐๐,000  บาท  แยกเปน็ 
๒.๔.๑   ประเภท ค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้  ๑๐0,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวง

ตราไปรษณีย์ยากร ค่าธนาณัติ และอ่ืนๆ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จ านวน  
๑๐๐,๐๐๐ บาท) 

๓.   งบการลงทนุ  ตัง้ไว ้   -     บาท  

๔. งบรายจา่ยอืน่ๆ   ตัง้ไว ้ -   บาท   

5. งบเงนิอดุหนุน   ตัง้ไว ้ -   บาท  

 



 

๗๖ 
 

รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยทัว่ไปประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 

รายจา่ยจ าแนกตามหนว่ยงาน 
หนว่ยงาน กองช่าง 

----------------------------------------- 

ตั้งงบประมาณรายจา่ยทัง้สิน้   ๑๕,๑๙๖,๗๑๐   บาท    แยกเปน็ 

๑. งบบคุลากร ตั้งไว ้  ๒,๒๖๒,๓๑๐  บาท    แยกเปน็ 

๑.๑ เงนิเดือนฝา่ยประจ า   ตั้งไว ้ ๑,๖๓๘,๗๘๐  บาท   แยกเปน็ 
๑.๑.๑ ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 1,๕๙๒,๐๔๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่

พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานสังกัดกองช่าง จ านวน ๗ ต าแหน่ง พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน  1,๕๙๒,๐๔๐ บาท) 

๑.๑.๒ ประเภท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ ตั้งไว้  ๔,๗๔๐ บาท เพ่ือจ่าย
เป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานสังกัดกองช่าง จ านวน 
๑  ต าแหน่ง (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา จ านวน ๔,๗๔๐ บาท 

๑.๑.๓ ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง
ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานสังกัดกองช่าง ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)  
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน  
42,000 บาท) 

1.2   ค่าจา้งประจ า  ตั้งไว้   -   บาท 

1.3   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง  ตั้งไว ้  ๖๒๓,๕๓๐   บาท แยกเปน็ 
๑.๓.๑ ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ ๕๓๑,๔๙๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงานสังกัดกองช่าง จ านวน ๕  ต าแหน่ง (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน ๕๓๑,๔๙๐บาท) 

๑.๓.๒ ประเภท เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ ตั้งไว้  ๙๒,๐๔๐ บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงานสังกัดกองช่าง 
จ านวน ๕  ต าแหน่ง (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา จ านวน ๙๒,๐๔๐ บาท) 

๒. งบด าเนินการ ตั้งไว ้ 2,๕๙๙,๔00  บาท แยกเปน็ 

๒.๑ หมวดคา่ตอบแทน ตัง้ไว ้ ๙๔,๔00  บาท แยกเปน็ 
2.1.1 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้  ๑0,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ

การศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน ๑0,000 บาท) 

2.1.2 ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ ๗๔,๔00 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล 
ที่ปฏิบัติงานสังกัดกองช่าง (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ  การโยธา จ านวน ๗๔,๔00 บาท) 



 

๗๗ 

2.1.3 ประเภท ค่าตอบแทนล่วงเวลาการปฏิบัติงานราชการ ตั้งไว้ 10,000  บาท เพ่ือจ่าย
เป็นเงินตอบแทนในการปฏิบัติงานล่วงเวลาส าหรับพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 10,000 บาท) 

๒.๒ หมวดคา่ใชส้อย  ตัง้ไว ้ 1,๒๕๐,000  บาท แยกเปน็ 
๒.๒.๑ ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ ๒๕0,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมศาล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าบอกรับวารสารหรือหนังสือ ค่าเย็บหนังสือหรือ     
ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าล้างอัดรูป ล้างฟิล์ม ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง       
หม้อแปลงไฟฟ้าอาคารสถานที่ราชการและรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน ๒๕0,000 บาท) 

๒.๒.๒ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ
ตั้งไว้ ๕๕๐,000 บาท แยกเป็น 

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้  ๗๐,000 บาท เพ่ือใช้จ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย   
ในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ เช่นค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 7๐,000 บาท) 

(2) ค่าส ารวจและก าหนดพิกัดแนวเขตเทศบาลต าบลท่าขอนยาง และแนวถนนโครงการ  
ผังเมือง ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจและก าหนดพิกัดแนวเขตเทศบาลต าบลท่าขอนยาง และ
แนวเขตถนน โครงการผังเมืองแนวเขตสาธารณะ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) 

(3) ค่าติดตั้งและบ ารุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าติดตั้งและบ ารุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าสาธารณะ 
จ านวน 50,000 บาท) 

(4) โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พ้ืนที่สีเขียว ตั้งไว้ ๑๐0,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าปรับปรุง  บ ารุงรักษา เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เช่นสถานที่ราชการ,ชุมชน, ที่อยู่อาศัย, พ้ืนที่สาธารณะ (ทางเท้า, เกาะ
กลางถนน, แหล่งน้ า,สถานที่ของแหล่งชุมชนและอ่ืนๆ) ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในเขตเทศบาลต าบลท่าขอนยาง (ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน ๑๐0,000 บาท) 

(5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและออกแบบ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาส ารวจและออกแบบโครงการด้านถนน,แหล่งน้ า,อ่ืนๆ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 30,000 บาท) 

(6) ค่าจัดท าผังเมืองรวมชุมชน ตั้งไว้ ๒50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าผังเมืองชุมชน
และค่าจัดอบรมเพ่ือการด าเนินการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชน ของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง ตามหนังสือที่ 
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๕๖๗ เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนท่าขอนยาง (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน ๒50,000 บาท) 

๒.๒.๓ ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ ๔5๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน ๔๕0,000  
บาท) 
 
 



 

๗๘ 

๒.๓ หมวดคา่วสัด ุตัง้ไว ้ ๑,๐๐๕,000  บาท แยกเปน็ 
๒.๓.๑ ประเภท วัสดุส านักงาน ตั้งไว้  ๕0,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระ

ดาษ,ปากกา,ดินสอ,ยางลบ,ไม้บรรทัดและอ่ืนๆ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน ๕0,000 บาท) 

๒.๓.๒ ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ ๒๔๐,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
อุปกรณ์และเครื่องมือชนิดต่างๆ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน ๒๔๐,000 บาท) 

๒.๓.๓ ประเภท วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ ๔๐0,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงานราชการของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง เช่น ไม้ต่างๆ, สี, ปูนซีเมนต์, กระเบื้อง, ท่อน้ า,
อุปกรณ์ประปา และอ่ืนๆ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จ านวน ๔๐0,000 บาท) 

๒.๓.๔ ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ ๑5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา
เผยแพร่ งานการโยธาและอ่ืนๆ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน ๑5,000 บาท) 

๒.๓.๕ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
Program, Monitor, Keyboard,Mouse, disk,Hardisk External, หมึกปริ้นเตอร์ และอ่ืนๆ ส าหรับใช้
ปฏิบัติงานในราชการของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 50,000 บาท) 

๒.๓.๖ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ ๕0,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง น้ ามันหล่อลื่น และวัสดอ่ืุนๆ ที่เกี่ยวกับเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน ๕0,000 
บาท) 

๒.๓.๗ ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเคมีภัณฑ์ สารส้ม  ครอลีน และอ่ืนๆ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

๒.๔ หมวดคา่สาธารณูปโภค ตัง้ไว้ ๒๕๐,000 บาท  แยกเปน็ 
๒.๔.๑ ประเภท ค่ากระแสไฟฟ้า  ตั้งไว้ ๒๕0,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ

