เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ของ
เทศบาลตาบลหนองขาว
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศเทศบาลตาบลหนองขาว
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65
--------------------------------------------------------------ด้วยสภาเทศบาลตาบลหนองขาว ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕65 และอนุ มั ติ ใ ห้ น าร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วตราเป็ น เทศบั ญ ญั ติ
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
๒๕64 และวันที่ 23 สิงหาคม ๒๕64 ตามลาดับ
บัดนี้ นายอาเภอท่าม่วงได้ลงนามอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ของเทศบาลตาบลหนองขาวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามหนังสืออาเภอท่าม่วง
ที่ กจ ๐๐23.10/1243 ลงวัน ที่ 6 กันยายน 2564 เรื่อง ขอส่ งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารงบประมาณของเทศบาลต าบลหนองขาว
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕62 มาตรา ๖๕
จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตาม
สาเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. ๒๕64

(ลงชื่อ)
(นายวัฒนา เชียงทอง)
นายกเทศมนตรีตาบลหนองขาว

เทศบาลตาบลหนองขาว
เขต/อาเภอ ท่ าม่ วง จังหวัดกาญจนบุรี
-----------------------------------------------------99 ม.4 ซอย- ถนน- แขวง/ตาบล หนองขาว
เขต/อาเภอ ท่าม่ วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

พื้นที่
ประชากรทั้งหมด
ชาย
หญิง

0.84 ตารางกิโลเมตร
5,131 คน
2,432 คน
2,699 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิ งหาคม 2564

สว่ นที่ 1
คำแถลงประกอบงบประมำณ
รำยจ่ำย
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565
ของ
เทศบำลตำบลหนองขำว
อำเภอท่ำม่วง จ ังหว ัดกำญจนบุร ี

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองขาว
บัดนี้ ถึงเวลำที่ผู้บริหำรท้องถิน่ ของเทศบำลตำบลหนองขำว จะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ต่อสภำเทศบำลตำบลหนองขำวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสนี้ ผู้บริหำรท้องถิน่ เทศบำลตำบลหนองขำว จึงขอชี้แจงให้ท่ำน
ประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลัง ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรดำเนินกำร ในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีสถำนะ
กำรเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จำนวน 71,688,739.70 บำท
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 78,610,782.69 บำท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 19,892,770.79 บำท
1.1.4 รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จำนวน 6 โครงกำร
รวม 200,572.00 บำท
1.1.5 รำยกำรกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 12 โครงกำร รวม 973,976.70 บำท
1.2 เงินกูค้ งค้ำง จำนวน 0.00 บำท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รำยรับจริง จำนวน 48,831,288.83 บำท ประกอบด้วย
หมวดภำษีอำกร
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภค และกิจกำรพำณิชย์
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรำยได้จำกทุน
หมวดภำษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

131,173.14
502,307.70
668,304.94
0
60,064.05
1,200.00
22,894,166.00
24,574,073.00

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์ จำนวน 0.00 บำท
2.3 รำยจ่ำยจริง จำนวน 42,957,943.57 บำท ประกอบด้วย
งบกลำง
จำนวน 11,664,983.98
งบบุคลำกร
จำนวน 16,231,233.07
งบดำเนินงำน
จำนวน
9,516,405.58
งบลงทุน
จำนวน
4,417,322.00
งบเงินอุดหนุน
จำนวน
1,127,998.94
งบรำยจ่ำยอื่น
จำนวน
0.00
2.4 รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์ จำนวน 20,295.00 บำท
2.5 มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพื่อดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ จำนวน 1,509,525.00 บำท
2.6 รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บำท
2.7 รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินกู้ จำนวน 0.00 บำท
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการประปา เทศบาลตาบลหนองขาว
ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ.2563
รำยรับจริง
จำนวน
รำยจ่ำยจริง
จำนวน
กูเ้ งินจำกธนำคำร/ก.ส.ท./อื่นๆ
จำนวน
ยืมเงินสะสมจำกเทศบำล
จำนวน
กำไรสะสม
จำนวน
เงินฝำกธนำคำร ณ วันที่ 31 กรกฏำคม 2564
จำนวน
ทรัพย์รับจำนวน
จำนวน
เงินสะสม
จำนวน
ทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน

3,936,277.58
3,304,841.62
0.00
0.00
0.00
13,277,718.29
0.00
9,528,640.29
2,791,421.70

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลหนองขาว
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
1. รายรับ
รายรับ
รายได้ จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนี ยม ค่าปรับ และ
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้ จัดเก็บเอง
รายได้ ที่รัฐบาลเก็บแล้ วจัดสรรให้ องค์ กร
หมวดภาษีจดั สรร
รวมรายได้ ที่รัฐบาลเก็บแล้ วจัดสรรให้
รายได้ ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์ กรปกครอง
หมวดเงินอุดหนุ น
รวมรายได้ ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์ กร
รวม

รายรับจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

131,173.14
502,307.70
668,304.94
60,064.05
1,200.00
1,363,049.83

200,000.00
475,300.00
700,000.00
30,500.00
5,000.00
1,410,800.00

244,000.00
438,200.00
662,800.00
30,000.00
5,000.00
1,380,000.00

22,894,166.00
22,894,166.00

22,350,000.00
22,350,000.00

23,080,000.00
23,080,000.00

24,574,073.00
24,574,073.00
48,831,288.83

25,239,200.00
25,239,200.00
49,000,000.00

25,700,000.00
25,700,000.00
50,160,000.00

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลหนองขาว
อาเภอท่ าม่ วง จังหวัดกาญจนบุรี
2. รายจ่ าย
รายจ่ าย
จ่ ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนิ นงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
รวมจ่ ายจากงบประมาณ

รายจ่ ายจริง
ปี 2563
11,664,983.98
16,231,233.07
9,516,405.58
4,417,322.00
1,127,998.94
42,957,943.57

ประมาณการ
ปี 2564
12,358,900.00
19,261,400.00
11,079,000.00
4,934,700.00
1,366,000.00
49,000,000.00

ประมาณการ
ปี 2565
13,065,400.00
19,863,960.00
10,794,040.00
5,248,600.00
1,188,000.00
50,160,000.00

สว่ นที่ 2
เทศบ ัญญ ัติ
เรือ
่ ง
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565
ของ
เทศบำลตำบลหนองขำว
อำเภอท่ำม่วง จ ังหว ัดกำญจนบุร ี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่ างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตาบลหนองขาว
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ด้าน

รวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุ ข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

12,731,780
3,187,805
8,752,965
2,296,540
2,088,000
838,530
59,000
7,129,980
10,000

งบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น

13,065,400
50,160,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลหนองขาว
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
แผนงานงบกลาง
งบ
งบกลาง
งบกลาง

งาน

งบกลาง
13,065,400
13,065,400

รวม
13,065,400
13,065,400

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป
6,824,120
2,624,640
4,199,480
1,569,320
114,400
711,920
415,000
328,000
330,000
230,000
100,000
96,000
96,000
8,819,440

งานวางแผนสถิตแิ ละ
วิชาการ
549,240
0
549,240
47,140
10,000
37,140
0
0
0
0
0
0
0
596,380

งานบริหารงานคลัง
1,984,320
0
1,984,320
829,000
193,200
485,200
135,000
15,600
50,000
50,000
0
0
0
2,863,320

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน
362,640
0
362,640
90,000
70,000
20,000
0
0
0
0
0
0
0
452,640

รวม
9,720,320
2,624,640
7,095,680
2,535,460
387,600
1,254,260
550,000
343,600
380,000
280,000
100,000
96,000
96,000
12,731,780

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน
งานบริหารทั่วไป
งานป้องกันและบรรเทา
งบ
เกี่ยวกับการรักษา
สาธารณภัย
ความสงบภายใน
งบบุคลากร
1,685,340
0
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
1,685,340
0
งบดาเนินงาน
390,690
51,775
ค่าตอบแทน
54,400
0
ค่าใช้สอย
106,290
51,775
ค่าวัสดุ
230,000
0
งบลงทุน
1,060,000
0
ค่าครุภณ
ั ฑ์
50,000
0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1,010,000
0
รวม
3,136,030
51,775

รวม
1,685,340
1,685,340
442,465
54,400
158,065
230,000
1,060,000
50,000
1,010,000
3,187,805

แผนงานการศึกษา
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
4,802,920
4,802,920
792,700
118,200
247,500
150,000
277,000
30,000
30,000
0
0
5,625,620

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
0
0
1,985,345
0
1,176,145
809,200
0
0
0
1,092,000
1,092,000
3,077,345

งานศึกษาไม่กาหนด
ระดับ
0
0
50,000
0
50,000
0
0
0
0
0
0
50,000

รวม
4,802,920
4,802,920
2,828,045
118,200
1,473,645
959,200
277,000
30,000
30,000
1,092,000
1,092,000
8,752,965

แผนงานสาธารณสุข
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
รวม

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
965,000
965,000
766,600
24,600
332,000
410,000
100,000
100,000
1,831,600

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
0
0
464,940
120,000
194,940
150,000
0
0
464,940

รวม
965,000
965,000
1,231,540
144,600
526,940
560,000
100,000
100,000
2,296,540

แผนงานเคหะและชุมชน
งบ

งาน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
0
0
500,000
500,000
500,000

งานสวนสาธารณะ
96,000
96,000
0
0
96,000

งานกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
1,492,000
1,492,000
0
0
1,492,000

รวม
1,588,000
1,588,000
500,000
500,000
2,088,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน
งานบริหารทั่วไป
งานส่งเสริมและ
งบ
เกี่ยวกับสร้างความ สนับสนุนความเข้มแข็ง
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
งบบุคลากร
576,000
0
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
576,000
0
งบดาเนินงาน
30,000
232,530
ค่าตอบแทน
10,000
0
ค่าใช้สอย
20,000
232,530
รวม
606,000
232,530
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งาน งานศาสนาวัฒนธรรม
งบ
ท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รวม

59,000
59,000
59,000

รวม
59,000
59,000
59,000

รวม
576,000
576,000
262,530
10,000
252,530
838,530

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
งานบริหารทั่วไป
งบ
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา
งบบุคลากร
2,114,380
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
2,114,380
งบดาเนินงาน
1,261,000
ค่าตอบแทน
25,000
ค่าใช้สอย
322,000
ค่าวัสดุ
814,000
ค่าสาธารณูปโภค
100,000
งบลงทุน
1,028,600
ค่าครุภณ
ั ฑ์
1,028,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
0
รวม
4,403,980

งานก่อสร้าง
0
0
576,000
0
576,000
0
0
2,150,000
0
2,150,000
2,726,000

แผนงานการเกษตร
งบ

งาน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รวม

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
10,000
10,000
10,000

รวม
10,000
10,000
10,000

รวม
2,114,380
2,114,380
1,837,000
25,000
898,000
814,000
100,000
3,178,600
1,028,600
2,150,000
7,129,980

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลหนองขาว
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอานาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราขึน้ ไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลหนองขาว และโดยเห็นชอบของผู้วา่ ราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 54,052,000 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 50,160,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม
12,731,780
3,187,805
8,752,965
2,296,540
2,088,000
838,530
59,000
7,129,980
10,000
13,065,400
50,160,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 3,892,000 บาท ดังนี้
งบ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
รวมรายจ่าย

ยอดรวม
184,800
1,030,900
2,376,300
300,000
3,892,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตาบลหนองขาวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตาบลหนองขาวมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ .........7 กันยายน พ.ศ.2564............
วัฒนา เชียงทอง
( นายวัฒนา เชียงทอง )
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลหนองขาว
เห็นชอบ

ฑรัท เหลืองสอาด
( นายฑรัท เหลืองสอาด )
ตาแหน่ง นายอาเภอท่าม่วง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้วา่ ราชการจังหวัดกาญจนบุรี
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รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บล น ง ว
ภ ท มวง จง วด ญจนบุรี
รายรับจริง
ปี 2562
หมวดภาษีอากร
ภ ษีโรง รื นแล ที่ดิน
ภ ษีบ รุงท งที่
ภ ษีที่ดินแล สิ่งปลู สร ง
ภ ษีป้ ย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรม นียมใบ นุญ ต ร ยสุร
ค ธรรม นียม ็บแล นมูลฝ ย
ค ธรรม นียมใน ร
นงสื รบร ง รแจงสถ นที่
จ น ย ร รื ส สม ร
ค ธรรม นียมปิด โปรย ติดต้งแผนปร ศ รื แผนปลิว พื่
รโฆษณ
ค ธรรม นียม ี่ยว บท บียนร ษฎร
ค ธรรม นียม ี่ยว บ รควบคุม ค ร
ค ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณิชย์
ค ธรรม นียมใบ นุญ ตปร บ ิจ รน้ มน ชื้ พลิง
ค ธรรม นียม ื่น ๆ

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

244,344.80
6,116.10
0.00
84,502.00
334,962.90

975.00
0.00
23,577.14
106,621.00
131,173.14

0.00
0.00
100,000.00
100,000.00
200,000.00

0.00
0.00
0.00
44.00

%
%
%
%

0.00
0.00
100,000.00
144,000.00
244,000.00

2,289.20
161,560.00

2,056.40
154,520.00

2,000.00
150,000.00

0.00 %
80.13 %

2,000.00
270,200.00

300.00

0.00

0.00

0.00 %

0.00

400.00

880.00

800.00

0.00 %

800.00

1,790.00
863.00
230.00
0.00
0.00

1,890.00
17,648.50
240.00
3,220.00
0.00

2,500.00
12,000.00
500.00
0.00
3,000.00

-20.00
0.00
0.00
100.00
0.00

%
%
%
%
%

2,000.00
12,000.00
500.00
3,200.00
3,000.00
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รายรับจริง
ค ปรบผู ร ท ผิด ฎ ม ยจร จรท งบ
ค ปรบ รผิดสญญ
ค ปรบ ื่น ๆ
ค ใบ นุญ ตรบท ร ็บ นสิ่งปฏิ ูล รื มูลฝ ย
ค ใบ นุญ ตปร บ รค ส รบ ิจ รที่ ปน นตร ยต
สุ ภ พ
ค ใบ นุญ ตจดต้งสถ นที่จ น ย ร รื สถ นที่ส สม
รในครว รื พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ ิน 200 ต ร ง มตร
ค ใบ นุญ ตจดต้งตล ด ชน
ค ใบ นุญ ต ี่ยว บ รควบคุม ค ร
ค ใบ นุญ ต ี่ยว บ รโฆษณ โดยใช ครื่ ง ย ย สียง
ค ใบ นุญ ต ื่น ๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บี้ย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
งินที่มีผู ุทิศใ
ค ย ส ร รจดซื้ จดจ ง
ค สมครสม ชิ งสมุด
ร ยได บ็ด ตล็ด ื่น ๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ปี 2562
22,300.00
562,315.00
420.00
4,000.00

ปี 2563
25,400.00
260,957.80
420.00
4,000.00

ปี 2564
30,000.00
250,000.00
1,000.00
1,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-33.33 %
-60.00 %
0.00 %
0.00 %