เทศบาลที่บริการในท่ีสาธารณะ และค่ากระแสไฟฟ้าการบริหารจัดการประปาอนามัย ที่ได้รับถ่ายโอนมาจาก
กรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ประปา จ านวน ๒๕0,000 บาท) 

3. งบลงทนุ ตั้งไว ้   ๘,๖๓๕,๐00  บาท  แยกเปน็ 

3.1 หมวดคา่ครภุณัฑ ์ ตัง้ไว ้  ๙๗,๐๐๐  บาท 
๓.๑.๑ ประเภท ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑  (จอขนาด    

ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ตั้งไว้ 23,000บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน ๑ ชุด เพ่ือใช้ปฏิบัติงานราชการของเทศบาลต าบล        
ท่าขอนยาง ตามข้อ ๘ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2558 
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 
23,000บาท) 
 



 

๗๙ 

๓.๑.๒ ประเภท ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล  ตั้งไว้ ๒๑,000 
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล  ส าหรับใช้ปฏิบัติงานราชการ
ของเทศบาล  จ านวน  ๑  เครื่อง ตามข้อ ๑๑ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณ์พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ.255๘  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  จ านวน  ๒๑,๐๐๐ บาท) 

๓.๑.๓ ประเภท ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A3 
ตั้งไว้ ๕๓,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด าส าหรับกระดาษขนาด 
A3  จ านวน  1  เครื่อง  เพ่ือใช้ปฏิบัติงานราชการของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง ตามข้อ ๔๓ เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2558 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน ๕3,000 บาท 

3.2 หมวดคา่ทีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง  ตั้งไว ้ ๘,๕๓๘,000  บาท 
๓.๒.๑ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนนด้านหลังส านักงานเทศบาล ต าบล       

ท่าขอนยาง บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 507,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
ถนนด้านหลังส านักงานเทศบาลต าบลท่าขอนยาง บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย       
จ.มหาสารคาม จ านวน 8 ต้น เชื่อมต่อโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเดิม ไปทางถนนทางหลวง
หมายเลข 2202 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน จ านวน 507,000 บาท) 

๓.๒.๒ โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านทิศเหนือวัดสว่างวารี บ้าน
ท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 ตั้งไว้  68,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้าน
ทิศเหนือวัดสว่างวารี บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3  ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ให้ได้ขนาดผิว 
ลานกีฬา กว้าง 13 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวลานกีฬาไม่น้อยกว่า 195 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน       
งานสวนสาธารณะ จ านวน 68,000 บาท) 

๓.๒.๓ โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานท่าขัวน้อย บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15    
ตั้งไว้ 504,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานท่าขัวน้อย บ้านหวัขัว หมู่ที่ 15 
ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ให้ได้ขนาดผิวลานกีฬา กว้าง 34.00 เมตร ยาว 45.00  เมตร 
หนา  0.10 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวลานกีฬาไม่น้อยกว่า 1,530 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลท่าขอนยาง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวน สาธารณะ จ านวน 504,000 บาท) 

๓.๒.๔ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 765,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวชิัย จ.มหาสารคาม 
จ านวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 25 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวน สาธารณะ 
จ านวน 765,000 บาท) 

๓.๒.๕ โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 ซอยคนมอ    
ตั้งไว้  226,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน ซอยคนมอ บ้านท่าขอนยาง    
หมู่ที่ 1 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เริ่มจากร้านเสริมสวยแฮปปี้คัทซาลอน ถึงบ้านนางปรานี 
ช่อประพันธ์ แบบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 126 ท่อน และ
ก่อสร้างบ่อพัก 15 บ่อ และสร้างผิวคอนกรีตบนทางระบายน้ า กว้าง 1 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 141 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 226,000  บาท) 



 

๘๐ 

๓.๒.๖ โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 ซอยโลตัสถึง
ศูนย์ OTOP ตั้งไว้  71,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน ซอยโลตัสถึงศูนย์ 
OTOP บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1  ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เริ่มจากทางระบายน้ าเดิม  ถึง 
สี่แยกวัดมหาผล แบบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 56 ท่อน และ
ก่อสร้างบ่อพัก 7 บ่อพร้อมฝาปิด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 71,000  บาท) 

๓.๒.๗ โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน ทางไปโคกหนองไผ่ บ้านท่าขอนยาง 
หมู่ที่ 1 ตั้งไว้  540,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน ทางไปโคกหนองไผ่ 
บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เริ่มจากบริเวณสามแยกหอพักบุญนิภา 
ถึง บริเวณด้านหน้าหอพักหาญธงชัย แบบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
จ านวน 403 ท่อน และก่อสร้างบ่อพัก 45 บ่อพร้อมฝาปิด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล  
ท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 540,000  บาท) 

๓.๒.๘ โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน ถนนแบ่งเขตบ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 2 
กับ หมู่ที่ 4 ฝั่งทิศตะวันตกวัดเจริญผล ตั้งไว้  86,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน ถนนแบ่งเขตบ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 2 กับ หมู่ที่ 4 ฝั่งทิศตะวันตกวัดเจริญผล ต.ท่าขอนยาง อ.กันทร
วิชัย จ.มหาสารคาม เริ่มจากบริเวณแยกบ้าน นางเสาวนีย์  คันธาร์ ไปถึง แยกลานเอนกประสงค์ แบบท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 32 ท่อน และก่อสร้างบ่อพัก 4 บ่อพร้อม
ฝาปิด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บ าบัดน้ าเสีย จ านวน 86,000  บาท) 

๓.๒.๙ โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน ซอยข้างวัดศรีเวียงชัย (ด้านทิศใต้) 
บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 8  ตั้งไว้  219,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
ซอยข้างวัดศรีเวียงชัย (ด้านทิศใต้) บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 8 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 
เริ่มจากแยกทางเข้าบ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 8 ไปถึงบ้านนายวิเลิศ  จันทร์โสดา แบบท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 92 ท่อน และก่อสร้างบ่อพัก 12 บ่อพร้อมฝาปิด 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ า
เสีย จ านวน 219,000  บาท) 

๓.๒.๑๐ โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน ซอยทางไปบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอน
เวียงจันทร์ หมู่ที่ 8   ตั้งไว้  206,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน ซอยทาง
ไปบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 8 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เริ่มจากแยกวัด
ศรีเวียงชัยไปทางบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8  แบบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
จ านวน 160 ท่อน และก่อสร้างบ่อพัก 18 บ่อพร้อมฝาปิด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล  
ท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 206,000  บาท) 

๓.๒.๑๑ โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน ซอยข้างโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์ 
บ้านดอนสวน หมู่ที่ 12   ตั้งไว้  261,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน ซอย
ข้างโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์ บ้านดอนสวน หมู่ที่ 12 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เริ่มจาก
หน้าหอพักเอมอรฝั่งทางด้านโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์ ไปถึงแยกถนนทางเข้า บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 8 
และหมูท่ี่ 13 แบบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 206 ท่อน และ
ก่อสร้างบ่อพัก 24 บ่อพร้อมฝาปิด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 261,000  บาท) 



 

๘๑ 

๓.๒.๑๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ าและฝาปิดร่องระบายน้ า ภายในหมู่บ้าน  
บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 13 ตั้งไว้ 215,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ า และ 
ฝาปิดร่องระบายน้ า ภายในหมู่บ้านบ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 13 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 
เริ่มจากแยกถนนแบ่งเขตหมู่ที่ 8 กับ หมู่ที่ 13 ไปถึงแยกสหกรณ์หมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร จ านวน 215,000 บาท)  