17,100.00

14,700.00

10,000.00

0.00 %

10,000.00

14,400.00

13,700.00

10,000.00

0.00 %

10,000.00

4,000.00
280.00
750.00
2,890.00
795,887.20

2,000.00
310.00
365.00
0.00
502,307.70

500.00
500.00
1,000.00
500.00
475,300.00

0.00
0.00
0.00
0.00

%
%
%
%

500.00
500.00
1,000.00
500.00
438,200.00

572,295.09
572,295.09

668,304.94
668,304.94

700,000.00
700,000.00

-5.31 %

662,800.00
662,800.00

0.00
18,500.00
0.00
22,698.00
41,198.00

0.58
33,000.00
0.00
27,063.47
60,064.05

0.00
10,000.00
500.00
20,000.00
30,500.00

0.00
0.00
-100.00
0.00

%
%
%
%

ปี 2565
20,000.00
100,000.00
1,000.00
1,000.00

0.00
10,000.00
0.00
20,000.00
30,000.00
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รายรับจริง
ปี 2562
หมวดรายได้จากทุน
ค ยท ดตล ดทรพย์สิน
รวมหมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีรถยนต์
ภ ษีมูลค พิ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน
ภ ษีมูลค พิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได
ภ ษีธุร ิจ ฉพ
ภ ษีสรรพส มิต
ค ภ ค ลวงแร
ค ภ ค ลวงปิโตร ลียม
ค ธรรม นียมจดท บียนสิทธิแล นิติ รรมต มปร มวล
ฎ ม ยที่ดิน
ภ ษีจดสรร ื่น ๆ
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุน
งิน ุด นุนท่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมทุกหมวด

ปี 2563

ปี 2564

0.00
0.00

1,200.00
1,200.00

5,000.00
5,000.00

437,018.87
17,084,250.72
2,241,388.35
79,634.99
4,590,612.12
55,833.17
46,901.32

462,182.16
15,872,068.60
2,183,335.51
129,172.83
3,943,299.60
55,309.75
49,407.55

400,000.00
15,500,000.00
2,000,000.00
150,000.00
4,000,000.00
50,000.00
50,000.00

288,661.00

199,390.00

37,300.00
24,861,600.54
23,521,298.00
23,521,298.00
50,127,241.73

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
0.00 %

15.00
3.23
10.00
-20.00
0.00
0.00
0.00

ปี 2565
5,000.00
5,000.00

%
%
%
%
%
%
%

460,000.00
16,000,000.00
2,200,000.00
120,000.00
4,000,000.00
50,000.00
50,000.00

200,000.00

0.00 %

200,000.00

0.00
22,894,166.00

0.00
22,350,000.00

0.00 %

0.00
23,080,000.00

24,574,073.00
24,574,073.00
48,831,288.83

25,239,200.00
25,239,200.00
49,000,000.00

1.83 %

25,700,000.00
25,700,000.00
50,160,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บล น ง ว
ภ ท มวง จง วด ญจนบุรี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

50,160,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภ ษีที่ดินแล สิ่งปลู สร้ ง

รวม

244,000 บาท

จ นวน

100,000 บ ท

จ นวน

144,000 บ ท

รวม

438,200 บาท

จ นวน

2,000 บ ท

จ นวน

270,200 บ ท

จ นวน

800 บ ท

จ นวน

2,000 บ ท

จ นวน

12,000 บ ท

โดยปร ม ณ รตงรบไว้ พื่ ใ ้ใ ล้ ียง บจ นวนที่ ็บได้จริง
-ปร ม ณ ร ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ภ ษีป้ ย
โดยปร ม ณ รตงรบไว้ พื่ ใ ้ใ ล้ ียง บจ นวนที่ ็บได้จริง
-ปร ม ณ รม ว ปงบปร ม ณที่ผ นม
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ธรรม นียมใบ นุญ ต ร ยสุร
โดยปร ม ณ รตงรบไว้ พื่ ใ ้ใ ล้ ียง บจ นวนที่ ็บได้จริง
-ปร ม ณ ร ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ธรรม นียม ็บแล นมูลฝ ย
โดยปร ม ณ รตงรบไว้ พื่ ใ ้ใ ล้ ียง บจ นวนที่ ็บได้จริง
-ปร ม ณ รม ว ปงบปร ม ณที่ผ นม
ธรรม นียมปิด โปรย ติดตงแผนปร
โฆษณ

ศ รื แผนปลิว พื่

ร

โดยปร ม ณ รตงรบไว้ พื่ ใ ้ใ ล้ ียง บจ นวนที่ ็บได้จริง
-ปร ม ณ ร ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ธรรม นียม ี่ยว บท บียนร ษฎร
โดยปร ม ณ รตงรบไว้ พื่ ใ ้ใ ล้ ียง บจ นวนที่ ็บได้จริง
-ปร ม ณ รน้ ย ว ปงบปร ม ณที่ผ นม
ธรรม นียม ี่ยว บ ร วบ ุม

ร

โดยปร ม ณ รตงรบไว้ พื่ ใ ้ใ ล้ ียง บจ นวนที่ ็บได้จริง
-ปร ม ณ ร ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
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ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณิชย์

จ นวน

500 บ ท

จ นวน

3,200 บ ท

จ นวน

3,000 บ ท

จ นวน

20,000 บ ท

จ นวน

100,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

10,000 บ ท

จ นวน

10,000 บ ท

โดยปร ม ณ รตงรบไว้ พื่ ใ ้ใ ล้ ียง บจ นวนที่ ็บได้จริง
-ปร ม ณ ร ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ธรรม นียมใบ นุญ ตปร

บ ิจ รน มน ชื พลิง

โดยปร ม ณ รตงรบไว้ พื่ ใ ้ใ ล้ ียง บจ นวนที่ ็บได้จริง
-งบปร ม ณปที่ผ นม ไมได้ตงรบไว้
ธรรม นียม ื่น ๆ
โดยปร ม ณ รตงรบไว้ พื่ ใ ้ใ ล้ ียง บจ นวนที่ ็บได้จริง
-ปร ม ณ ร ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ปรบผู้ ร ท ผิด ฎ ม ยจร จรท งบ
โดยปร ม ณ รตงรบไว้ พื่ ใ ้ใ ล้ ียง บจ นวนที่ ็บได้จริง
-ปร ม ณ รน้ ย ว ปงบปร ม ณที่ผ นม
ปรบ รผิดสญญ
โดยปร ม ณ รตงรบไว้ พื่ ใ ้ใ ล้ ียง บจ นวนที่ ็บได้จริง
-ปร ม ณ รน้ ย ว ปงบปร ม ณที่ผ นม
ปรบ ื่น ๆ
โดยปร ม ณ รตงรบไว้ พื่ ใ ้ใ ล้ ียง บจ นวนที่ ็บได้จริง
-ปร ม ณ ร ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ใบ นุญ ตรบท

ร ็บ นสิ่งปฏิ ูล รื มูลฝ ย

โดยปร ม ณ รตงรบไว้ พื่ ใ ้ใ ล้ ียง บจ นวนที่ ็บได้จริง
-ปร ม ณ ร ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ใบ นุญ ตปร
สุ ภ พ

บ ร ้ ส รบ ิจ รที่ ปน นตร ยต

โดยปร ม ณ รตงรบไว้ พื่ ใ ้ใ ล้ ียง บจ นวนที่ ็บได้จริง
-ปร ม ณ ร ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ใบ นุญ ตจดตงสถ นที่จ น ย ร รื สถ นที่ส สม
รใน รว รื พืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่ ิน 200 ต ร ง มตร
โดยปร ม ณ รตงรบไว้ พื่ ใ ้ใ ล้ ียง บจ นวนที่ ็บได้จริง
-ปร ม ณ ร ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
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ใบ นุญ ตจดตงตล ด ชน

จ นวน

500 บ ท

จ นวน

500 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

500 บ ท

รวม

662,800 บาท

จ นวน

662,800 บ ท

รวม

30,000 บาท

จ นวน

10,000 บ ท

จ นวน

20,000 บ ท

รวม

5,000 บาท

จ นวน

5,000 บ ท

โดยปร ม ณ รตงรบไว้ พื่ ใ ้ใ ล้ ียง บจ นวนที่ ็บได้จริง
-ปร ม ณ ร ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ใบ นุญ ต ี่ยว บ ร วบ ุม

ร

โดยปร ม ณ รตงรบไว้ พื่ ใ ้ใ ล้ ียง บจ นวนที่ ็บได้จริง
-ปร ม ณ ร ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ใบ นุญ ต ี่ยว บ รโฆษณ โดยใช้ รื่ ง ย ย สียง
โดยปร ม ณ รตงรบไว้ พื่ ใ ้ใ ล้ ียง บจ นวนที่ ็บได้จริง
-ปร ม ณ ร ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ใบ นุญ ต ื่น ๆ
โดยปร ม ณ รตงรบไว้ พื่ ใ ้ใ ล้ ียง บจ นวนที่ ็บได้จริง
-ปร ม ณ ร ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บีย
โดยปร ม ณ รตงรบไว้ พื่ ใ ้ใ ล้ ียง บจ นวนที่ ็บได้จริง
-ปร ม ณ รน้ ย ว ปงบปร ม ณที่ผ นม
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ย ส ร รจดซื จดจ้ ง
โดยปร ม ณ รตงรบไว้ พื่ ใ ้ใ ล้ ียง บจ นวนที่ ็บได้จริง
-ปร ม ณ ร ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ
โดยปร ม ณ รตงรบไว้ใ ้ใ ล้ ียง บจ นวนที่ ็บได้จริง
-ปร ม ณ ร ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
หมวดรายได้จากทุน
ยท ดตล ดทรพย์สิน
โดยปร ม ณ รตงรบไว้ พื่ ใ ้ใ ล้ ียง บจ นวนที่ ็บได้จริง
-ปร ม ณ ร ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีรถยนต์

รวม

23,080,000 บาท

จ นวน

460,000 บ ท

จ นวน

16,000,000 บ ท

จ นวน

2,200,000 บ ท

จ นวน

120,000 บ ท

จ นวน

4,000,000 บ ท

จ นวน

50,000 บ ท

จ นวน

50,000 บ ท

โดยปร ม ณ รตงรบไว้ พื่ ใ ้ใ ล้ ียง บจ นวนที่ได้รบจด
สรรจริง
-ปร ม ณ รม ว ปงบปร ม ณที่ผ นม
ภ ษีมูล พิ่มต ม พ.ร.บ.

นดแผน

โดยปร ม ณ รตงรบไว้ พื่ ใ ้ใ ล้ ียง บจ นวนที่ได้รบจด
สรรจริง
-ปร ม ณ รม ว ปงบปร ม ณที่ผ นม
ภ ษีมูล พิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้
โดยปร ม ณ รตงรบไว้ พื่ ใ ้ใ ล้ ียง บจ นวนที่ได้รบจด
สรรจริง
-ปร ม ณ รม ว ปงบปร ม ณที่ผ นม
ภ ษีธุร ิจ ฉพ
โดยปร ม ณ รตงรบไว้ พื่ ใ ้ใ ล้ ียง บจ นวนที่ได้รบจด
สรรจริง
-ปร ม ณ รน้ ย ว ปงบปร ม ณที่ผ นม
ภ ษีสรรพส มิต
โดยปร ม ณ รตงรบไว้ พื่ ใ ้ใ ล้ ียง บจ นวนที่ได้รบจด
สรรจริง
-ปร ม ณ ร ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ภ

ลวงแร

โดยปร ม ณ รตงรบไว้ พื่ ใ ้ใ ล้ ียง บจ นวนที่ได้รบจด
สรรจริง
-ปร ม ณ ร ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
ภ

ลวงปิโตร ลียม

โดยปร ม ณ รตงรบไว้ พื่ ใ ้ใ ล้ ียง บจ นวนที่ได้รบจด
สรรจริง
-ปร ม ณ ร ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
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ธรรม นียมจดท บียนสิทธิแล นิติ รรมต มปร มวล ฎ ม ย
ที่ดิน

จ นวน

200,000 บ ท

โดยปร ม ณ รตงรบไว้ พื่ ใ ้ใ ล้ ียง บจ นวนที่ได้รบจด
สรรจริง
-ปร ม ณ ร ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน
งิน ุด นุนท่วไป
โดยปร ม ณ รตงรบไว้ พื่ ใ ้ใ ล้ ียง บจ นวนที่ได้รบ ุด
นุนจริง
-ปร ม ณ รม ว ปงบปร ม ณที่ผ นม

รวม

25,700,000 บาท

จ นวน

25,700,000 บ ท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบล นองขาว
อาเภอทามวง จัง วัดกาญจนบุรี
รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

171,385

159,538

104,000

44.23 %

150,000

7,045

7,665

10,000

-30 %

7,000

0

0

100,000

-100 %

0

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

8,436,200

8,709,200

8,900,400

7.93 %

9,606,400

เบี้ยยังชีพความพิการ

1,676,000

1,739,200

1,812,000

3.8 %

1,880,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

54,000

54,000

54,000

0 %

54,000

0

88,390

445,000

-32.58 %

300,000

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0

0

0

100 %

733,800

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบานาญ (ช.ค.บ.)

0

0

0

100 %

22,800

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

เงินสารองจาย
รายจายตามข้อผูกพัน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
1) เงินสมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น รือพื้นที่

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

105,500

115,943

120,000

-100 %

0

41,498.22

43,381.98

44,400

-100 %

0

3) เงินชวยพิเศษ

0

52,710

10,000

-100 %

0

4) คาใช้จายในการจัดการจรจร

0

97,500

100,000

-100 %

0

4) คาใช้จายในการจัดการจราจร

29,900

0

0

0 %

0

5) สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

0

100,000

0

0 %

0

คาใช้จายในการจัดการจราจร

0

0

0

100 %

50,000

คาบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแ ง
ประเทศไทย

0

0

0

100 %

40,600

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

0

0

0

100 %

100,000

เงินสมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (สปสช.)