๓.๒.๑๓ โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านใคร่นุ่น หมู่ที่ 14  ด้านทิศเหนือ
วัดพิไชยาราม ตั้งไว้  213,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน ด้านทิศเหนือ 
วัดพิไชยาราม บ้านใคร่นุ่น หมู่ที่ 14 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เริ่มจากแนวทางระบายน้ า
เดิมบริเวณสามแยกทิศเหนือวัดพิไชยาราม ไปทางบ้าน นางค ามี  สิงสุวรรณ แบบรางระบายน้ ารูปตัวยู ความ
ยาว 185 เมตร พร้อมฝาปิด และรื้อท่อระบายน้ าเดิม พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40 เมตร จ านวน 10 ท่อน และก่อสร้างบ่อพัก  4 บ่อพร้อมฝาปิด รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 213,000 บาท) 

๓.๒.๑๔ โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน ด้านทิศตะวันตก บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15    
ตั้งไว้  51,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน ด้านทิศตะวันตก บ้านหวัขัว หมู่ที่ 15      
ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เริ่มจากแนวทางระบายน้ าเดิมบริเวณด้านหลังโรงแรมแสงจันทร์  
รีสอร์ทไปทางทิศใต้ของหมู่บ้าน แบบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 
39 ท่อน และก่อสร้างบ่อพัก 5 บ่อพร้อมฝาปิด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 51,000  บาท) 

๓.๒.๑๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยอุดมวัฒนคูณ บ้าน     
ท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 520,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
ซอยอุดมวัฒนคูณ บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1  ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  เริ่มจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ไปถึงบริเวณบ้านนางไพรศรี เนื่องมหา ให้ได้ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
จ านวน 520,000 บาท) 

๓.๒.๑๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซอยเถียงนาครูน้อย บ้าน   
ท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 ตั้งไว้  1,079,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านซอยเถียงนาครูน้อย บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เริ่มจาก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมไปทางหอพักหาญธงชัย ให้ได้ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 414 เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,730 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
จ านวน 1,079,000 บาท) 

๓.๒.๑๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1   
ตั้งไว้  316,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง    
หมู่ที่ 1 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เริ่มจากแยกร้านซ่อมรถทองเยื้อง ซอยเถียงนาครูน้อย ถึง
บริเวณหอพักสุภาน าโชค ให้ได้ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่  
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง (ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  จ านวน 316,000 บาท) 
 



 

๘๒ 

๓.๒.๑๘  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง   
หมู่ที่ 2 กับ บ้านท่าขอนยางหมู่ที่ 4  ตั้งไว้  49,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 2 กับ หมู่ที่ 4   ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม   
เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้านท่าขอนยางหมู่ที่ 4 ไปเชื่อมกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้าน  
ท่าขอนยางหมู่ที่ 2 บริเวณริมแม่น้ าชี  ด้านทิศตะวันตกวัดเจริญผล ให้ได้ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จ านวน 49,000  บาท) 

๓.๒.๑๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ด้านทิศตะวันตกหนอง     
ตีนบ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 196,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน ด้านทิศตะวันตกหนองตีนบ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย          
จ.มหาสารคาม เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ไปเชื่อมกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้าน อาจารย์ 
ชัชวาล  รัตนพร  ให้ได้ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 139 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 347.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง (ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 196,000 บาท) 

๓.๒.๒๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ด้านทิศตะวันออก วัดเจริญผล 
บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 345,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
ด้านทิศตะวันออก วัดเจริญผล บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เริ่มจาก     
สี่แยกบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ไปถึง พนังแม่น้ าชี ให้ได้ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 121 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 605 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 345,000 บาท)  

๓.๒.๒๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านกุดร่อง หมู่ที่ 5 
กับบ้านใคร่นุ่น หมู่ที่ 14 ตั้งไว้ 420,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน บ้านกุดร่อง หมู่ที่ 5 กับบ้านใคร่นุ่น หมู่ที่ 14  ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 
เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  ให้ได้ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 420,000 บาท)  

๓.๒.๒๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายรอบหมู่บ้าน ด้าน
ทิศใต้ บ้านดอนยม หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 390,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน ถนนสายรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ บ้านดอนยม หมู่ที่ 7   ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 
เริ่มจาก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ไปทางสระน้ าหมู่บ้าน ให้ได้ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  750 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลท่าขอนยาง (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จ านวน 390,000  บาท)  

๓.๒.๒๓ โครงการก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง 
หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 93,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ท่าขอนยาง หมู่ที่ 11 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เริ่มจากสี่แยกไฟแดงฝั่งทางด้าน หมู่ที่ 11 
ไปถึงหอพักวรรณวิไล ให้ได้ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 44 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 176 ตารางเมตร  พร้อมท าฝาบ่อพัก แบบตะแกรงเหล็ก จ านวน ๑ บ่อ 1 ฝา 



 

๘๓ 

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 93,000  บาท)  

๓.๒.๒๔ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน เส้นรอบหมู่บ้าน
ด้านทิศเหนือ บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 13  ตั้งไว้ 248,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านเส้นรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือ บ้านดอนเวียงจนัทร์ หมู่ที่ 13 ต.ท่าขอนยาง 
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ไปทางบ้าน นางล าปาง  รัดถา ให้ได้ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 475 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 248,000  บาท)  

๓.๒.๒๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ด้านทิศเหนือวัดบูรพา    
บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15 ตั้งไว้ 294,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
ด้านทิศเหนือวัดบูรพา บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15  ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม    ให้ได้ขนาดผิว
จราจรกว้าง  4 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 552 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 294,000  บาท)  

๓.๒.๒๖ โครงการก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ด้านทิศตะวันตก 
วัดบูรพา บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15 ตั้งไว้ 79,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน ด้านทิศตะวันตกวัดบูรพา บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม   
ให้ได้ขนาดผิวจราจรกว้าง  2  เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 140 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 79,000  บาท)  

๓.๒.๒๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน  
บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15  ตั้งไว้ 177,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
ด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15  ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เริ่มจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ไปทางโคกหนองเหล่า ให้ได้ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง 
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 177,000  บาท)  

๓.๒.๒๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวทางลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1  
ตั้งไว้ 80,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวทางลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 
ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เริ่มจากแยกถนนเชื่อมทาง ซอยอุดมวัฒนคูณ ไปทางหนองแสง    
ให้ได้ขนาดผิวทางลูกรัง กว้าง 3 เมตร ยาว ๙๐0 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ลูกบาศก์เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 2,๗๐0 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 80,000  บาท)  

๓.๒.๒๙ โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวทางลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยางหมู่ที่ 3  
ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวทางลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง   
หมู่ที่ 3  ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เริ่มจากแยกทางเข้านา นายพรชัย สีค าม่วน ไปทาง     
ชีหลงเหนือ ให้ได้ขนาดผิวทางลูกรัง กว้าง 3.5 เมตร ยาว ๗๘0 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1๓๖.5 
ลูกบาศก์เมตร หรือพ้ืนที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๒,๗๓0 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 
80,000  บาท)  



 

๘๔ 

๓.๒.๓๐ โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวทางลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยางหมู่ที่ 3  
ตั้งไว้ 80,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวทางลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง
หมู่ที่ 3  ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เริ่มจากบริเวณหน้าบ้าน อาจารย์ชัชวาล  รัตนพร ไป
ทางกุดค าฮิง ให้ได้ขนาดผิวทางลูกรัง กว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 135 
ลูกบาศก์เมตร หรือพ้ืนที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 
80,000  บาท)  