0

0

0

100 %

120,000

434,740

474,740

712,900

-100 %

0

22,716

22,716

22,800

-100 %

0

รวมงบกลาง

10,978,984.22

11,664,983.98

12,435,500

13,065,400

รวมงบกลาง

10,978,984.22

11,664,983.98

12,435,500

13,065,400

รวมงบกลาง

10,978,984.22

11,664,983.98

12,435,500

13,065,400

รวมแผนงานงบกลาง

10,978,984.22

11,664,983.98

12,435,500

13,065,400

2) คาบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแ ง
ประเทศไทย

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)
เงินชวยคาครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

695,520

695,520

530,520

31.1 %

695,520

คาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก

120,000

120,000

100,000

20 %

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

120,000

120,000

100,000

20 %

120,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริ ารสวนตาบล

182,160

198,720

165,720

19.91 %

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,275,120

1,258,560

1,163,400

28.11 %

1,490,400

2,392,800

2,392,800

2,059,640

2,586,450

2,756,160

3,000,100

-1.7 %

2,949,120

144,000

144,000

134,000

7.46 %

144,000

84,000

84,000

84,000

0 %

84,000

คาจ้างลูกจ้างประจา

227,340

238,560

256,700

6.15 %

272,480

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

584,376

655,080

666,800

-0.14 %

665,880

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินประจาตาแ นง
เงินวิทยฐานะ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
-1.75 %

ปี 2565

73,499

84,000

85,500

84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,699,665

3,961,800

4,227,100

4,199,480

รวมงบบุคลากร

6,092,465

6,354,600

6,286,740

6,824,120

0

0

591,000

-91.54 %

50,000

38,000

59,000

60,000

-100 %

0

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรผู้บริ ารท้องถิ่น

0

0

0

100 %

34,600

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0

0

0

100 %

29,800

54,295

19,700

40,000

-100 %

0

92,295

78,700

691,000

211,739

0

0

0 %

0

1) รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

65,100

271.74 %

242,000

1) รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่บริการ

0

105,680

0

0 %

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

114,400

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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2) โครงการจ้างเ มาแรงงานเพื่อดูแล สวน
ตัดแตงต้นไม้ ทาความสะอาด ภายในศูนย์
พัฒนาศูนย์ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อย
โอกาส เทศบาลตาบล นองขาว

0

95,476

0

0 %

0

2) โครงการจ้างเ มาแรงงานเพื่อดูแล สวน
ตัดแตงต้นไม้ ทาความสะอาดภายในศูนย์
พัฒนาผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
เทศบาลตาบล นองขาว

0

0

90,800

-100 %

0

2) โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการใ ้บริการของเทศบาล
ตาบล นองขาว

0

0

0

100 %

35,000

3) โครงการจ้างเ มาแรงงานเพื่อทาความ
สะอาดบริเวณรอบอาคารสานักงานเทศบาล
ตาบล นองขาว

0

0

69,000

-100 %

0

9,775

4,025

10,000

100 %

20,000

คาใช้จายโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ัว ม า
วชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร

20,900

0

0

0 %

0

คาใช้จายโครงการเรียนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

14,893

0

0

0 %

0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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คาใช้จายในการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน
สาคัญของชาติ และงานพระราชพิธี

24,400

0

0

0 %

0

คาใช้จายในการจัดโครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

3,550

0

0

0 %

0

คาใช้จายในการจัดงานวันเทศบาล

1,000

0

5,000

-100 %

0

111,941.1

164,122.3

65,000

-23.08 %

50,000

45,000

30,000

40,000

-100 %

0

คาใช้จายในการสงเสริมการปกครองใน
ระบบประชาธิปไตย และการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

0

0

10,000

-100 %

0

คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี

0

0

10,000

-100 %

0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

54,000

20,665

9,730

2,600

-100 %

0

โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การทอง
เที่ยวตาบล นองขาว

0

20,000

0

0 %

0

โครงการจัดเวทีสาธารณะด้านการทองเที่ยว
: การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์

0

0

0

100 %

17,790

โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ และ
งานพระราชพิธี

0

3,500

30,000

-33.33 %

20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร
คาใช้จายในการเผยแพรประชาสัมพันธ์
ข้อมูลขาวสาร

โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
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โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการใ ้บริการของเทศบาล
ตาบล นองขาว

25,000

25,000

30,000

-100 %

0

โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ์ข้อมูลขาว
สาร

0

0

0

100 %

30,000

โครงการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้าน
กิจการสภา สา รับผู้บริ าร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง

0

0

10,000

29.9 %

12,990

โครงการพัฒนาองค์กร (Organization
Development)

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการลดขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

0

0

5,000

-100 %

0

โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ลวง

0

22,186

4,600

552.17 %

30,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร
ม าวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ัว

0

19,710

0

100 %

30,000
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

0

24,314

2,500

1,900 %

50,000

โครงการวันเทศบาล

0

0

0

100 %

4,000

23,770

0

183,500

-100 %

0

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริ าร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจา และพนักงานจ้าง

0

0

10,000

61.4 %

16,140

โครงการอบรม ลักสูตรคุณธรรม และ
จริยธรรมของผู้บริ ารท้องถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
.2563

0

8,400

0

0 %

0

46,740.89

93,751.63

273,200

-63.4 %

100,000

559,373.99

625,894.93

936,300

114,722

60,000

100,000

-30 %

70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

21,957.32

23,280.2

5,600

346.43 %

25,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

18,250.2

13,816

13,600

120.59 %

30,000

37,791

62,980

135,000

-77.78 %

30,000

0

6,124

2,200 2,172.73 %

50,000

โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

711,920

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

วัสดุกอสร้าง
วัสดุยานพา นะและขนสง
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106,346.48

83,615.96

110,000

-9.09 %

100,000

0

0

10,000

-100 %

0

35,475

46,251.54

50,000

0 %

50,000

0

0

0

100 %

10,000

55,430

77,855

40,000

25 %

50,000

389,972

373,922.7

466,400

368,519.89

342,275

295,000

-6.44 %

276,000

คาบริการโทรศัพท์

35,758.88

34,572.47

40,000

-25 %

30,000

คาบริการไปรษณีย์

12,333

21,974

20,000

0 %

20,000

1,500

1,500

10,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

418,111.77

400,321.47

365,000

328,000

รวมงบดาเนินงาน

1,459,752.76

1,478,839.1

2,458,700

1,569,320

10,000

0

0

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

415,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ทางาน แบบพนักพิงสูง

0 %

0
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เก้าอี้แบบมีพนักพิง สา รับผู้บริ าร (นายก
เทศมนตรี) ขนาดกว้างไมน้อยกวา 67
เซนติเมตร ลึกไมน้อยกวา 68 เซนติเมตร
สูงไมน้อยกวา 119-126 เซนติเมตร จานวน
1 ตัว

0

0

8,900

-100 %

0

เก้าอี้แบบมีพนักพิงสูง สา รับผู้บริ าร (รอง
นายกเทศมนตรี) ขนาดกว้างไมน้อยกวา 64
เซนติเมตร ลึกไมน้อยกวา 78 เซนติเมตร
สูงไมน้อยกวา 113-119 เซนติเมตร จานวน
2 ตัว

0

0

11,580

-100 %

0

เก้าอี้สานักงาน ( ้องประชุมสภาและ ้อง
ปลัดเทศบาล) จานวน 13 ตัว

0

32,500

0

0 %

0

เก้าอี้สานักงาน จานวน 2 ตัว

0

0

3,200

-100 %

0

เก้าอี้สานักงาน แบบพนักพิงสูง ( ้อง
ประชุมสภา) จานวน 5 ตัว

0

15,000

0

0 %

0

7,900

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

180,000

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด
13,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง

23,000

0

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด
36,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง

47,000

0

0

0 %

0

เครื่องดูดฝุ่น
เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดา)
ความเร็ว 40 แผนตอนาที

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:00

น้า : 11/68

รายจ่ายจริง
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เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ
Inverter) ขนาด 24,000 บีทียูจานวน 3
เครื่อง

0

0

109,000

-100 %

0

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น รือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีที
ยู จานวน 2 เครื่อง

0

96,200

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน
ขนาด 13,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง

23,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (แบบ
ตั้งพื้น รือแบบแขวน) ขนาด 18,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง

28,600

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
ขนาด 36,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง

47,000

0

0

0 %

0

ชุดโต๊ะรับแขก จานวน 1 ชุด

0

0

10,040

-100 %

0

ตู้เก็บเอกสาร ขนาดไมน้อยกวา 45X85
เซนติเมตร จานวน 1 ตู้

0

0

2,700

-100 %

0

ตู้เก็บเอกสาร ขนาดไมน้อยกวา 75X125
เซนติเมตร จานวน 1 ตู้

0

0

2,700

-100 %

0

ตู้ดโทรศัพท์สาขาและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง
และลงโปรแกรมการใช้งาน

42,050

0

0

0 %

0

โต๊ะทางาน สา รับผู้บริ าร (ปลัดเทศบาล)
ขนาดไมน้อยกวา 160x72-79x77
เซนติเมตร จานวน 1 ตัว

0

0

8,700

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โต๊ะทางาน สา รับผู้บริ าร ขนาดไมน้อย
กวา 140X64-70X77 เซนติเมตร จานวน 1
ตัว

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

10,100

-100 %

0

0

0

9,980

-100 %

0

โต๊ะพับเอนกประสงค์สีขาว ขนาดไมน้อย
กวา 45X120X75 ซม. พร้อมผ้าปูโต๊ะ
จานวน 25 ชุด ชุด/ละ 2,300 บาท

0

0

57,500

-100 %

0

โทรศัพท์เคลื่อนที่สา รับนายกเทศมนตรี
และปลัดเทศบาล จานวน 2 เครื่อง

0

33,800

0

0 %

0

0

0

1,364,000

-100 %

0

16,000

0

0

0 %

0

0

369,364

0

0 %

0

โต๊ะทางานสา รับผู้บริ าร (รองนายก
เทศมนตรี) ขนาดไมน้อยกวา 120x60x75
ซม. โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไมน้อยกวา
80x60x75 ซม.และโต๊ะเข้ามุม ขนาดไม
น้อยกวา 65x65x75 ซม. จานวน 2 ชุด

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จานวน
1 คัน
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องเลื่อยโซยนต์ ขนาดเครื่องยนต์ 33 CC
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1) ไมโครโฟนแบบประชุมไร้สาย จานวน
12 เครื่อง พร้อมชุดควบคุม
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ
XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จานวน
1 เครื่อง

33,700

0

0

0 %

0

จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
เส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จานวน 1 จอ

15,300

0

0

0 %

0

1) ติดตั้งผ้ามาน พร้อมอุปกรณ์

0

19,580

0

0 %

0

เครื่องตัดแตงพุมไม้ ขนาด 22 นิ้ว

0

0

11,000

-100 %

0

เครื่องตัด ญ้าแบบข้อแข็ง

0

0

9,500

-100 %

0

ติดตั้งผ้ามานพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้สา รับ
้องผู้บริ ารและ ้องผู้ชวยผู้บริ าร

0

0

22,000

-100 %

0

ติดตั้งผ้ามานพร้อมอุปกรณ์ ้องนายก
เทศมนตรีและ ้องรองนายกเทศมนตรี
จานวน 2 ้อง

0

39,752

0

0 %

0

ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จานวน 1 ตู้

0

0

6,400

-100 %

0

0

0

28,850

-100 %

0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์โรงงาน
ปมลมสายพาน กาลังมอเตอร์ 3 แรงม้า
ขนาดถังลม 250 แรงดัน 8 บาร์ ปริมาณลม
250 ลิตร/นาที 2 ัวสูบ จานวน 1 เครื่อง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวลผล แบบที่
1* จานวน 1 เครื่อง

0

21,300

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 2* ( จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา
19 นิ้ว ) จานวน 3 เครื่อง

0

0

90,000

-100 %

0

60,000

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สา รับประมวล
ผล* จานวน 2 เครื่อง

0

0

44,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1 (28 น้า/นาที)

0

0

8,900

-100 %

0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา
จานวน 1 เครื่อง

0

2,500

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง

29,600

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึก พร้อมติดตั้ง
ถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน
1 เครื่อง

4,200

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับประมวลผล
แบบที่ 2* จอรับภาพขนาดไมน้อยกวา 19
นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์

134,550

585,800

99,000

521,900

1,215,796

1,918,050

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ใ ้เป็น ้องศูนย์
อานวยการควบคุมรักษาความปลอดภัย
เทศบาลตาบล นองขาว (Nongkhao
Security Control and Command
Center)

0

0

324,000

-100 %

0

ติดตั้งราวสเตนเลสทางขึ้นบันได ด้าน น้า
สานักงานเทศบาล

20,000

0

0

0 %

0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

0

0

0

100 %

100,000

1) โครงการซอมแซมดาดฟ้า ้องประชุม
เอนกประสงค์เทศบาลตาบล นองขาว

0

53,000

0

0 %

0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0

0

1,000

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,000

53,000

325,000

100,000

รวมงบลงทุน

541,900

1,268,796

2,243,050

330,000

รวมค่าครุภัณฑ์

-49.49 %

50,000
230,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาตอเติม รือดัดแปลงอาคาร รือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
โครงการขอรับเงินอุด นุนศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเ ลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น ระดับอาเภอ

0

0

0

100 %

30,000

6,000

0

0

0 %

0

1) โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีในวัน
สาคัญของชาติและกิจกรรมงาน
ตามนโยบายของจัง วัดกาญจนบุรี

0

6,000

0

100 %

6,000

2) โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้
ประสานพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด
อาเภอทามวง จัง วัดกาญจนบุรี

0

0

0

100 %

40,000

3) โครงการขอรับเงินอุด นุนศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวยเ ลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ระดับอาเภอ

0

30,000

0

0 %

0

เงินอุด นุนสวนราชการ
1) โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีในวัน
สาคัญของชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 อาเภอทามวง จัง วัดกาญจนบุรี
(อุด นุนที่ทาการปกครองอาเภอทามวง)
ตั้งไว้ 6,000 บาท
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
3) โครงการอบรมผู้ประสานงานพลังแผน
ดินเอาชนะยาเสพติด อาเภอทามวง จัง วัด
กาญจนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(อุด นุนที่ทาการปกครองอาเภอทามวง) ตั้ง
ไว้ 40,000 บาท

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

40,000

0

0

0 %

0

0

40,000

0

0 %

0

4) โครงการอุด นุนศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเ ลือประชาชนขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น (อุด นุน อบต.ทามวง) ตั้งไว้
30,000 บาท

30,000

0

0

0 %

0

8) โครงการพัฒนาสูความเป็นเลิศด้านการ
ใ ้บริการของสานักทะเบียนอาเภอทามวง
(อุด นุนที่ทาการปกครองอาเภอทามวง)
ตั้งไว้ 20,000 บาท

20,000

0

0

0 %

0

โครงการขอรับการอุด นุนในการจัด
กิจกรรมจัดการแขงขันกีฬา และ
นันทนาการ เพื่อสงเสริมใ ้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี จัง วัดกาญจนบุรี ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

0

0

10,000

-100 %

0

4) โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประสานพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพติดอาเภอทามวง
จัง วัดกาญจนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ
.ศ.2563
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการขอรับเงินอุด นุนเพื่อดาเนินงาน
ศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเ ลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ระดับอาเภอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
.2564

0

0

30,000

-100 %

0

โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีในวันสาคัญ
ของชาติและกิจกรรมงานตามนโยบายของ
จัง วัดกาญจนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564

0

0

6,000

-100 %

0

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประสานพลังแผน
ดินเอาชนะยาเสพติด อาเภอทามวง จัง วัด
กาญจนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

0

0

40,000

-100 %

0

อุด นุนโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจาองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

0

50,000

0

0 %

0

20,000

20,000

20,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

20,000

รวมเงินอุดหนุน

116,000

146,000

106,000

96,000

รวมงบเงินอุดหนุน

116,000

146,000

106,000

96,000

เงินอุด นุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
1) โครงการดาเนินงานตามภารกิจของเ ลา
กาชาดจัง วัดกาญจนบุรี
เงินอุด นุนองค์กรการกุศล
โครงการดาเนินงานตามภารกิจของเ ลา
กาชาดจัง วัดกาญจนบุรี
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไป

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

8,210,117.76

9,248,235.1

11,094,490

8,819,440

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

359,400

379,320

416,200

3.13 %

429,240

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

109,000

108,000

108,000

0 %

108,000

11,000

12,000

12,000

0 %

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

479,400

499,320

536,200

549,240

รวมงบบุคลากร

479,400

499,320

536,200

549,240

0

0

43,200

0

0

43,200

0

0

0

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

-76.85 %

10,000
10,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

100 %

10,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

10,000

โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

0

0

0

100 %

17,140

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

37,140

รวมงบดาเนินงาน

0

0

43,200

47,140

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

479,400

499,320

579,400

596,380

1,370,764.38

1,518,720

1,642,000

9.89 %

1,804,320

53,172.45

60,000

60,000

0 %

60,000

108,000

108,000

18,000

500 %

108,000

12,000

12,000

2,000

500 %

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,543,936.83

1,698,720

1,722,000

1,984,320

รวมงบบุคลากร

1,543,936.83

1,698,720

1,722,000

1,984,320

0

0

250,000

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

-52 %

120,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

5,000

-100 %

0

46,000

55,000

60,000

0 %

60,000

0

0

0

100 %

13,200

11,100

13,200

20,000

-100 %

0

57,100

68,200

335,000

267,680

0

0

0 %

0

1) รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

117,146

0

100 %

308,000

2) โครงการจ้างเ มาบริการราษฎรในพื้นที่
ตาบล นองขาว สา รับงานด้านพัสดุ
เทศบาลตาบล นองขาว สังกัดกองคลัง

0

96,000

0

0 %

0

2) โครงการจ้างเ มาบริการราษฎรในพื้นที่
ตาบล นองขาว สา รับงานด้านพัสดุ
เทศบาลตาบล นองขาว กองคลัง

0

0

96,000

-100 %

0

3) โครงการจ้างเ มาบริการราษฎรในพื้นที่
ตาบล นองขาว สา รับงานด้านการเงิน
และบัญชี เทศบาลตาบล นองขาว กองคลัง

0

0

96,000

-100 %

0

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

193,200

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

3) โครงการจ้างเ มาบริการราษฎรในพื้นที่
ตาบล นองขาว สา รับงานด้านการเงิน
และบัญชี เทศบาลตาบล นองขาว สังกัด
กองคลัง

0

96,000

0

0 %

0

4) โครงการจ้างเ มาบริการราษฎรในพื้นที่
ตาบล นองขาว สา รับงานด้านจัดเก็บราย
ได้ เทศบาลตาบล นองขาว กองคลัง

0

0

92,000

-100 %

0

4) โครงการจ้างเ มาแรงงานบุคคลภาย
นอกที่อยูในเขตเทศบาลตาบล นองขาว
เพื่อปฏิบัติงานในกองคลัง

0

96,000

0

0 %

0

1) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0

0

100,000

7.2 %

107,200

2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0

0

0

100 %

20,000

66,990

57,312

45,000

-100 %

0

3) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

30,000

โครงการสารวจข้อมูลภาคสนามในการจัด
ทาแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน

0

92,720

0

0 %

0

0

1,595

9,000

122.22 %

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและ
นอกราชอาณาจักร

คาบารุงรักษาและซอมแซม
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมค่าใช้สอย

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

334,670

556,773

438,000

485,200

47,492.95

59,922.05

60,000

-16.67 %

50,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

5,000

0 %

5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

0

0

15,000

233.33 %

50,000

47,880

59,950

50,000

-40 %

30,000

95,372.95

119,872.05

130,000

0

0

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

0

15,600

รวมงบดาเนินงาน

487,142.95

744,845.05

903,000

829,000

0

2,500

0

0 %

0

8,000

0

0

0 %

0

เก้าอี้ผู้บริ าร จานวน 1 ตัว

0

3,000

0

0 %

0

เก้าอี้สานักงาน จานวน 6 ตัว ตัวละ 2,500
บาท

0

15,000

0

0 %

0

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

135,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

100 %

15,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
1) เก้าอี้สานักงาน
1) ตู้บานเลื่อน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

จัดซื้อตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก 1 บานเปิด
จานวน 2 ตู้

9,000

0

0

0 %

0

ตู้บานเลื่อน

4,000

0

0

0 %

0

ตู้รางเลื่อน พร้อมคาติดตั้ง

0

0

250,000

-100 %

0

โต๊ะทางาน (พร้อมกระจก) ขนาด 4.5 ฟุต

0

5,700

0

0 %

0

1) เครื่องคอมพิวเตอร์

0

59,000

0

0 %

0

2) เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง
มึกพิมพ์

0

4,200

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา
19 น้ว) จานวน 2 เครื่อง

0

59,000

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึก พร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์ (Ink Tang Printer) จานวน 1 เครื่อง

0

4,200

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED สีชนิด
Network แบบที่ 1 (18 น้า/นาที) จานวน
1 เครื่อง

0

9,800

0

0 %

0

67,600

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

50,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:00

น้า : 25/68

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รวมค่าครุภัณฑ์

88,600

162,400

250,000

50,000

รวมงบลงทุน

88,600

162,400

250,000

50,000

รวมงานบริหารงานคลัง

2,119,679.78

2,605,965.05

2,875,000

2,863,320

0

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

362,640

รวมงบบุคลากร

0

0

0

362,640

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

10,000

คาเชาบ้าน

0

0

0

100 %

60,000

0

0

0

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

100 %

362,640

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

70,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0

0

0

100 %

10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

10,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

20,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

90,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

0

0

0

452,640

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

10,809,197.54

12,353,520.15

14,548,890

12,731,780

1,021,620

1,024,790

981,300

31.04 %

1,285,920

318,770

348,120

335,500

7.48 %

360,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
-19.13 %

ปี 2565

45,032

48,000

48,000

38,820

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,385,422

1,420,910

1,364,800

1,685,340

รวมงบบุคลากร

1,385,422

1,420,910

1,364,800

1,685,340

12,800

7,800

144,000

-72.22 %

40,000

0

0

0

100 %

14,400

6,600

9,600

30,000

-100 %

0

19,400

17,400

174,000

5,120

0

0

0 %

0

0

2,500

50,000

-80 %

10,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

54,400

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
1) รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
1) คาใช้จายในการป้องกันและลดอุบัติเ ตุ
ทางถนน

8,374

0

0

0 %

0

1) โครงการการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทาง
ถนน

0

4,907

0

0 %

0

48,812

0

0

0 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการทั้งใน
และนอกราชอาณาจักร

0

0

0

100 %

5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

5,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน

0

0

10,000

62.9 %

16,290

0

0

0

100 %

70,000

62,306

7,407

60,000

0

10,000

10,000

100 %

20,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

7,233.2

18,190

30,000

133.33 %

70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

38,108.82

34,062.16

50,000

20 %

60,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

0

5,296.5

10,000

200 %

30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

0

19,474

0

100 %

50,000

2) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

106,290

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุอื่น

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2565

0

10,000

0

0

รวมค่าวัสดุ

45,342.02

97,022.66

100,000

230,000

รวมงบดาเนินงาน

127,048.02

121,829.66

334,000

390,690

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ากวา 2,400 ซีซี รือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไมต่ากวา 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จานวน
1 คัน

0

0

854,000

-100 %

0

0

480,000

0

0 %

0

เครื่องรับสง-วิทยุ ชนิดประจาที่ ขนาด 40
วัตต์

0

0

30,000

-100 %

0

เครื่องรับสงวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์

0

0

108,000

-100 %

0

30,000

0

0

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสูบน้าและทอสูบน้าสแตนเลส จานวน
2 เครื่อง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
1) ัวฉีดดับเพลิง ( ัวฟ๊อกส์)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
2) ชุดไซเรนชนิดติดรถตรวจการณ์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

24,500

0

0

0 %

0

9,900

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา
19 นิ้ว)

0

0

30,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0

0

4,300

-100 %

0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

0

0

260,000

-100 %

0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

0

0

0

100 %

50,000

64,400

480,000

1,286,300

0

460,000

0

0 %

0

0

0

0

100 %

70,000

3) ทอยางดูดน้าตัว นอน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รวมค่าครุภัณฑ์

50,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
จานวน 3 ชุด พร้อมอุปกรณ์ควบคุมเชื่อม
ตอระบบ ตามรายการที่เทศบาลตาบล
นองขาวกา นด
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด

0

0

0

100 %

940,000

โครงการปรับปรุงระบบควบคุมกล้องวงจร
ปิด CCTV

0

0

262,000

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

460,000

262,000

1,010,000

รวมงบลงทุน

64,400

940,000

1,548,300

1,060,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

1,576,870.02

2,482,739.66

3,247,100

3,136,030

คาใช้จายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน และภัยพิบัติอื่น ๆ

0

0

50,000

-100 %

0

โครงการซักซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

0

0

0

100 %

51,775

30,365

204,147.36

60,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

30,365

204,147.36

110,000

51,775

รวมงบดาเนินงาน

30,365

204,147.36

110,000

51,775

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาบารุงรักษาและซอมแซม
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่

0

3,000

0

0 %

0

ข้อแยกสามทาง

0

12,500

0

0 %

0

สายยางชนิดทอยางแข็ง

0

7,500

0

0 %

0

สายสงน้าดับเพลิงชนิดผ้าใบ

0

47,500

0

0 %

0

สายสงน้าดับเพลิงชนิดยาง

0

42,500

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

113,000

0

0

รวมงบลงทุน

0

113,000

0

0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

30,365

317,147.36

110,000

51,775

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

1,607,235.02

2,799,887.02

3,357,100

3,187,805

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

108,468

178,190

220,400

88.66 %

415,800

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

637,320

660,840

684,180

29.01 %

882,640

70,940

57,420

52,680

-43.05 %

30,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง
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เงินอื่น ๆ

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
62.65 %

ปี 2565

1,960,423.87

2,157,440

2,136,200

3,474,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,777,151.87

3,053,890

3,093,460

4,802,920

รวมงบบุคลากร

2,777,151.87

3,053,890

3,093,460

4,802,920

0

6,200

241,200

-89.14 %

26,200

0

0

0

100 %

92,000

50,300

41,500

100,000

-100 %

0

50,300

47,700

341,200

6,430

57,232

6,600

354.55 %

30,000

63,970

0

0

0 %

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

118,200

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
2) โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตาบล นองขาว

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

52,000

0

0

0 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0

91,620

30,500

63.93 %

50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

50,000

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครู และ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลตาบล
นองขาว คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน โรงเรียนอนุบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
สากัดเทศบาลตาบล นองขาว

0

0

6,000 1,358.33 %

87,500

16,660

16,440

134,150

139,060

165,292

177,250

5,000

20,000

20,000

50 %

30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

1,899.3

20,000

0 %

20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

0

0

27,000

11.11 %

30,000

16,192

34,812.5

2,000

400 %

10,000

วัสดุการเกษตร

0

0

20,000

-50 %

10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

0

24,316

20,000

0 %

20,000

11,450

13,070

20,000

50 %

30,000

32,642

94,097.8

129,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

-77.64 %

30,000
247,500

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

วัสดุกอสร้าง

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

150,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

204,140.83

223,696.63

250,000

0.8 %

252,000

10,210.85

10,207.8

15,000

0 %

15,000

0

6,990.66

10,000

0 %

10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

214,351.68

240,895.09

275,000

277,000

รวมงบดาเนินงาน

436,353.68

547,984.89

922,450

792,700

1) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง

0

84,600

0

0 %

0

เก้าอี้สานักงาน จานวน 3 ตัว

0

7,500

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ
INVERTER) ขนาด 18,000 บีทียู (ติดตั้งที่
้องสมุดประชาชนเทศบาลต. นองขาว)

0

0

34,800

-100 %

0

เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ
INVERTER) ขนาด 18,000 บีทียู ติดตั้งที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล นองขาว
( ้องนิทาน)

0

0

34,800

-100 %

0

เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ
INVERTER) ขนาด 24,000 บีทียู

0

0

42,500

-100 %

0

คาบริการโทรศัพท์
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
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เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ
INVERTER) ขนาด 30,000 บีทียู

0

0

94,400

-100 %

0

เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ
INVERTER) ขนาด 36,000 บีทียู

0

0

325,200

-100 %

0

31,800

0

0

0 %

0

โต๊ะทางานเ ล็ก ขนาด 4 ฟุต จานวน 3 ตัว

0

16,500

0

0 %

0

โต๊ะพับอเนกประสงค์ น้าขาว 150X60X75
ซม. จานวน 10 ตัว

0

17,000

0

0 %

0

15,000

0

0

0 %

0

0

0

138,000

-100 %

0

9,500

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 2

29,600

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา
19 นิ้ว) จานวน 3 เครื่อง

0

88,500

0

0 %

0

21,500

0

0

0 %

0

ชั้นวาง นังสือ 2 ตัว

พัดลมติดผนัง 18 นิ้ว 10 ตัว
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
กล้องวงจรโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย
พร้อมติดตั้ง
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เลื่อยตัดแตงพุมไม้
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สา รับงาน
ประมวลผล

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:00

น้า : 37/68

รายจ่ายจริง
ปี 2562
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เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์

4,200

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0

0

8,600

-100 %

0

2,400

0

0

0 %

0

114,000

214,100

678,300

0

0

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

0

30,000

รวมงบลงทุน

114,000

214,100

678,300

30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

3,327,505.55

3,815,974.89

4,694,210

5,625,620

4,100

0

0

0 %

0

1) รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

3,811

0

0 %

0

1) รายจายเพื่อใ ้ได้มาซื่งบริการ

0

0

0

100 %

20,000

เครื่องสารองไฟฟ้า
รวมค่าครุภัณฑ์

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

100 %

30,000

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:00

น้า : 38/68

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
1) คาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ศึกษาและการเรียนรู้สา รับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบล นองขาว จานวน
60,000 บาท

73,432

0

0

0 %

0

1) คาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ศึกษาและการเรียนรู้สา รับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบล นองขาว

0

22,280

0

0 %

0

2) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา

1,174,241

1,087,725

867,300

-100 %

0

3) คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
การบริ ารสถานศึกษา (คาจัดการเรียนการ
สอน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
นองขาว และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตาบล นองขาว

0

0

323,000

-100 %

0

4) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา (คา นังสือเรียน, อุปกรณ์การ
เรียน , คาเครื่องแบบนักเรียน , คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล นองขาว และโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตาบล นองขาว

0

0

28,200

-100 %

0
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6) โครงการบูรณาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ โดยภูมิปญญาท้องถิ่นของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล นองขาว

0

0

7,000

-100 %

0

8) โครงการเรียนรู้ตาม ลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล นองขาว

0

0

10,000

-100 %

0

9) โครงการ ้องเรียนพิเศษ ลักสูตรภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ (Mini English
Program) ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตาบล นองขาว