๓.๒.๓๑ โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวทางลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านวังหว้า หมู่ที่ 6     
ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวทางลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านวังหว้า หมู่ที่ 6  
ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เริ่มจากสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านวังหว้า ถึงถนนทางเข้า         
วนอุทยานชีหลง ให้ได้ขนาดผิวทางลูกรัง กว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 135 
ลูกบาศก์เมตร หรือพ้ืนที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 
80,000  บาท) 

๓.๒.๓๒  โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวทางลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยม หมู่ที่ 7  
ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวทางลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยม หมู่ที่ 7 
ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เริ่มจากบริเวณหน้าบ้าน นายทรนง  พิมายนอก สมาชิกสภา
จังหวัด ถึงถนนลาดยางสายบ้านดอนยม-บ้านมะค่า ให้ได้ขนาดผิวทางลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว ๖80 เมตร   
มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1๓๖ ลูกบาศก์เมตร หรือพ้ืนที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๒,๗๒0 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 80,000  บาท) 

4. งบรายจา่ยอืน่ๆ ตั้งไว ้   -    บาท 

5. งบเงนิอดุหนนุ ตั้งไว ้ ๑,๗๐๐,๐๐๐  บาท แยกเปน็ 
5.1 อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ภายในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน ๔0๐,๐๐๐ บาท) 

5.2 อุดหนุนค่าขยายเขตประปา ตั้งไว้ ๑,300,000 บาท เพ่ือขยายเขตประปาภูมิภาค ภายใน
เขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน จ านวน ๑,300,000 บาท) 



 

๘๕ 
 

รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยทัว่ไปประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 255๙ 
เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 

รายจา่ยจ าแนกตามหนว่ยงาน 
หนว่ยงาน  กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 

----------------------------------------- 

ตั้งงบประมาณรายจา่ยทัง้สิน้    ๗,๘๙๖,๙๕๐  บาท   แยกเป็น 

๑.  งบบุคคลากร  ตั้งไว ้  ๒,๓๔๙,๐๕๐  บาท   แยกเปน็  

       ๑.๑  หมวดเงนิเดือนฝา่ยประจ า  ตัง้ไว ้ ๑,๒๐๕,๔๐๐  บาท  แยกเปน็ 
1.๑.1 ประเภท  เงินเดือนพนักงานสามัญ  ตั้งไว้  ๑,๑๖๓,๔๐๐  บาทเพ่ือจ่ายเป็น

เงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานสังกัดกองสาธารณสุขและส่องแวดล้อม จ านวน ๔ ต าแหน่ง 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
จ านวน ๑,๑๖๓,๔๐๐  บาท) 

1.๑.2 ประเภท  เงินเพ่ิมพนักงาน  ตั้งไว้    -   บาท   
1.๑.3 ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง  ตั้งไว้  ๔๒,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ า

ต าแหน่งของผู้อ านวยการกอง (นักบริหารงานสาธารณสุข)  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข  จ านวน ๔๒,๐๐๐  บาท) 

 ๑.๒  หมวดคา่จา้งประจ า  ตั้งไว ้   -    บาท 

๑.๓  หมวดคา่ตอบแทนพนักงานจา้ง  ตัง้ไว ้ ๑,๑๔๓,๖๕๐  บาท  แยกเปน็ 
๑.๓.๑ ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งไว้ ๓๕๑,๖๕๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน ๕ ต าแหน่ง  ที่ปฏิบัติงานสังกัดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จ านวน ๓๕๑,๖๕๐ บาท) 

๑.๓.๒ ประเภท  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ  ตั้งไว้ ๗๒,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน ๒ ต าแหน่ง     
ที่ปฏิบัติงานสังกัดกองสาธารณสุข ตามหนังสือส านักงาน ก.ท., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว๑๒๕๙ ลงวันที่ 1๔ พฤษภาคม 255๕  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข จ านวน ๗๒,๐๐๐  บาท) 

๑.๓.๓ ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งไว้  ๗๒๐,๐๐๐  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน ๖ ต าแหน่ง  ที่ปฏิบัติงานสังกัดกองสาธารณสุข  (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จ านวน  ๗๒๐,๐๐๐  บาท) 

๒.  งบด าเนนิการ  ตั้งไว ้  ๔,๙๒๗,๘๐๐  บาท  แยกเปน็ 

๒.๑ หมวดคา่ตอบแทน   ตัง้ไว ้  ๔๙,๐๐๐  บาท  แยกเปน็ 
๒.๑.๑. ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  25,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน

ช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิ์เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ    
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จ านวน 25,๐๐๐  บาท) 



 

๘๖ 

๒.๑.๒. ประเภท  ค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  ๒๔,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของ
พนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิ์เบิกเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จ านวน  ๒๔,๐๐๐ บาท) 

๒.๒ หมวดคา่ใชส้อย   ตัง้ไว้   ๓,๕๔๘,๘๐๐  บาท  แยกเปน็  
๒.๒.๑ ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  ๒,๙๖๘,๘๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทิ้งขยะนอกเขตพ้ืนที่ ค่าจ้างเหมา
บริการเก็บขนขยะ ค่าจ้างแรงงานเก็บค่าบริการขยะ  ค่าจ้างแรงงานดูแลรักษาความสะอาดถนน ค่า
บอกรับวารสารหรือหนังสือ  และรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จ านวน  ๒,๙๖๘,๘๐๐ บาท) 

๒.๒.๒ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ  ตั้งไว้  ๔๓๐,000  บาท     

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้จ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข  จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท) 

(2) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ  ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือใช้
จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ  ในเขตเทศบาลต าบลท่าขอนยางเช่น รณรงค์ส่งเสริมควบคุม
และป้องกันโรคที่ระบาดในช่วงฤดูต่างๆ  เช่น จัดท าป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  แผ่นพับรณรงค์เก่ียวกับโรคไข้เลือดออก โรคเล็ปโตสไปโรซิส โรคไข้หวัดนก      
โรคอหิวาห์ โรคท้องร่วง โรคประจ าถ่ินต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในโครงการนี้ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน จ านวน  ๕๐,๐๐๐ บาท 

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการลดคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน   ตั้งไว้  ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
ใช้จ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถังรวบรวมขยะอินทรีย์ ค่าจัดอบรมส าหรับผู้น าชุมชน 
อสม. แกนน าชุมชน ร้านอาหาร โรงเรียน ในเขตเทศบาลต าบลท่าขอนยาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นใน
โครงการนี้ (ปรากฏในเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  จ านวน  ๑๕๐,๐๐๐  บาท) 

(4) ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมอาหารสะอาดปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ตั้งไว้        
๑0๐,๐๐0  บาท เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมมหกรรมอาหารสะอาดปลอดภัยส าหรับร้านอาหาร และร้าน
แผงลอยจ าหน่ายอาหาร เช่น ค่าบริหารจัดการ  ค่าวัสดุการแพทย์เพ่ือตรวจหาเชื้อคอลิฟอร์มแบคทีเรีย ตรวจ
สารเคมีในอุปกรณ์ภาชนะจัดเก็บอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร  ค่าอาหาร  ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาเวทีเครื่องเสียง  
ค่าวัสดุและรางวัล ในการจัดงาน ในเขตเทศบาลต าบลท่าขอนยาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในโครงการนี้ 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จ านวน ๑00,๐๐๐  บาท) 