0

0

144,000

-100 %

0

โครงการบูรณาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ โดยครูภูมิปญญาท้องถิ่น

0

0

0

100 %

10,000

โครงการบูรณาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ โดยครูภูมิปญญาท้องถิ่นของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล นองขาว

0

7,000

0

0 %

0

โครงการรักการอาน ชวนลูกรัก "ตะลุยโลก
นิทาน"

0

0

0

100 %

18,845

โครงการเรียนรู้ตาม ลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบล นองขาว

0

0

0

100 %

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา

0

0

0

100 %

923,300
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โครงการ ้องเรียนพิเศษ ลักสูตรภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ (Mini English Program)
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบล นอง
ขาว

0

0

0

100 %

144,000

โครงการ ้องเรียนพิเศษ ลักสูตรภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ (Mini English Program)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

0

144,000

0

0 %

0

0

0

0

100 %

50,000

1,251,773

1,264,816

1,379,500

วัสดุสานักงาน

40,890

39,923.55

40,000

25 %

50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

59,842

32,910

0

100 %

709,200

คาอา ารเสริม (นม)

531,399.3

508,350.98

604,300

-100 %

0

14,950

19,020

20,000

50 %

30,000

0

0

10,000

100 %

20,000

รวมค่าวัสดุ

647,081.3

600,204.53

674,300

809,200

รวมงบดาเนินงาน

1,898,854.3

1,865,020.53

2,053,800

1,985,345

5,000

0

0

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,176,145

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์
วัสดุการศึกษา

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
1) เก้าอี้ทางาน แบบพนักพิงสูง

0 %

0
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2) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

64,800

0

0

0 %

0

6,360

0

0

0 %

0

7,900

0

0

0 %

0

0

15,600

30,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

84,060

15,600

30,000

0

รวมงบลงทุน

84,060

15,600

30,000

0

1) เงินอุด นุนสา รับสนับสนุนอา ารกลาง
วัน โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

978,000

894,000

864,200

16.64 %

1,008,000

0

0

0

100 %

84,000

รวมเงินอุดหนุน

978,000

894,000

864,200

1,092,000

รวมงบเงินอุดหนุน

978,000

894,000

864,200

1,092,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

2,960,914.3

2,774,620.53

2,948,000

3,077,345

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1) เครื่องเลนซีดี/ดีวีดี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ

2) โครงการสนับสนุนงบประมาณใ ้แก
โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"
ด้านบุคลากรทางการศึกษา
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ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
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งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมสถาบัน
ครอบครัวและชุมชน จัดตั้งประชาคมเมือง

30,000

0

0

0 %

0

โครงการจัดงานวันเด็กแ งชาติ

0

0

0

100 %

50,000

โครงการจัดงานวันเด็กแ งชาติ ประจาปี พ
.ศ.2563

0

29,922

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

30,000

29,922

0

74,690

37,190

50,000

รวมค่าวัสดุ

74,690

37,190

50,000

0

รวมงบดาเนินงาน

104,690

67,112

50,000

50,000

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ

104,690

67,112

50,000

50,000

รวมแผนงานการศึกษา

6,393,109.85

6,657,707.42

7,692,210

8,752,965

50,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

-100 %

0
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

187,380

200,940

222,000

8.11 %

240,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

562,695

590,040

620,000

4.84 %

650,000

73,568

73,140

75,000

0 %

75,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

823,643

864,120

917,000

965,000

รวมงบบุคลากร

823,643

864,120

917,000

965,000

0

0

85,000

-82.35 %

15,000

0

0

0

100 %

9,600

12,100

10,000

13,000

-100 %

0

12,100

10,000

98,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

24,600
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

143,524

0

1) รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

2) โครงการจ้างเ มาแรงงานบุคคลภาย
นอกเพื่อปฏิบัติงานในกองชาง

0

0 %

0

45,356

17,400 1,348.28 %

252,000

0

96,000

96,000

-100 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0

0

5,000

100 %

10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

20,000

19,425

12,950

0

100 %

50,000

162,949

154,306

118,400

39,900

32,355

40,000

0 %

40,000

0

28,335

10,000

100 %

20,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

60,348

45,420

70,000

0 %

70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

302,603.7

225,684.9

295,000

-15.25 %

250,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

0

0

0

100 %

10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0

3,150

20,000

0 %

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

332,000

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุกอสร้าง
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วัสดุอื่น

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
-100 %

ปี 2565

0

0

5,000

0

รวมค่าวัสดุ

402,851.7

334,944.9

440,000

410,000

รวมงบดาเนินงาน

577,900.7

499,250.9

656,400

766,600

2,500

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง

29,600

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึก พร้อมติดตั้ง
ถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1
เครื่อง

4,200

0

0

0 %

0

184,726.41

269,926

266,000

-62.41 %

100,000

รวมค่าครุภัณฑ์

221,026.41

269,926

266,000

100,000

รวมงบลงทุน

221,026.41

269,926

266,000

100,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้สานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อุด นุนงบประมาณตามโครงการศูนย์พัก
คอยผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
อาเภอทามวง และองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นทุกแ ง

0

0

200,000

-100 %

0

อุด นุนงบประมาณตามโครงการ นวยการ
บริ ารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา(2019)(โควิด-19)"ซิโนฟาร์ม"
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอาเภอทามวง

0

0

47,300

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

0

0

247,300

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

247,300

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

1,622,570.11

1,633,296.9

2,086,700

1,831,600

0

0

11,400

0

0

11,400

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

952.63 %

120,000
120,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

10,000

25,000

54,500

-26.61 %

40,000

โครงการณรรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าและการคุมกาเนิด

39,940

40,000

40,000

-22.5 %

31,000

โครงการบริ ารจัดการขยะในเขตเทศบาล
ตาบล นองขาว

49,880

0

0

0 %

0

โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์
และสิ่งเสพติดในเยาวชน

59,950

0

0

0 %

0

โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์
แกเยาวชน

0

31,120

0

100 %

29,420

โครงการรณรงค์การป้องกันและระงับโรค
ติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

0

0

30,000

66.67 %

50,000

โครงการรณรงค์ความปลอดภัยด้านอา าร
แกสถานประกอบการ

35,020

24,225

8,000

456.5 %

44,520

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใ ้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) และการจัดทา น้ากากอนามัย
เพื่อการป้องกันตนเอง

0

25,000

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

194,790

145,345

132,500

194,940
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ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

0

26,854.9

35,000

42.86 %

50,000

147,600

190,420

130,000

-23.08 %

100,000

รวมค่าวัสดุ

147,600

217,274.9

165,000

150,000

รวมงบดาเนินงาน

342,390

362,619.9

308,900

464,940

เครื่องพน มอกควัน กาจัดยุงและแมลง
แบบมือถือ ปริมาณบรรจุน้ายาไมน้อยกวา
2 ลิตร

0

0

25,000

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดกาลัง 5.6
แรงม้า

0

0

26,000

-100 %

0

0

0

5,600

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

56,600

0

รวมงบลงทุน

0

0

56,600

0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

342,390

362,619.9

365,500

464,940

รวมแผนงานสาธารณสุข

1,964,960.11

1,995,916.8

2,452,200

2,296,540

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือการแพทย์
จัดซื้อเครื่องวัดอุณ ภูมิดิจิตอล ทาง น้า
ผากแบบอินฟราเรด (ติดผนัง)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
คาใช้จายในการปรับปรุง/ซอมแซมศูนย์ผู้สูง
อายุเทศบาลตาบล นองขาว มูที่ 12

25,000

0

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,000

0

0

0

รวมงบลงทุน

25,000

0

0

0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

25,000

0

0

0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

25,000

0

0

0

889,565

1,158,962.07

1,134,000

-100 %

0

53,565

60,000

60,000

-100 %

0

597,600

486,281

600,000

-100 %

0

0 %

0

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
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ยอดต่าง (%)
-100 %

ปี 2565

48,000

54,000

75,000

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,588,730

1,759,243.07

1,869,000

0

รวมงบบุคลากร

1,588,730

1,759,243.07

1,869,000

0

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

170,000

-100 %

0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

5,000

-100 %

0

0

2,100

0

0 %

0

0

2,100

175,000

832,802

0

0

0 %

0

1) รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

182,518.5

110,000

-100 %

0

2) รายจายคารังวัดสอบเขตที่สาธารณะ
ประโยชน์ ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน
ที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติแผนดิน
ประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์รวมกัน

0

0

20,000

-100 %

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

0

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

2) รายจายคารังวัดสอบเขตที่สาธารณะ
ประโยชน์ ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน
ที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติแผนดิน
ประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์รวมกัน ใน
การจัดทาโครงการตามเทศบัญญัติ

0

3,385

0

0 %

0

3) รายจายคาดาเนินการจัดทาทะเบียนถนน
ทาง ลวงท้องถิ่นและโครงการถนนทาง
ลวงลงทะเบียนท้องถิ่นภายในเขต
เทศบาลฯ

0

2,400

0

0 %

0

โครงการจ้างเ มาแรงงานสารวจ รังวัด
คานวณ ตรวจสอบ จัดทาแผนที่ แผนผัง
และงานอื่นๆที่ได้รับมอบ มาย

0

0

24,000

-100 %

0

1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

12,447

17,000

-100 %

0

2) โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม

0

9,964

0

0 %

0

2)โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม

0

0

10,000

-100 %

0

3,900

0

0

0 %

0

28,140

56,065

100,000

-100 %

0

864,842

266,779.5

281,000

54,799

64,183

33,700

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

0

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

-100 %

0

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:00

น้า : 52/68
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ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

167,176.92

213,478.49

509,300

-100 %

0

245,975

297,293

196,000

-100 %

0

วัสดุยานพา นะและขนสง

55,880

12,840

10,000

-100 %

0

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

77,745.9

74,985.36

100,000

-100 %

0

2,530

1,960

2,000

-100 %

0

0

0

5,000

-100 %

0

วัสดุเครื่องแตงกาย

17,039

3,400

0

0 %

0

วัสดุคอมพิวเตอร์

29,920

37,900

30,000

-100 %

0

651,065.82

706,039.85

886,000

606.09

47,297.84

80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

606.09

47,297.84

80,000

0

รวมงบดาเนินงาน

1,516,513.91

1,022,217.19

1,422,000

0

1) เครื่องอานบัตรประชาชนแบบเอนก
ประสงค์ (Smart Card Reader)

0

0

700

-100 %

0

1) ตู้เ ล็ก แบบ 2 บาน

0

11,000

0

0 %

0

4) ตู้เ ล็กเก็บแบบฟอร์ม

0

7,300

0

0 %

0

วัสดุกอสร้าง

วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร

รวมค่าวัสดุ

0

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

-100 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
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ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

เก้าอี้สานักงาน จานวน 1 ตัว

2,500

0

0

0 %

0

เก้าอี้สานักงาน จานวน 2 ตัว

7,000

0

0

0 %

0

โต๊ะสานักงานเ ล็ก ขนาดไมน้อยกวา
120X65X75 ซม. (กว้างXลึกXสูง) จานวน
1 ตัว

5,000

0

0

0 %

0

0

40,800

0

0 %

0

0

8,500

0

0 %

0

0

9,500

0

0 %

0

32,000

0

0

0 %

0

13,600

0

0

0 %

0

1) เครื่องตัด ญ้าแบบข้อแข็ง

28,500

0

0

0 %

0

2) เครื่องตัดแตงพุมไม้

10,200

0

0

0 %

0

0

0

18,900

-100 %

0

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
1) รถจักรยานยนต์
ครุภัณฑ์กอสร้าง
1) รอก ขนาด 2 ตัน
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อไฟไซเรนบนรถกระเช้าไฟฟ้า ราคาชุด
ละ 9,500 บาท
ตู้เ ล็กควบคุมไฟ้า ขนาด 14X20 นิ้ว
สา รับงานควบคุมไฟฟ้าภายในเขต
เทศบาล จานวน 4 ตู้
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
กล้องดิจิตอล
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม้ จานวน 1 เครื่อง
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ครุภัณฑ์สารวจ
1) เครื่อง าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา

0

0

6,100

-100 %

0

0

29,500

0

0 %

0

8,400

0

0

0 %

0

32,100

0

0

0 %

0

0

456,700

200,000

-100 %

0

889,445

0

0

0 %

0

1,028,745

563,300

225,700

คาบารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0

170,200

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกา นด

0

0

0

100 %

500,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
1) เครื่องคอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึก พร้อมติดตั้ง
ถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 2
เครื่อง
ครุภัณฑ์อื่น
กระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์กลาส
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใ แ้ กเอกชน
นิติบุคคล รือบุคคลภายนอกเพื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง
1) รายจายคาสารวจ ออกแบบ เขียนแบบ
ตรวจคานวณงาน

0

100,000

0

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

270,200

0

500,000

รวมงบลงทุน

1,028,745

833,500

225,700

500,000

0

87,998.94

0

รวมเงินอุดหนุน

0

87,998.94

0

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0

87,998.94

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

4,133,988.91

3,702,959.2

3,516,700

500,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุด นุนกิจการที่เป็นสาธารณะ
ประโยชน์

0 %

0
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งานไฟฟ้าและประปา
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1) โครงการกอสร้างเสาไฟฟ้าสองสวาง
(High Mast)

0

470,000

0

0 %

0

1) โครงการจัดทาป้ายบอกซอย (ป้าย
ประติมากรรม) ถนน ภายในเขตเทศบาล
ตาบล นองขาว จานวน 20 ป้าย

485,700

0

0

0 %

0

2) โครงการกอสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00
เมตร ยาว 68.00 เมตร นา 0.15 เมตร
รือคิดเป็นพื้นที่ไมน้อยกวา 204 ตร.เมตร
พร้อมรางระบายน้ารูปตัวยู กว้าง 0.50
เมตร ยาว 71.00 เมตร ลึกไมน้อยกวา
0.50 เมตร ฝาตะแกรงเ ล็กยาว 71.00
เมตร

352,000

0

0

0 %

0

0

130,000

0

0 %

0

0

0

1,844,000

-100 %

0

2) โครงการจัดทาเนินชะลอความเร็ว (ตีเส้น
จราจร)
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 4.00 - 9.00 เมตร ยาว 650 เมตร
รือพื้นที่ไมน้อยกวา 3,870 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนและรายการที่เทศบาลกา นด
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

837,700

600,000

1,844,000

0

รวมงบลงทุน

837,700

600,000

1,844,000

0

รวมงานไฟฟ้าและประปา

837,700

600,000

1,844,000

0

0

0

0

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

96,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

96,000

รวมงานสวนสาธารณะ

0

0

0

96,000

804,000

0

0

งานสวนสาธารณะ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

100 %

96,000

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

100 %

1,152,000
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1) โครงการจ้างเ มาแรงงานซอมบารุง
รักษา ถนน ทางเท้า สิ่งกอสร้าง และงาน
อื่นๆ

0

560,000

576,000

-100 %

0

2) โครงการจ้างเ มาแรงงานดูแลรักษา
ความสะอาดกวาดขยะมูลฝอย และงาน
อื่นๆ

0

864,000

864,000

-100 %

0

3) โครงการจ้างเ มาแรงงานดูแลจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รอง
รับขยะมูลฝอยประจารถยนต์บรรทุกขยะมูล
ฝอย

0

192,000

222,000

-100 %

0

4) โครงการจ้างเ มาแรงงานดูแลตัด ญ้า
ตัดแตงต้นไม้ และงานอื่นๆ

0

96,000

96,000

-100 %

0

5) คากาจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

0

340,660

370,000

-100 %

0

คากาจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

0

0

0

100 %

340,000

รวมค่าใช้สอย

804,000

2,052,660

2,128,000

1,492,000

รวมงบดาเนินงาน

804,000

2,052,660

2,128,000

1,492,000

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

804,000

2,052,660

2,128,000

1,492,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

5,775,688.91

6,355,619.2

7,488,700

2,088,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

326,760

345,470

382,560

3.51 %

396,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

225,840

234,960

170,140

5.8 %

180,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

552,600

580,430

552,700

576,000

รวมงบบุคลากร

552,600

580,430

552,700

576,000

0

0

51,000

0

0

51,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการทั้งใน
และนอกราชอาณาจักร

0

0

0

100 %

10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

10,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

20,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

51,000

30,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

-80.39 %

10,000
10,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

552,600

580,430

603,700

606,000

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
เทศบาลตาบล นองขาว

151,999

0

0

0 %

0

คาใชจายในการสงเสริมอาชีพ และพัฒนา
อาชีพ

1,860

0

0

0 %

0

คาใช้จายในการออก นวยเทศบาลเคลื่อนที่

29,940

0

0

0 %

0

โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการในการสงเสริมอาชีพ และพัฒนา
อาชีพ

0

3,650

0

0 %

0

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ชุมชน ผู้นาชุมชน

0

346,882

20,000

45.7 %

29,140

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

0

0

112,700

-100 %

0

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเทศบาลตาบล
นองขาว

0

0

10,000

246.2 %

34,620

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ /
ด้อยโอกาส

0

0

0

100 %

28,420

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการสงเสริมความรักความอบอุนใน
ครอบครัว

0

29,970

20,000

50.7 %

30,140

โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

0

0

10,000

242.8 %

34,280

โครงการอบรมใ ้ความรู้ด้านสิทธิมนุษย
และยุติความรุนแรงตอ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ

0

0

10,000

41.4 %

14,140

โครงการออก นวยเทศบาลเคลื่อนที่

0

13,372

20,000

208.95 %

61,790

รวมค่าใช้สอย

183,799

393,874

212,700

232,530

รวมงบดาเนินงาน

183,799

393,874

212,700

232,530

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

183,799

393,874

212,700

232,530

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

736,399

974,304

816,400

838,530

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
2) โครงการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา

0

0

10,000

-100 %

0

3) โครงการขึ้นปีใ มไทยผู้สูงวัยชื่นบาน

0

0

10,000

-100 %

0

4) โครงการสงกรานต์บ้าน นองขาว ผ้าขาว
ม้าร้อยสี สืบสานงานประเพณี สูวิถีชุมชน

0

0

9,000

-100 %

0

5) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง

0

0

180,000

-100 %

0

296,637

0

0

0 %

0

5,432

0

0

0 %

0

0

6,005

0

0 %

0

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ สืบ
ทอด จารีต ประเพณี วัฒนธรรม และภูม
ปญญาท้องถิ่น
คาใช้จายในการจัดงานวันสาคัญทางศาสนา
โครงการจัดงานวันสาคัญทางศาสนา
ประเพณีแ เทียนพรรษา ประจาปี 2563
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการประเพณีแ ถวายเทียนเข้าพรรษา

0

0

0

100 %

9,000

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง

0

0

0

100 %

50,000

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง ประจาปีงบประมาณ 2563

0

150,000

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

302,069

156,005

209,000

59,000

รวมงบดาเนินงาน

302,069

156,005

209,000

59,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

302,069

156,005

209,000

59,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

302,069

156,005

209,000

59,000

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

1,549,380

เงินประจาตาแ นง

0

0

0

100 %

60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

445,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2565

0

0

0

60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

2,114,380

รวมงบบุคลากร

0

0

0

2,114,380

0

0

0

100 %

20,000

0

0

0

100 %

5,000

0

0

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

100 %

192,000

รายจายคารังวัดสอบเขตที่สาธารณะ
ประโยชน์

0

0

0

100 %

20,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

25,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกอาณาจักร

0

0

0

100 %

5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

5,000

0

0

0

100 %

100,000

0

0

0

วัสดุสานักงาน

0

0

0

100 %

40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

0

100 %

180,000

วัสดุกอสร้าง

0

0

0

100 %

329,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

0

100 %

80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

0

0

0

100 %

150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

0

100 %

5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0

0

0

100 %

30,000

0

0

0

0

0

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

0

100,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

1,261,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

322,000

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

814,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

100 %

100,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้สานักงาน

0

0

0

100 %

3,000

โต๊ะทางานเ ล็ก

0

0

0

100 %

5,000

0

0

0

100 %

854,000

คอมพิวเตอร์

0

0

0

100 %

30,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์

0

0

0

100 %

8,600

0

0

0

100 %

128,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

1,028,600

รวมงบลงทุน

0

0

0

1,028,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

0

0

0

4,403,980

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
รถบรรทุก (ดีเซล) จานวน 1 คัน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานก่อสร้าง
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

100 %

576,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

576,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

576,000

โครงการกอสร้างงานชั้นผิวจราจรแอสฟสท์
ติกคอนกรีต ถนนสายริมคลองทาล้อ-อูทอง
(แยกสะพานข้างสวน ยอมถึงสะพานถนน
วัดส้มใ ญ) ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กา นด

0

0

0

100 %

1,700,000

0

0

0

100 %

250,000

0

0

0

100 %

200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

0

2,150,000

รวมงบลงทุน

0

0

0

2,150,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รวมงานก่อสร้าง

0

0

0

2,726,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

0

0

0

7,129,980

0

0

0

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

10,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

10,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

0

0

0

10,000

รวมแผนงานการเกษตร

0

0

0

10,000

รวมทุกแผนงาน

38,592,643.65

42,957,943.57

49,000,000

50,160,000

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม

100 %

10,000

น้า : 1/91

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:04:49

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาลตาบล นอง าว
อา ภอทามวง จัง วัด าญจนบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,160,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

13,065,400 บาท

รวม

13,065,400 บาท

รวม

13,065,400 บาท

งินสมทบ องทุนประ ันสังคม

จานวน

150,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินสมทบ องทุนประ ันสังคม รณีประสบ
อันตราย รือ จ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติประ ันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อย
ละ 5 องคาจ้างพนั งานจ้าง งิน พิ่มคาครองชีพ คาจ้างชั่ว
คราว (สานั ปลัด)
งินสมทบ องทุน งินทดแทน

จานวน

7,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินสมทบ องทุน งินทดแทนตามระราชบัญญัติ งิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 แ ้ไ พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 พื่อใ ้
ความคุ้มครองแ ลู จ้างที่ประสบอันตราย จ็บป่วย ตาย รือสูญ
าญอัน นื่องมาจา ารทางานใ ้แ นายจ้าง โดยคานวณในอัตรา
ร้อยละ 0.2 องคาจ้างทั่วไป (ม ราคม – ธันวาคม) ( องคลัง)
บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน

9,606,400 บาท

งบกลาง
งบกลาง

พื่อจาย ป็นคา บี้ยยังชีพใ ้แ ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต 60 ปี ึ้นไป
- ป็นไปตาม ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ์ ารจาย งิน บี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แ ้ไ
พิ่ม ติมถึงฉบับปจจุบัน (สานั ปลัด)
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บี้ยยังชีพความพิ าร

จานวน

1,880,800 บาท

พื่อจาย ป็นคา บี้ยยังชีพใ ้แ คนพิ าร ใน ต ทศบาลตาบล
นอง าว
- ป็นไปตาม ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ์ ารจาย งิน บี้ย
ความพิ ารใ ้คนพิ าร ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553
แ ้ไ พิ่ม ติมถึงฉบับปจจุบัน (สานั ปลัด)
บี้ยยังชีพผู้ป่วย อดส์
จานวน

54,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา บี้ยยังชีพใ ้แ ผู้ป่วย อดส์ที่แพทย์ได้รับรองและ
ทา ารวินิจฉัยแล้ว
- ป็นไปตาม ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งินสง คราะ ์ พื่อ
ารยังชีพ ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (สานั ปลัด)
งินสารองจาย
จานวน

300,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน รณีฉุ ฉินที่มีสาธารณภัย ิด ึ้น รือ
รณี ารป้อง ันและยับยั้ง อน ิดสาธารณภัยและยังยั้ง อน ิด
สาธารณภัย รือคาดวาจะ ิดสาธารณภัย รือ รณีฉุ ฉิน พื่อ
บรร ทาปญ าความ ดือดร้อน องประชาชน ป็นสวนรวม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย
ลือประชาชน ตามอานาจ น้าที่ ององค์ รป ครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึงปจจุบัน (สานั ปลัด)
รายจายตาม ้อผู พัน
คาใช้จายใน ารจัด ารจราจร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ารจราจร ที่ประชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรง ชน ารทาสีตี ส้น สัญญาณไฟจราจร ป้าย
จราจร ป็นต้น
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รื่อง ารตั้งงบประมาณรายจายและ
บิ จาย งินคาใช้จาย ี่ยว ับ ารจัด ารจราจร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 165
ลาดับที่ 1 (สานั ปลัด)

จานวน

50,000 บาท
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คาบารุงสมาคมสันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทย

จานวน

40,600 บาท

จานวน

22,800 บาท

จานวน

733,800 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงสมาคมสันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทย (ส
.ท.ท.) ตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลง
วันที่ 29 พฤศจิ ายน 2538 โดยตั้งจายในอัตราร้อยละ ศษ นึ่ง
สวน องรายรับจริงในปีที่ลวงมาแล้ว ไมรวม งิน ู้ งินจาย าด
งินสะสมและ งินอุด นุนทุ ประ ภท ทั้งนี้ไม ิน 750,000
บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทศบาลมีรายรับตาม ลั ณฑ์
ดัง ลาว 24,271,615.63 คานวณร้อยละ ศษ นึ่งสวน
(0.00167) ป็น งิน 40,533.59 บาท จึงตั้งไว้ 40,600
บาท(สานั ปลัด)
งินชวยคาครองชีพผู้รับบานาญ (ช.ค.บ.)
พื่อจาย ป็น งินชวยคาครองชีพผู้รับบานาญ (ช.ค.บ.) อง
พนั งาน ทศบาล
- ป็นไปตาม นังสือสานั งาน องทุนบา น็จบานาญ ้าราช าร
สวนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 ร ฏา
คม 2560 ( องคลัง)
งินสมทบ องทุนบา น็จบานาญ ้าราช ารสวนท้องถิ่น ( .บ.ท.)
พื่อจาย ป็น งินสมทบ องทุนบา น็จบานาญ อง ้าราช ารสวน
ท้องถิ่น ( .บ.ท.) โดยคานวณจา ประมาณ ารรายรับตาม
ทศบัญญัติ ในงบประมาณรายจายประจา ทุ มวด ทุ
ประ ภท โดยไมต้องนารายรับประ ภทพันธบัตร งิน ู้ งินที่มีผู้
อุทิศใ ้ รือ งินอุด นุน มารวมคานวณ
ในอัตราร้อยละ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประมาณ ารราย
รับ 50,160,000 - 25,700,000 ( งินอุด
นุน) X 3/100 = 733,800 บาท
- ป็นไปตาม นังสือสานั งาน องทุนบา น็จบานาญ ้าราช าร
สวนท้องถิ่น รมสง สริม ารป ครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5
/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารสง งิน
สมทบ องทุนบา น็จบานาญ ้าราช ารสวนท้องถิ่น ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 ( องคลัง)
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งินสมทบ องทุนสวัสดิ ารชุมชน

จานวน

100,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

งานบริหารทั่วไป

รวม

8,819,440 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,824,120 บาท

รวม

2,624,640 บาท

จานวน

695,520 บาท

พื่อจาย ป็น งินสมทบ องทุนสวัสดิ ารชุมชน ตามมติคณะ
รัฐมนตรีในคราวประชุม มื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0891.4/ว
2502 ลงวันที่ 20 สิง าคม 2553 รื่อง แนวทางสนับสนุน าร
ดา นินงาน องทุนสวัสดิ ารชุมชน ององค์ รป ครองสวนท้อง
ถิ่น (สานั ปลัด)
งินสมทบ องทุน ลั ประ ันสุ ภาพองค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สปสช.)
พื่อจาย ป็น งินสมทบ องทุน ลั ประ ันสุ ภาพในระดับ
ทศบาล ไมน้อย วา ร้อยละ 50 องคาบริ ารสาธารณสุ ที่ได้
รับจา องทุน ลั ประ ันสุ ภาพแ งชาติ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.3/ว 1202 ลงวันที่ 17 ร ฎาคม 2557
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2558 ราย าร งินอุด นุนทั่วไป : สา รับ
สง คราะ ์ บี้ยยังชีพผู้ป่วย อดส์ และ ารสนับสนุน ารบริ าร
สาธารณสุ และราย ารรายจายที่ ป็นภาระผู พัน ( ารสบทบ
องทุน ลั ประ ันสุ ภาพ) (สานั ปลัด)
แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย องค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนนาย ทศมนตรี และรองนาย
ทศมนตรี บิ จายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน
ดือน งินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น
อง นาย ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ สมาชิ สภาฯ ล านุ ารนาย ที่ปรึ ษาฯ และ
ารจายคา บี้ยประชุมฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สานั ปลัด)
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คาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย

จานวน

120,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

198,720 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนประจาตาแ นงนาย ทศมนตรี และ
รองนาย ทศมนตรี บิ จายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย งิน ดือน งินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น
อง นาย ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ สมาชิ สภาฯ ล านุ ารนาย ที่ปรึ ษาฯ และ
ารจายคา บี้ยประชุมฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สานั ปลัด)
คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย
พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพิ ศษนาย ทศมนตรี และรองนาย
ทศมนตรี บิ จายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน
ดือน งินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น
อง นาย ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ สมาชิ สภาฯ ล านุ ารนาย ที่ปรึ ษาฯ และ
ารจายคา บี้ยประชุมฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สานั ปลัด)
คาตอบแทนราย ดือน ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค์ ารบริ ารสวนตาบล
พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ล านุ ารนาย ทศมนตรีและที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี บิ จายตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย งิน ดือน งินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอยางอื่น อง นาย ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี ประธาน
สภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิ สภาฯ ล านุ ารนาย ที่
ปรึ ษาฯ และ ารจายคา บี้ยประชุมฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สานั ปลัด)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิ สภา/ ล านุ ารสภา
จานวน
องค์ รป ครองสวนท้องถิ่น