(5) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ  ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือใช้
จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ  ในเขตเทศบาลต าบลท่าขอนยางเช่น รณรงค์ส่งเสริมควบคุม
และป้องกันโรคที่ระบาดในช่วงฤดูต่างๆ  เช่น จัดท าป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  แผ่นพับออกร่วมรณรงค์กับประชาชน เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก โรคเล็ปโตสไปโร
ซิส โรคไข้หวัดนก โรคอหิวาห์ โรคท้องร่วง โรคประจ าถิ่นต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในโครงการนี้ 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท) 
 
 



 

๘๗ 

(6) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน  ตั้งไว้     
๕๐,000 บาท เพื่อใช้จ่ายค่าในการจัดกิจกรรมอบรมฟ้ืนฟูความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในโครงการนี้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน จ านวน ๕0,000 บาท ) 

๒.๒.๓ ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ ๑5๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น  
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง เช่น เครื่องพ่นสารเคมีก าจัดยุง เครื่องตัดหญ้า  
รถบรรทุกขยะ ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
จ านวน  ๑๕๐,๐๐๐  บาท) 

๒.๓ หมวดคา่วสัด ุ ตัง้ไว ้  ๑,๓๓๐,๐๐๐  บาท  แยกเปน็ 
๒.๓.๑. ประเภท  วัสดุส านักงาน   ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ

ส านักงาน เช่น กระดาษ กระดาษต่อเนื่อง ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ ตรายาง แบบพิมพ์ แฟ้ม ซองจดหมาย 
น้ ายาลบหมึก น้ าดื่มสะอาด แผ่นป้ายชื่อ เครื่องค านวณเลข ฯลฯ   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท) 

๒.๓.๒. ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ 
วัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานก าจัดขยะมูลฝอย เช่นไม้กวาด เข่ง แปรง ถุงด า (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จ านวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท)  

๒.๓.๓. ประเภท  วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์   ตั้งไว้  ๑5๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์อ่ืนๆน้ ายาก าจัดยุงลาย  ทรายอะเบท  ก าจัดลูกน้ าและอ่ืนๆ 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จ านวน ๑5๐,๐๐๐  บาท) 

๒.๓.๔. ประเภท  วัสดุเครื่องแต่งกาย  ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุด  
เครื่องแบบ ถุงมือ,หมวก, รองเท้า อ่ืนๆ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท) 

๒.๓.๕. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์     
ค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล Flash drive, แผ่น CD, ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ เมมโมรี่ชีพ และวัสดุคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท) 

๒.๓.๖. ประเภท วัสดุยานยนต์และขนส่ง  ตั้งไว้  60,000  บาท เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ
เกี่ยวกับยานยนต์และขนส่ง เพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ กรณีช ารุดเสียหายจากการใช้งาน เช่น แบตเตอร์รี   
ยางใน  ยางนอก และอุปกรณ์เกี่ยวกับยานยนต์ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข  จ านวน  60,000 ) 

๒.๓.๗. ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้  ๙0๐,๐๐๐  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง น้ ามันหล่อลื่น และวัสดุอื่นๆ ที่เก่ียวกับเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จ านวน  ๙๐๐,๐๐๐  บาท) 

๒.๔ หมวดคา่สาธารณูปโภคตัง้ไว ้     -   บาท    

 

 

 



 

๘๘ 

๓. งบลงทนุ   ตั้งไว ้ ๕๐๗,๖๐๐   บาท 

๓.๑ หมวดคา่ครภุณัฑ ์  ตัง้ไว ้ ๓๐๗,๖๐๐   บาท  
๓.๑.๑ ประเภท ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  ตั้งไว้  ๗,๖๐๐  

บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน  1  เครื่อง  เพ่ือใช้
ปฏิบัติงานราชการของเทศบาล ตามข้อ ๔๔ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณ์พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ.255๘ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จ านวน 
๗,๖๐๐ บาท) 

๓.๑.๒ ประเภท ค่าจัดซื้อชุดออกก าลังกายกลางแจ้ง  ตั้งไว้  ๓00,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าจัดซื้อชุดออกก าลังกายกลางแจ้ง ส าหรับประชาชน ในเขตเทศบาล จ านวน  ๓ ชุด พร้อมติดตั้ง  เพ่ือเป็น
อุปกรณ์ส่งเสริมสุขภาพประชาชน ในชุมชน ตามราคาท้องถิ่น (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข จ านวน  ๓00,000  บาท ) 

๔.  งบรายจา่ยอืน่ๆ   ตั้งไว ้   -  บาท   

๕.  งบเงนิอดุหนนุ  ตั้งไว ้ ๑๑๒,๕๐๐  บาท  แยกเปน็ 
5.1 อุดหนุนการจัดกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ตั้งไว้  ๑๑๒,๕๐๐ บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ ๑ - ๑๕  ในการ
จัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขมูลฐาน เช่น พัฒนาศักยภาพ อสม. ควบคุมป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟู
สุขภาพชุมชน การบริการสาธารณสุขชุมชน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน จ านวน  ๑๑๒,๕๐๐  บาท) 
 
 
 

 



 

๘๙ 
 

รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยทัว่ไปประจ าปงีบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙ 
เทศบาลต าบลทา่ขอนยางอ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 

รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน 
หนว่ยงาน  กองการศึกษา 

----------------------------------------- 
ตั้งงบประมาณรายจา่ยทัง้สิน้   ๗,๗๐๖,๔๐๐   บาท   แยกเป็น 

๑. งบบุคลากร  ตัง้ไว ้  ๑,๓๖๑,๔๓๐   บาท  แยกเปน็  

 1.๑  หมวดเงนิเดือนฝา่ยประจ า  ตั้งไว ้  ๑,๐๕๐,๔๘๐   บาท     แยกเปน็ 
1.1.1 ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตั้งไว้  ๑,๐๐๘,๔๘๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น

เงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานสังกัดกองการศึกษา จ านวน ๕ ต าแหน่ง  พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือน  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  จ านวน  ๑,๐๐๘,๔๘๐  บาท) 

1.1.2 ประเภท  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพ่ิมต่างๆ  ตั้งไว้  -   บาท   
1.1.3 ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง  ตั้งไว้  ๔๒,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ า

ต าแหน่งของผู้อ านวยการกอง (นักบริหารงานการศึกษา) หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับเงินประจ าต าแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา จ านวน ๔๒,๐๐๐ บาท) 

  ๑.๒.  หมวดค่าจา้งประจ า  ตัง้ไว ้ รวม   -    บาท   

  ๑.๓.  หมวดค่าตอบแทนพนกังานจา้ง  ตัง้ไว ้ ๓๑๐,๙๕๐  บาท  แยกเปน็ 
๑.๓.๑ ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งไว้  ๑๙๐,๙๕๐  บาท  เพ่ือจ่าย

เป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงานสังกัดกองการศึกษา จ านวน ๑ ต าแหน่ง  (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  จ านวน  ๑๙๐,๙๕๐  บาท) 

๑.๓.๒ ประเภท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพ่ิมต่างๆ  ตั้งไว้  - บาท 
๑.๓.๓ ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งไว้  ๑๒๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานสังกัดกองการศึกษา จ านวน ๑ ต าแหน่ง (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  จ านวน ๑๒๐,๐๐๐  บาท) 

๒.  งบด าเนนิการ  ตั้งไว ้ ๓,๑๓๓,๖๗๐  บาท  แยกเปน็ 

๒.๑  หมวดคา่ตอบแทน   ตั้งไว ้ ๒๔,๐๐๐  บาทแยกเป็น 
๒.๑.๑ ประเภท ค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  ๒๔,๐00 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน

เทศบาล ที่ปฏิบัติงานสังกัดกองการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
จ านวน ๒๔,๐00  บาท) 

๒.๒  หมวดคา่ใชส้อย   ตัง้ไว ้ ๑,๙๖๔,๐๐๐  บาท  แยกเปน็ 
๒.๒.๑ ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  3๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าธรรมเนียมศาล  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าบอกรับวารสารหรือหนังสือ  ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของอาคารสถานที่ราชการ  
และรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา  จ านวน  3๐,๐๐๐ บาท) 



 

๙๐ 

๒.๒.๒ ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ ตั้งไว้  ๑,๙๑๔,๐๐๐ บาท   

(๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้  ๗๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือใช้จ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา  จ านวน  ๗๐,๐๐๐  บาท) 

(๒) ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษา ตั้งไว้ ๖๔๔,๐๐๐ บาท  เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าขอนยาง จ านวน  ๑๑๕  คน จ านวน  
๒๘๐ วัน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่ มท  ๐๘๙๓.๓/ว๑๕๐๖  ลงวันที่  
๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  จ านวน  
๖๔๔,๐๐๐  บาท) 

(๓) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ตั้งไว้  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในโครงการนี้ 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  จ านวน  ๑๕๐,๐๐๐  บาท) 

(๔) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักเรียน  ตั้งไว้  
๕๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักเรียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในโครงการนี้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท) 

(๕) ค่าใช้จ่ายในโครงการปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญจิตภาวนา ตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐ 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมโครงการปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญจิตภาวนา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ    
ที่จ าเป็นในโครงการนี้  (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน  จ านวน  ๔๐,๐๐๐  บาท) 

(๖) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้  ตั้งไว้  
๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลท่าขอนยาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในโครงการนี้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา     
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  จ านวน  ๔๐,๐๐๐ บาท) 

(๗) ค่าใช้จ่ายในโครงการการนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมโครงการนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นใน
โครงการนี้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น จ านวน 
3๐,๐๐๐  บาท) 

(๘) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  
บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ที่จ าเป็นในโครงการนี้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  จ านวน  ๓๐,๐๐๐ บาท) 

(๙) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมในวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  วัน
พ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ  ตั้งไว้  ๑๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมจัดกิจกรรมในวัน
ส าคัญ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในโครงการนี้ 



 

๙๑ 

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  จ านวน  
๑๖๐,๐๐๐  บาท) 

(๑๐) ค่าใช้จ่ายในโครงการการเตรียมการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด  ตั้งไว้  
๑๕๐,๐๐๐  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการแข่งขัน และจัดรางวัลการแข่งขันกีฬาในระดับ
หมู่บ้าน  ต าบล  อ าเภอ  และจังหวัด  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในโครงการนี้ (ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท) 

(๑๑) ค่าใช้จ่ายในโครงการการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา  ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแข่งขันในระดับหมู่บ้านต าบล อ าเภอ และจังหวัด และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นในโครงการนี้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
จ านวน  ๕๐,๐๐๐ บาท) 

(๑๒) ค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันทางวิชาการ ตั้งไว้  
๓๐,๐๐๐  บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันทางวิชาการ  ส าหรับเด็กนักเรียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในโครงการนี้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  จ านวน  ๓๐,๐๐๐ บาท) 

(๑๓) ค่าใช้จ่ายในโครงการการส่งเสริมกิจกรรมสารรักสารสัมพันธ์ผู้ปกครอง  ให้
ความรู้ด้านสุขอนามัยเด็กปฐมวัย  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมให้
ความรู้ กับผู้ปกครอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในโครงการนี้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท) 

(๑๔) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณี  ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ 
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณี  ประเพณีลอยกระทง  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในโครงการนี้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท) 

(๑๕) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบ โรงเรียนผู้สูงอายุเมือง     
ท่าขอนยาง  ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียน
ผู้สูงอายุเมืองท่าขอนยาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในโครงการนี้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท) 

(๑๖) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาและดูงาน ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาและดูงานของพนักงานเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก  
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าขอนยาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในโครงการนี้ 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท) 

(๑๗) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่าขอนยาง  ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าขอนยาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในโครงการนี้ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท) 

(๑๘) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย  ตั้งไว้  
๓๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย  ส าหรับเด็กและ
เยาวชนในเขตต าบลท่าขอนยาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในโครงการนี้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท) 



 

๙๒ 

(๑๙) ค่าใช้จ่ายในการนมัสการพระพุทธชินวร ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการนมัสการพระพุทธชินวร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในโครงการนี้ (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท) 

(๒๐) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมห้องเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่อาเซียน  ตั้งไว้  
๓๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมห้องเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่อาเซียน ส าหรับเด็ก
และเยาวชนในเขตต าบลท่าขอนยาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในโครงการนี้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท) 

(๒๑) โครงการเปิดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ดเล็กเทศบาลต าบลท่าขอนยาง      
ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเปิดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ดเล็กเทศบาลต าบล  
ท่าขอนยาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในโครงการนี้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท) 

๒.๒.๓ ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองการศึกษา เทศบาลต าบลท่าขอนยาง  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาจ านวน  ๒๐,000  บาท) 
 ๒.๓  หมวดคา่วสัด ุตั้งไว ้  1,๐๙๗,๖๗๐  บาท แยกเปน็ 

๒.๓.๑ ประเภท  วัสดุส านักงาน  ตั้งไว้  15,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ ในส านักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาจ านวน  15,000  บาท) 

๒.๓.๒ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้ 4๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงาน
บ้านงานครัว  เช่น ถาดใส่อาหาร แก้วน้ า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
จ านวน 4๐,๐๐๐ บาท) 

๒.๓.๓ ประเภท ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลท่าขอนยาง  ตั้งไว้ ๒๓๗,๓๒๐ บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ส าหรับเด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  ๒๘๐ วัน(ส าหรับช่วงเปิดภาคเรียน ดื่มนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง และส าหรับช่วงปิด
ภาคเรียนดื่มนม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง) ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 
0893.3/ว1๕๐๖   ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน 255๖ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา จ านวน ๒๓๗,๓๒๐ บาท) 

๒.๓.๔ ประเภท  ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตั้งไว้  
๖๕๕,๓๕๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่สังกัดอยู่ใน
สถานศึกษาในเขตเทศบาลต าบลท่าขอนยาง ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้ดื่มนมให้ได้ดื่มนมทุกคน จ านวน ๒๖๐ วัน
(ส าหรับช่วงเปิดภาคเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง และส าหรับช่วงปิดภาคเรียน นม ยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง) 
ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1๕๐๖ ลงวนัที่ ๒๖ มิถุนายน 
255๖ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จ านวน ๖๕๕,๓๕๐  บาท) 

๒.๓.๕ ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา
เผยแพร่งานราชการต่างๆ ของกองการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท) 



 

๙๓ 

๒.๓.๖ ประเภท วัสดุกีฬา ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา  
ส าหรับใช้ในราชการของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานกีฬาและนันทนาการ  จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) 

๒.๓.๗ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๑๕,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม สายไฟคอมพิวเตอร์ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จ านวน  ๑๕,000  บาท) 

๒.๓.๘ ประเภท วัสดุการศึกษา  ตั้งไว้  25,00๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา
สื่อการสอนส าหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าขอนยาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จ านวน  25,00๐  บาท) 