1,490,400 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนราย ดือนประธานสภา ทศบาล รอง
ประธานสภา ทศบาล และสมาชิ สภา ทศบาล บิ จายตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ดือน งินคาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น อง นาย ทศมนตรี รอง
นาย ทศมนตรี ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิ
สภาฯ ล านุ ารนาย ที่ปรึ ษาฯ และ ารจายคา บี้ย
ประชุมฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สานั ปลัด)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งานสวนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนใ ้พนั งานสวน
ท้องถิ่น ดังนี้
(1) ปลัด ทศบาล จานวน 1 ตาแ นง
(2) ัว น้าสานั ปลัด จานวน 1 ตาแ นง
(3) ัว น้าฝ่ายอานวย าร จานวน 1 ตาแ นง
(4) นั ทรัพยา รบุคคล จานวน 1 ตาแ นง
(5) นั จัด ารงานทั่วไป จานวน 1 ตาแ นง
(6) นั จัด ารทะ บียนและบัตร จานวน 1 ตาแ นง
(7) จ้าพนั งานธุร าร จานวน 1 ตาแ นง
- ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
คานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารบุคคล ององค์ รป ครอง
สวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

รวม

4,199,480 บาท

จานวน

2,949,120 บาท
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งินประจาตาแ นง

จานวน

144,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงพนั งาน ดังนี้ 1) ปลัด
ทศบาล 2) ัว น้าสานั ปลัด 3) ัว น้าฝ่ายอานวย าร- ป็น
ไปตาม นังสือสานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ประ าศ .จ.,
.ท. และ .อบต. รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใช้จาย
ด้าน ารบริ ารบุคคล ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)
งินวิทยฐานะ
จานวน

84,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนราย ดือนปลัด ทศบาล ระดับ ลาง
- ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
คานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารบุคคล ององค์ รป ครอง
สวนท้องถิ่น (สานั ปลัด)
คาจ้างลู จ้างประจา
พื่อจาย ป็นคาจ้างลู จ้างประจา จานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
คานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารบุคคล ององค์ รป ครอง
สวนท้องถิ่น(สานั ปลัด)

จานวน

272,480 บาท

น้า : 8/91
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

665,880 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้าง จานวน 6 อัตรา และ งิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนั งานจ้าง ดังนี้
1.พนั งานจ้างตามภาร ิจ 1 อัตรา ตาแ นงพนั งาน ับรถยนต์
2. พนั งานจ้างทั่วไป 5 อัตรา ตาแ นงคนงานทั่วไป
- ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
คานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารบุคคล ององค์ รป ครอง
สวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จานวน

84,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว สา รับพนั งานจ้าง 6
อัตรา โดยจายใ ้พนั งานจ้าง ดังนี้ 1. พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ 1 อัตรา ตาแ นงพนั งาน ับรถยนต์
2. พนั งานจ้างทั่วไป 5 อัตรา ตาแ นงคนงานทั่วไป
- ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
คานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารบุคคล ององค์ รป ครอง
สวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ องค์ รป ครองสวน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษใ ้แ
พนั งาน ทศบาล และพนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งิน
ประโยชน์ตอบอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปีแ พนั งานสวนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององค์ ร
ป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (สานั ปลัด)

รวม

1,569,320 บาท

รวม

114,400 บาท

จานวน

50,000 บาท

น้า : 9/91
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา

จานวน

29,800 บาท

จานวน

34,600 บาท

รวม

711,920 บาท

จานวน

242,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน ทศบาล
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินสวัสดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
(สานั ปลัด)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรผู้บริ ารท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องผู้บริ ารท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินสวัสดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
(สานั ปลัด)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
1) รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาถาย อ สาร คา ย็บ นังสือ รือ ้าป นังสือ คา
ธรรม นียมตางๆ คาจ้างปรับปรุงโด มน website คาจ้าง
มาบริ ารบุคคลภายนอ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น และ นังสือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 ร ฏาคม 2563
รื่อง ลั ณฑ์ ารดา นิน ารจ้าง อ ชนและ าร บิ จาย งินคา
จ้าง มาบริ าร ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:04:49

2) โครง ารประ มินความพึงพอใจ องประชาชนที่มีตอ ารใ ้บริ าร จานวน
อง ทศบาลตาบล นอง าว
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร นวยงาน รือสถาบันภายนอ
ป็นผู้สารวจและประ มินความพึงพอใจ องประชาชนที่มี ารตอ
ใ ้บริ าร อง ทศบาลตาบล นอง าว
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 ร ฏาคม 2563 รื่อง ลั ณฑ์ ารดา นิน ารจ้าง
อ ชนและ าร บิ จาย งินคาจ้าง มาบริ าร ององค์ รป ครอง
สวนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 203
ลาดับที่ 2 (สานั ปลัด)
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
จานวน
1) คารับรอง (รายจายใน ารรับรอง รือ ลี้ยงรับรอง ององค์ ร
ป ครองสวนท้องถิ่น)
ตั้งไว้ 10,000 บาท
พื่อจาย ป็นคารับรอง (รายจายใน ารรับรอง รือ ลี้ยงรับรอง อง
องค์ รป ครองสวนท้องถิ่น) ชน ารประชุมสภาท้องถิ่น าร
ประชุมคณะ รรม าร คณะอนุ รรม าร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(สานั ปลัด)

2) คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตั้งไว้
10,000
บาท
พื่อจาย ป็นคาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีตาง ๆ ตาม นังสือ
สั่ง ารที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

น้า : 10/91

35,000 บาท

20,000 บาท

น้า : 11/91

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:04:49

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในและนอ ราชอาณาจั ร

จานวน

50,000 บาท

จานวน

54,000 บาท

จานวน

17,790 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ อาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาบริ ารจอดรถ ณ ที่อา าศยานและคาใช้จายอื่นๆ ใน าร
ดินทางไปราช าร รือไปฝึ อบรมสัมมนา ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ พ.ศ.2555 แ ้ไ พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน
(สานั ปลัด)

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ารประชุมทาง
วิชา าร ารสัมมนาทางวิชา าร รือ ชิงปฏิบัติ าร ตามโครง าร
รือ ลั สูตร ารฝึ อบรมตาง ๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(สานั ปลัด)
โครง ารจัด วทีสาธารณะด้าน ารทอง ที่ยว : ารทอง ที่ยว ชิง
อนุรั ษ์
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารจัด วทีสาธารณะด้าน ารทอง
ที่ยว : ารทอง ที่ยว ชิงอนุรั ษ์ ชน คาวิทยา ร คาอา าร คา
อ สาร คาวัสดุอุป รณ์ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 68
ลาดับที่ 1
(สานั ปลัด)

น้า : 12/91
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โครง ารป ป้องสถาบันสาคัญ องชาติ และงานพระราชพิธี

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารป ป้องสถาบันสาคัญ อง
ชาติ และงานพระราชพิธี ชน คาใช้จายทางศาสนา คาวัสดุ
อุป รณ์ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ ารสงนั ีฬา ้ารวม
ารแ ง ัน ีฬา ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 75
ลาดับที่ 3
(สานั ปลัด)
โครง าร ผยแพรประชาสัมพันธ์ ้อมูล าวสาร

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง าร ผยแพรประชาสัมพันธ์ ้อมูล
าวสาร ชน คาจัดจ้างทาสือสิ่งพิมพ์ วารสาร ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 211
ลาดับที่ 1
(สานั ปลัด)
โครง ารพัฒนาความรู้ ความ ้าใจด้าน ิจ ารสภา สา รับผู้บริ าร จานวน
สมาชิ สภา ทศบาล พนั งาน ทศบาล ลู จ้างประจา พนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารพัฒนาความรู้ ความ ้าใจด้าน
ิจ ารสภาฯ ชน คาวิทยา ร คาอา าร คา อ สาร คาวัสดุ
อุป รณ์ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 195
ลาดับที่ 1
(สานั ปลัด)

12,990 บาท

น้า : 13/91

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:04:49

โครง ารวันคล้ายวันพระราชสมภพ องสม ด็จพระนาง จ้าสิริ ิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ลวง

จานวน

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารวันคล้ายวันพระราชสมภพ อง
สม ด็จพระนาง จ้าสิริ ิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ชน คาไวนิล คา
จัดซื้อธงตราสัญลั ษณ์ คาจัดจ้างตีพิมพ์ถวายพระพร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ ารสงนั ีฬา ้ารวม
ารแ ง ัน ีฬา ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 75
ลาดับที่ 3
(สานั ปลัด)
โครง ารวัน ฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสม ด็จพระปร มนทร รา จานวน
มาธิบดีศรีสินทร ม าวชิราลง รณ์ พระวชิร ล้า จ้าอยู ัว
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารวัน ฉลิมพระชนมพรรษา พระ
บาทสม ด็จพระปร มนทร รามาธิบดีศรีสินทร ม า
วชิราลง รณ์ พระวชิร ล้า จ้าอยู ัว ชน คาไวนิล คาจัดซื้อธง
ตราสัญลั ษณ์ คาจัดจ้างตีพิมพ์ถวายพระพร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ ารสงนั ีฬา ้ารวม
ารแ ง ัน ีฬา ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 75
ลาดับที่ 3
(สานั ปลัด)

30,000 บาท

30,000 บาท

น้า : 14/91

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:04:49

โครง ารวัน ฉลิมพระชนมพรรษา สม ด็จพระนาง จ้าสุทิดา พัชรสุธา จานวน
พิมลลั ษณ พระบรมราชินี

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา สม ด็จพระนาง จ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลั ษณ พระ
บรมราชินี ชน คาไวนิล คาจัดซื้อธงตราสัญลั ษณ์ คาจัดจ้างตี
พิมพ์ถวายพระพร ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ ารสงนั ีฬา ้ารวม
ารแ ง ัน ีฬา ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 75
ลาดับที่ 3
(สานั ปลัด)
โครง ารวัน ทศบาล
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารวัน ทศบาล ประจาปี พ.ศ
.2565 ชน คาใช้จายพิธีทางศาสนา ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ ารสงนั ีฬา ้ารวม
ารแ ง ัน ีฬา ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 75
ลาดับที่ 2
(สานั ปลัด)

จานวน

4,000 บาท

น้า : 15/91

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:04:49

โครง าร สริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้ จานวน
บริ าร สมาชิ สภา ทศบาล พนั งาน ทศบาล ลู จ้างประจา และ
พนั งานจ้าง

16,140 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง าร สริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมฯ ชน คาวิทยา ร คาอา าร คา อ สาร คาวัสดุ
อุป รณ์ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 195
ลาดับที่ 1
(สานั ปลัด)
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย์สิน พื่อใ ้สามารถใช้
งานได้ตามป ติ ชน คาซอมแซมครุภัณฑ์ตางๆ คาบารุง
รั ษา รือซอมแซมที่ดินและสิ่ง อสร้าง ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น (สานั ปลัด)

จานวน

100,000 บาท

น้า : 16/91

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:04:49

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

รวม

415,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุสานั งาน ชน นังสือ พระบรมฉายา
ลั ษณ์ มานปรับแสง (ตอผืน) ระดาษ พวงมาลัย พวง
มาลา พานพุม ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ไมโครโฟน โคม
ไฟ โทรโ ง ไมค์ลอยพร้อม ครื่องสงสัญญาณ ฟิวส์ ลอด
ไฟฟ้า ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

น้า : 17/91

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:04:49

วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุบ้านงานครัว ชน มีด ถัง แ ้วน้า ถัง
น้า ไม้ วาด อางล้างจาน ง ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

วัสดุ อสร้าง
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุ อสร้าง ชน ไม้ตางๆ ค้อน น้ามันทา
ไม้ ทอน้าและอุป รณ์ประปา ทอตางๆ ทอน้าบาดาล ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

น้า : 18/91

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:04:49

วัสดุยานพา นะและ นสง

จานวน

50,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพา นะและ นสง ชน ุญแจ
ลื่อน ยางรถยนต์ น้ามัน บร ครื่องยนต์ (อะไ ล) ชุด ียร์รถ
ยนต์ ม้อน้า ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามัน ชื้อ
พลิง น้ามัน ๊าดฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

น้า : 19/91

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:04:49

วัสดุ าร ษตร

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวัสดุ าร ษตร ชน มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ยาป้อง ัน
และ าจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุ พาะชา ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ ผยแพร ชน าตั้ง
ล้อง ป้ายไฟแจ้ง ตือนแบบล้อลา อ สาร ผยแพรผล าร
ดา นินงาน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

วัสดุคอมพิว ตอร์
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ ชน แผน รือจานบันทึ
้อมูล อุป รณ์บันทึ ้อมูล (Diskette , Floppy Disk ) ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

น้า : 20/91

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:04:49

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

328,000 บาท

จานวน

276,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาโทรศัพท์พื้นฐาน คาโทรศัพท์ คลื่อนที่ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น (สานั ปลัด)
คาบริ ารไปรษณีย์
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบริ ารไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียา ร ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น (สานั ปลัด)
คา ชาพื้นที่ ว็บไซต์ และคาธรรม นียมที่ ี่ยว ้อง
จานวน

2,000 บาท

คาไฟฟ้า
พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าในสานั งาน/ในที่สาธารณะ รืออาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ อง ทศบาลตาบล นอง าว
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 รื่อง ลั ณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประ อบ ารพิจารณา
งบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายในลั ษณะคาใช้สอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค
(สานั ปลัด)
คาบริ ารโทรศัพท์

พื่อจาย ป็นคา ชาพื้นที่ ว็บไซต์ และคาธรรม นียมที่ ี่ยว ้อง
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น (สานั ปลัด)

น้า : 21/91

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:04:49

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

330,000 บาท

รวม

230,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

ครุภัณฑ์สานั งาน
ครื่องถาย อ สาร ระบบดิจิตอล ( าว-ดา) ความ ร็ว 40 แผนตอ
นาที
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องถาย อ สาร ระบบ
ดิจิตอล ( าว-ดา) ความ ร็ว 40 แผนตอนาที จานวน 1
ครื่อง (รายละ อียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์
พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจาย พื่อซอม
แซมบารุงรั ษาโครงสร้าง องครุภัณฑ์ นาดใ ญ ซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบารุงตามป ติ รือคาซอม ลาง) ชน ทาสีใ มทั้งคัน ปลี่ยน
ครื่องยนต์ใ ม ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

96,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

96,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสร้าง
พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสร้าง ชน ารปรับปรุง
อาคาร บิวท์อิน Built - in ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

งินอุด นุนองค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
โครง าร อรับ งินอุด นุนศูนย์ปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือ
ประชาชน ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น ระดับอา ภอ
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้ศูนย์ปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือ
ประชาชน ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น ระดับอา ภอ ประจาปี
งบประมาณ 2565 (ตาม นังสือ ทศบาลตาบลมวงชุม ที่ จ
55701/ว 356 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน อง
องค์ รป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง ปจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 191
ลาดับที่ 8
(สานั ปลัด)
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งินอุด นุนสวนราช าร
1) โครง ารจัด ิจ รรมงานรัฐพิธีในวันสาคัญ องชาติและ ิจ รรม
งานตามนโยบาย องจัง วัด าญจนบุรี