       ๒.4 หมวดค่าสาธารณปูโภค   ตั้งไว้  48,000  บาท  แยกเป็น 

๒.๔.๑ ประเภท ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จ านวน 
24,000 บาท) 

๒.๔.๒ ประเภท ค่าน้ าประปา ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
จ านวน  24,000  บาท) 

๓. งบลงทนุ  ตั้งไว ้ ๘๙๓,๓๐๐  บาท  แยกเปน็ 

๓.๑ หมวดคา่ครภุณัฑ ์ ตัง้ไว ้ ๒๐,๓๐๐  บาท 
๓.๑.๑ ประเภท ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  ตั้งไว้  ๔,๓๐๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จ านวน  1  เครื่อง เพ่ือใช้ปฏิบัติงานราชการ
ของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง ตามข้อ 44  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประจ าปีงบประมาณ 255๘  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
จ านวน 4,2๐๐  บาท) 

๓.๑.๒ ประเภท ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิ้ว) ตั้งไว้ ๑๖,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน ๑ ชุด เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง ตามข้อ ๘ เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2558  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จ านวน  ๑๖,๐๐๐  บาท) 

๓.๒ หมวดคา่ครภุณัฑ ์ ตัง้ไว ้ ๘๗๓,๐๐๐  บาท 
๓.๒.๑ โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าขอนยาง ตั้งไว้ 

๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าขอนยาง รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน จ านวน ๑๐๐,000 บาท) 

๓.๒.๒ โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  ตั้งไว้ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าขอนยาง 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน ๑๐๐,000 บาท) 



 

๙๔ 

๓.๒.๓ โครงการก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  ตั้งไว้ 
๒๓๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าขอนยาง ความยาว ๗๕ 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม และ    
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน ๒๓๔,000 บาท 

๓.๒.๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ท่าขอนยาง ตั้งไว้ ๑๘๘,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม เข้าไปในพ้ืนที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่าขอนยาง ให้ได้ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนา 0.15 เมตร และขนาด  
ผิวจราจร กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓ เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๑ ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  จ านวน ๑๘๘,000 บาท) 

๓.๒.๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ท่าขอนยาง ตั้งไว้ ๒๕๑,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่าขอนยาง  บริเวณหน้าอาคารเรียนเดิม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าขอนยาง ให้ได้
ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๔ ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง 
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวน ๒๕๑,๐๐๐ บาท) 

๔.  งบรายจา่ยอืน่ๆ ตัง้ไว ้   -     บาท 

5.  งบเงนิอดุหนนุ  ตั้งไว ้  ๒,๓๑๘,๐๐๐  บาท  แยกเปน็ 
5.1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดกิจกรรมงานกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด  ตั้งไว้   

150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตต าบลท่าขอนยางในการจัด
กิจกรรมด้านกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  จ านวน  150,000 บาท) 

5.2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ตั้งไว้ 750,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณีไหลเรือไฟวันออกพรรษา ประเพณีวันเข้าพรรษา เป็นต้น  (ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น จ านวน 750,000 บาท) 

5.3 อุดหนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษา  ตั้งไว้  ๑,๓๖๘,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
อุดหนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตต าบลท่าขอนยางส าหรับเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน  
จ านวน  ๒๐๐ วัน  ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1๕๐๖ 
ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน 255๖ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
จ านวน  ๑,๓๖8,๐๐๐  บาท ) 

5.4 อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท ) 

5.5 อุดหนุนกิจกรรมสถานศึกษาในเขตเทศบาลต าบลท่าขอนยาง ตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐ บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนการศึกษาเด็กเรียนดีแต่ยากจน  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา จ านวน  ๔๐,๐๐๐  บาท)  



 

๙๕ 
 

รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยทัว่ไปประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
เทศบาลต าบลทา่ขอนยางอ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 

รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน 
หนว่ยงาน  กองสวสัดิการสังคม 
----------------------------------------- 

ตั้งงบประมาณรายจา่ยทัง้สิน้   2,346,350  บาท  แยกเปน็ 

๑.  งบบุคลากร  ตัง้ไว ้ ๑,๓๐๑,๓๕๐ บาท  แยกเปน็  

๑.๑ หมวดเงนิเดอืนฝา่ยประจ า  ตัง้ไว ้ 1,124,880  บาท  แยกเปน็ 
1.1.1 ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตั้งไว้ 1,082,880 บาท เพ่ือจ่ายเป็น

เงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองสวัสดิการสังคม จ านวน  ๓ ต าแหน่ง (ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  จ านวน  1,082,880 บาท) 

1.1.2 ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง  ตั้งไว้  ๔๒,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งของผู้อ านวยการกอง (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  (ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ จ านวน ๔๒,๐๐๐ บาท) 

1.2 หมวดคา่จ้างลูกจา้งประจ า   ตั้งไว ้ -   บาท  

1.3 หมวดคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  ตัง้ไว ้ รวม 176,470  บาท  แยกเปน็ 
๑.๓.๑ ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 176,470บาท เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองสวัสดิการสังคม จ านวน  ๑ ต าแหน่ง (ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์  จ านวน  176,470บาท) 

2. งบด าเนินการ  ตัง้ไว ้ 1,028,000  บาท  แยกเปน็ 

๒.๑ หมวดคา่ตอบแทน  ตัง้ไว ้ ๑๐,๐๐๐   บาท  แยกเปน็ 
๒.๑.๑. ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน

ช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาลสังกัดกองสวัสดิการสังคม (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์     
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท) 

๒.๒ หมวดคา่ใชส้อย   ตัง้ไว ้  868,000 บาท  แยกเปน็ 
๒.๒.๑. ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  3๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าธรรมเนียมศาล  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าบอกรับวารสารหรือหนังสือ  ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของอาคารสถานที่ราชการ  
และรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
สังคมสงเคราะห์  จ านวน  3๐,๐๐๐  บาท) 

๒.๒.๒. ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว้   
828,๐๐๐   บาท 
 



 

๙๖ 

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือใช้จ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท) 

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องกันหนาวเพ่ือสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว 
ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวเพ่ือสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในฤดู
หนาว  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) 

(3) ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยระยะยาวในครอบครัว
ยากจน ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยระยะยาวในครอบครัว (ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ จ านวน  ๑๐,๐๐๐ บาท) 

(4) ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์สวัสดิการ เด็กก าพร้าอนาถาที่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่
เลี้ยงดูเด็กยากจน  ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวที่เลี้ยงดูเด็กและมีความ
ยากจน (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท) 

(5) ค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท) 

(6) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการว่างงาน  ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการว่างงานของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท) 

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ  ตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท) 

(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน  ตั้งไว้  
๒๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน  เทศบาล
ต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน  จ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท) 

(9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มอาชีพ  ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐ บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มอาชีพ ของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน จ านวน  ๕๐,๐๐๐ บาท) 

(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนตลาดนัดเทศบาล ตั้งไว้  1๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ส่งเสริมสนับสนุนตลาดนัดเทศบาล ของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน จ านวน 1๐๐,๐๐๐ บาท) 

(11) ค่าใช้จ่ายในโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผศ) ตั้งไว้  1๐๘,๐๐๐ บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผศ) ของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  (ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน จ านวน 1๐๘,๐๐๐ บาท) 

(12) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบกฎหมายของ
ผู้ประกอบการ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบ
กฎหมาย ของผู้ประกอบการในเขตเทศบาลต าบลท่าขอน(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท) 



 

๙๗ 

๒.๒.๓. ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็น   
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงทรัพย์สิน ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลท่าขอนยาง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ จ านวน  ๑๐,๐๐๐ 
บาท) 

๒.๓ หมวดคา่วสัด ุ ตัง้ไว ้ ๑๕๐,000 บาท   แยกเปน็ 
๒.๓.๑. ประเภท ค่าวัสดุส านักงาน  ตั้งไว้  ๓๐,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ

เครื่องใช้ต่างๆ ในส านักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์  จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท) 

๒.๓.๒. ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ   
เพ่ือใช้ในการซ่อมสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวที่ยากไร้ ขาดแคลน ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท) 

๒.๓.๓. ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณา
เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานราชการ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคม
สงเคราะห์  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท) 

๒.๓.๔. ประเภท วัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  1๐,๐๐๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุที่ใช้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในส านักงาน เช่น หมึกปริ้นเตอร์แผ่นดิสก์ โปรแกรม สายไฟ สายแลน ปลั๊กพ่วง 
แฟล็ดไดว์ ฯลฯ  และวัสดุ อุปกรณ์อ่ืนๆ ทีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  จ านวน  1๐,๐๐๐ บาท) 

๒.๔ หมวดคา่สาธารณูปโภค   ตัง้ไว ้    -    บาท 

๓.   งบลงทนุ  ตัง้ไว ้ 17,000 บาท  แยกเปน็ 

๓.๑ หมวดคา่ครภุณัฑ ์ ตัง้ไว ้ 17,000  บาท 
๑.๓.๑ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานส านักงาน  ตั้งไว้ ๑๗,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานส านักงาน  เพ่ือใช้ปฏิบัติงานราชการของเทศบาล 
จ านวน ๑ ชุด ตามข้อ ๑๐ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณ์พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.255๘ 
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ จ านวน ๑๗,๐๐๐ บาท) 

๓.๒ หมวดคา่ทีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง  ตั้งไว ้ -    บาท 

๔. งบรายจา่ยอืน่ๆ   ตัง้ไว ้ -   บาท   

5. งบเงนิอดุหนุน   ตัง้ไว ้  -   บาท  
 

  



 

๙๘ 

รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยทัว่ไปประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕9 
เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง  อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวัดมหาสารคาม 

รายจา่ยจ าแนกตามหนว่ยงาน 
หนว่ยงาน  กองการเกษตร 

...................................................... 
 

ตั้งงบประมาณรายจา่ยทัง้สิน้ 1,614,000  บาท  แยกเปน็ 

๑.  งบบุคลากร  ตัง้ไว ้ 1,010,500  บาท  แยกเปน็ 

 ๑.๑ หมวดเงนิเดือนฝ่ายประจ า   ตั้งไว ้ 409,080  บาท 
๑.๑.๑ ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตั้งไว้ 367,080 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน

ให้แก่พนักงานเทศบาล จ านวน  ๒ ต าแหน่ง (ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  จ านวน  
367,080 บาท) 

๑.๑.๒ ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง  ตั้งไว้  ๔๒,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งของผู้อ านวยการกอง (นักบริหารงานการเกษตร) หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับเงินประจ าต าแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  
จ านวน ๔๒,๐๐๐ บาท) 

๑.๒  หมวดคา่จา้งประจ า ตั้งไว ้ -    บาท 

 ๑.๓.  หมวดค่าตอบแทนพนกังานจา้ง   ตัง้ไว ้ 601,420  บาท  แยกเปน็ 
1.3.1 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งไว้  433,420  บาท  เพ่ือจ่าย

เป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน ๓ ต าแหน่ง  (ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งาน
ส่งเสริมการเกษตร  จ านวน  433,420 บาท) 

1.3.2 ประเภท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ ตั้งไว้ 48,000  บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน ๒ ต าแหน่ง ที่ปฏิบัติงาน
สังกัดกองการเกษตร  ตามหนังสือส านักงาน  ก.ท.,  ก.ท.จ.  และ  ก.อบต.  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๐๙.๓/ว 
๑๒๕๙  ลงวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  (ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  จ านวน  
48,000 บาท) 

1.3.3 ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งไว้  120,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน ๑ ต าแหน่ง  ที่ปฏิบัติงานสังกัดกองการเกษตร (ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  จ านวน  120,000  บาท) 

๒.  งบด าเนนิการ  ตั้งไว ้604,000  บาท  แยกเปน็ 
 ๒.๑  หมวดคา่ตอบแทน ตั้งไว ้    -   บาท 
 ๒.๒  หมวดคา่ใชส้อย ตั้งไว ้ 530,๐๐๐  บาท  แยกเปน็ 
  ๒.๒.๑  ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  12๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าธรรมเนียมศาล  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าบอกรับวารสารหรือหนังสือ  ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของอาคารสถานที่ราชการ  
และรายจ่ายที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ (ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  จ านวน  
12๐,๐๐๐ บาท) 



 

๙๙ 

  ๒.๒.๒  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    
ตั้งไว้  390,000  บาท  

(๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท เพ่ือใช้จ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการ  
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  (ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริม
การเกษตร  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท) 

(๒) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ตั้งไว้ 
๑๐๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร (ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท) 

(๓) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการปลูกต้นไม้และรักษาต้นไม้  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมการปลูกต้นไม้และรักษาต้นไม้  (ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม้  จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท) 

(๔) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  จ านวน  ๒๕๐,๐๐๐ บาท) 

  ๒.๒.๓  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตัง้ไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงทรัพย์สิน ของกองการเกษตร เทศบาลต าบลท่าขอนยาง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  จ านวน  ๒๐,๐๐๐ บาท) 
 ๒.๓  หมวดคา่วสัด ุ ตั้งไว ้ ๒๕,๐๐๐  บาท  แยกเปน็ 

๒.๓.๑. ประเภท วัสดุส านักงาน  ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของวัสดุต่างๆ
เพ่ือใช้ในราชการในส านักเทศบาล เช่น สมุดบัญชีต่างๆ แฟ้ม กระดาษ ปากกา สมุด ดินสอ ใบเสร็จรับเงิน  
แบบพิมพ์ต่างๆ  ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท) 

๒.๓.๒. ประเภท วัสดุการเกษตร  ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  
เช่น สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า อาหารสัตว์ ปุ๋ย ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท) 

๒.๓.๓. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  5,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในส านักงาน เช่น หมึกปริ้นเตอร์ แผ่นดิสก์ โปรแกรม สายไฟ ปลั๊กพ่วง แฟล็ดไดว์ ฯลฯ  
และวัสดุ อุปกรณ์อ่ืนๆ ทีเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  จ านวน  
5,๐๐๐ บาท) 
 ๒.๔  หมวดคา่สาธารณปูโภค  ตัง้ไว ้ ๔๙,๐๐๐  บาท     
  ๒.๔.๑  ประเภท  ค่ากระแสไฟฟ้า ตั้งไว้  ๔๙,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในการ
สูบน้ าท าการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกร เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรในการสูบน้ าเพ่ือการเกษตร ในกรณีท่ี    
ฝนทิ้งช่วง  ฝนแล้ง  และการท าการเกษตรหลังฤดูเก็บเกี่ยว  (ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริม
การเกษตร  จ านวน  ๔๙,๐๐๐  บาท) 
๓.  งบลงทนุ    ตั้งไว ้ - บาท 
๔.  รายจา่ยอืน่ๆ ตั้งไว ้ - บาท 
๕.  เงนิอดุหนุน  ตั้งไว ้ - บาท 
  



 

๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 