จานวน

6,000 บาท

2) โครง ารอบรม พิ่มศั ยภาพผู้ประสานพลังแผนดิน อาชนะยา สพ จานวน
ติดอา ภอทามวง จัง วัด าญจนบุรี

40,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้อา ภอทามวง จัง วัด าญจนบุรี (ตาม
นังสืออา ภอทามวง ที่ จ 0218/ว 1875 ลงวันที่ 8
มิถุนายน 2564)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน อง
องค์ รป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง
ปจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 189
ลาดับที่ 6
(สานั ปลัด)

พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้ที่ทา ารป ครองอา ภอทามวง (ตาม
นังสืออา ภอทามวง ดวนที่สุด ที่ จ 0218/ว 1908 ลงวันที่ 14
มิถุนายน 2564)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน อง
องค์ รป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง
ปจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 น้าที่ 188
ลาดับที่ 5)
งินอุด นุนองค์ ร าร ุศล
โครง ารดา นินงานตามภาร ิจ อง ลา าชาดจัง วัด าญจนบุรี
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้ ลา าชาดจัง วัด าญจนบุรี(ตาม
นังสือสานั งาน ลา าชาดจัง วัด าญจนบุรี ที่ ลช. จ.ว
.151/2564 ลงวันที่ 6 ร ฏาคม 2564)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน อง
องค์ รป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง ปจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 187
ลาดับที่ 4
(สานั ปลัด)

จานวน

20,000 บาท
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

596,380 บาท

รวม

549,240 บาท

รวม

549,240 บาท

จานวน

429,240 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาล และ งินปรับปรุง งิน
ดือน ใ ้นั วิ คราะ ์นโยบายและแผน
- ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
คานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารบุคคล ององค์ รป ครอง
สวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างทั่วไป 1 อัตรา ตาแ นงคน
งานทั่วไป
- ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
คานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารบุคคล ององค์ รป ครอง
สวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จานวน

12,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งานสวนท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ องพนั งานจ้างทั่วไป 1
อัตรา ตาแ นงคนงานทั่วไป
- ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
คานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารบุคคล ององค์ รป ครอง
สวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)
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งบดาเนินงาน

รวม

47,140 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

37,140 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ อาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั คา
บริ ารจอดรถ คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม และสัมมนา และคา
ใช้จายอื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปฝึ อบรม
สัมมนา ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ พ.ศ.2555 แ ้ไ พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน
(สานั ปลัด)
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จานวน

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ องค์ รป ครองสวน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษใ ้แ
พนั งาน ทศบาล และพนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งิน
ประโยชน์ตอบอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปีแ พนั งานสวนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององค์ ร
ป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (สานั ปลัด)
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ารประชุมทาง
วิชา าร ารสัมมนาทางวิชา าร รือ ชิงปฏิบัติ าร ตามโครง าร
รือ ลั สูตร ารฝึ อบรมตาง ๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(สานั ปลัด)
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โครง ารจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารจัดทาแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ชน คาอา าร คาวัสดุ
อุป รณ์ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 184
ลาดับที่ 1
(สานั ปลัด)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งานสวนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน ทศบาล และ งินปรับปรุง งิน
ดือนพนั งาน ทศบาล โดยจายใ ้แ พนั งานท้องถิ่น ดังนี้
1) ผู้อานวย าร องคลัง จานวน 1 ตาแ นง
2) ัว น้าฝ่ายพัฒนารายได้ จานวน 1 ตาแ นง
3) นั วิชา าร งินและบัญชี จานวน 1 ตาแ นง
4) นั วิชา ารพัสดุ จานวน 1 ตาแ นง
5) จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ จานวน 1 ตาแ นง
- ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
คานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารบุคคล ององค์ รป ครอง
สวนท้องถิ่น
( องคลัง)

จานวน

17,140 บาท

รวม

2,863,320 บาท

รวม

1,984,320 บาท

รวม

1,984,320 บาท

จานวน

1,804,320 บาท
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งินประจาตาแ นง

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงพนั งาน ดังนี้
1) ผู้อานวย าร องคลัง
2) ัว น้าฝ่ายพัฒนารายได้
- ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
คานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารบุคคล ององค์ รป ครอง
สวนท้องถิ่น
( องคลัง)
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใ ้พนั งานจ้างทั่วไป 1 อัตรา (คนงาน
ทั่วไป) - ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ., .ท. และ .อบต
. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
คานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารบุคคล ององค์ รป ครอง
สวนท้องถิ่นจานวน 1 อัตรา
( องคลัง)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใ ้พนั งานจ้างทั่วไป 1
อัตรา (คนงานทั่วไป)
- ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
คานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารบุคคล ององค์ รป ครอง
สวนท้องถิ่น
( องคลัง)

จานวน

12,000 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ องค์ รป ครองสวน
ท้องถิ่น

รวม

829,000 บาท

รวม

193,200 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

1) งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษใ ้แ พนั งาน
ทศบาล และพนั งานจ้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท
พื่อจาย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษใ ้แ
พนั งาน ทศบาล และพนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งิน
ประโยชน์ตอบอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปีแ พนั งานสวนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององค์ ร
ป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ( องคลัง)
2) คาตอบแทนคณะบุคคล รือคณะ รรม ารที่ได้รับแตงตั้งตาม
ฎ มายวาด้วย ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพัสดุภาค
รัฐ
ตั้งไว้ 100,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนคณะบุคคล รือคณะ รรม ารที่ได้รับ
แตงตั้งตาม ฎ มายวาด้วย ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพัสดุ
ภาครัฐ
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่สุด ที่ ค 0402.5/ว
85 ลงวันที่ 9 ันยายน 2561 รื่อง ลั ณฑ์ าร บิ จายคา
ตอบแทนบุคคล รือคณะ รรม าร
( องคลัง)
คา ชาบ้าน
พื่อจาย ป็นคา ชาบ้าน องพนั งาน ทศบาลตามสิทธิที่ได้รับ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้าน อง ้า
ราช ารสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึงปจจุบัน
( องคลัง)
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน ทศบาล
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินสวัสดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
( องคลัง)
ค่าใช้สอย

จานวน

13,200 บาท

รวม

485,200 บาท

จานวน

308,000 บาท

จานวน

107,200 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
1) รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาถาย อ สาร คา ย็บ นังสือ รือ ้าป นังสือ คา
ธรรม นียมตางๆ คาจ้าง มาบริ ารบุคคลภายนอ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น และ นังสือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 ร ฏาคม 2563
รื่อง ลั ณฑ์ ารดา นิน ารจ้าง อ ชนและ าร บิ จาย งินคา
จ้าง มาบริ าร ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
( องคลัง)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
1) โครง ารปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย์สิน
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะ บียนทรัพย์สิน ชา คาจ้าง มาบุคคลภายนอ ปฏิบัติ
น้าที่ คาวัสดุอุป รณ์ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.3/ว 2236
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2559 รื่อง ารจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะ บียนทรัพย์สิน ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 206
ลาดับที่ 1
( องคลัง)
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2) คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช จานวน
อาณาจั ร

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ อาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาบริ ารจอดรถ ณ ที่อา าศยานและคาใช้จายอื่นๆ ใน าร
ดินทางไปราช าร รือไปฝึ อบรมสัมมนา ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ พ.ศ.2555 แ ้ไ พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน
( องคลัง)
3) คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ารประชุมทาง
วิชา าร ารสัมมนาทางวิชา าร รือ ชิงปฏิบัติ าร ตามโครง าร
รือ ลั สูตร ารฝึ อบรมตาง ๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
( องคลัง)
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย์สิน พื่อใ ้สามารถใช้
งานได้ตามป ติ ชน คาซอมแซมครุภัณฑ์ตางๆ คาบารุง
รั ษา รือซอมแซมที่ดินและสิ่ง อสร้าง ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
( องคลัง)
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ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

รวม

135,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุสานั งาน ชน นังสือ มานปรับ
แสง (ตอผืน) ระดาษ พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
( องคลัง)

วัสดุยานพา นะและ นสง
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพา นะและ นสง ชน ุญแจ
ลื่อน ยางรถยนต์ น้ามัน บร ครื่องยนต์ (อะไ ล) ชุด ียร์รถ
ยนต์ ม้อน้า ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
( องคลัง)
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วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

15,600 บาท

จานวน

15,600 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามัน ชื้อ
พลิง น้ามัน ๊าด ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
( องคลัง)

วัสดุคอมพิว ตอร์
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ ชน แผน รือจานบันทึ
้อมูล อุป รณ์บันทึ ้อมูล (Diskette , Floppy Disk ) ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
( องคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม
พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ระบบอิน ตอร์ น็ต และคา
ใช้จายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
( องคลัง)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

452,640 บาท

รวม

362,640 บาท

รวม

362,640 บาท

จานวน

362,640 บาท

คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจาย พื่อซอม
แซมบารุงรั ษาโครงสร้าง องครุภัณฑ์ นาดใ ญ ซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบารุงตามป ติ รือคาซอม ลาง) ชน ทาสีใ มทั้งคัน ปลี่ยน
ครื่องยนต์ใ ม ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
( องคลัง)
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งานสวนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาล และ งินปรับปรุง งิน ดือน
ใ ้นั วิชา ารตรวจสอบภายใน
- ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
คานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารบุคคล ององค์ รป ครอง
สวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ องค์ รป ครองสวน
ท้องถิ่น

รวม

90,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษใ ้แ
พนั งาน ทศบาล และพนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งิน
ประโยชน์ตอบอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปีแ พนั งานสวนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององค์ ร
ป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (สานั ปลัด)
คา ชาบ้าน
พื่อจาย ป็นคา ชาบ้าน องพนั งาน ทศบาลตามสิทธิที่ได้รับ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้าน อง ้า
ราช ารสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึงปจจุบัน
(สานั ปลัด)
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ อาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั คา
บริ ารจอดรถ คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม และสัมมนา และคา
ใช้จายอื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปฝึ อบรม
สัมมนา ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ พ.ศ.2555 แ ้ไ พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน
(สานั ปลัด)
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คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

จานวน

10,000 บาท

รวม

3,136,030 บาท

รวม

1,685,340 บาท

รวม

1,685,340 บาท

จานวน

1,285,920 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาลสามัญ และ งินปรับปรุง
งิน ดือนพนั งาน ทศบาลสามัญ ตาแ นง จ้าพนั งานงาน
ป้อง ันและบรร ทาสาธารณภัยชานาญงาน จานวน 5 อัตรา
(สานั ปลัด)
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

360,600 บาท

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ารประชุมทาง
วิชา าร ารสัมมนาทางวิชา าร รือ ชิงปฏิบัติ าร ตามโครง าร
รือ ลั สูตร ารฝึ อบรมตาง ๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(สานั ปลัด)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งานสวนท้องถิ่น

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใ ้แ พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ จานวน 1 อัตรา และพนั งานจ้างทั่วไป จานวน 2
อัตรา ดังนี้
1.พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ตาแ นงพนั งาน ับรถ
ยนต์) จานวน 1 อัตรา
2.พนั งานจ้างทั่วไป (ตาแ นงคนงานทั่วไป) จานวน 2 อัตรา
(สานั ปลัด)

น้า : 36/91

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:04:49

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็นคา งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งานจ้าง
ตามภาร ิจจานวน 1 อัตรา และพนั งานจ้างทั่วไป จานวน 2
อัตรา ดังนี้
1.พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ตาแ นงพนั งาน ับรถ
ยนต์) จานวน 1 อัตรา
2.พนั งานจ้างทั่วไป (ตาแ นงคนงานทั่วไป) จานวน 2 อัตรา
(สานั ปลัด)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ องค์ รป ครองสวน
ท้องถิ่น
1) งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษใ ้แ พนั งาน
ทศบาล และพนั งานจ้าง
ตั้งไว้ 20,000 บาท
พื่อจาย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษใ ้แ
พนั งาน ทศบาล และพนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งิน
ประโยชน์ตอบอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปีแ พนั งานสวนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององค์ ร
ป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (สานั ปลัด)

2) คาป่วย ารอาสาสมัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน ตั้งไว้ 20,000
บาท
พื่อจาย ป็นคาป่วย ารอาสาสมัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน อง
ทศบาลตาบล นอง าว
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใ ้แ อาสาสมัครป้องภัยฝ่ายพล รือน ององค์ รป ครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560
(สานั ปลัด)

จานวน

38,820 บาท

รวม

390,690 บาท

รวม

54,400 บาท

จานวน

40,000 บาท
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา

จานวน

14,400 บาท

รวม

106,290 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน ทศบาล
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินสวัสดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
(สานั ปลัด)

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
1) รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาถาย อ สาร คา ย็บ นังสือ รือ ้าป นังสือ คา
ธรรม นียมตางๆ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น (สานั ปลัด)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารทั้งในและนอ ราชอาณาจั ร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ อาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาบริ ารจอดรถ ณ ที่อา าศยานและคาใช้จายอื่นๆ ใน าร
ดินทางไปราช าร รือไปฝึ อบรมสัมมนา ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ พ.ศ.2555 แ ้ไ พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน (สานั ปลัด)
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คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

จานวน

5,000 บาท

จานวน

16,290 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทาง
ถนนชวง ทศ าลปีใ มและสง รานต์ 2565 ชน คาอา ารและ
ครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ ารสงนั ีฬา ้ารวม
ารแ ง ัน ีฬา ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 165
ลาดับที่ 1
(สานั ปลัด)
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ารประชุมทาง
วิชา าร ารสัมมนาทางวิชา าร รือ ชิงปฏิบัติ าร ตามโครง าร
รือ ลั สูตร ารฝึ อบรมตาง ๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 (สานั ปลัด)
โครง ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนน

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย์สิน พื่อใ ้สามารถใช้
งานได้ตามป ติ ชน คาซอมแซมครุภัณฑ์ตางๆ คาบารุง
รั ษา รือซอมแซมที่ดินและสิ่ง อสร้าง ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น (สานั ปลัด)

น้า : 39/91

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:04:49

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

รวม

230,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน โคมไฟ ฟิวส์ ลอด
ไฟฟ้า ดอ ลาโพง ฮอร์นลาโพง แผงวงจร ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

วัสดุยานพา นะและ นสง
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพา นะและ นสง ชน ุญแจ
ลื่อน ยางรถยนต์ น้ามัน บร ครื่องยนต์ (อะไ ล) ชุด ียร์รถ
ยนต์ ม้อน้า ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)
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วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

60,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามัน ชื้อ
พลิง น้ามัน ๊าด ฯลฯ
ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ าร
จาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

วัสดุ ครื่องแตง าย
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุ ครื่องแตง าย ชน ครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน วุฒิบัตร อปพร บัตรประจา อปพร ็ม ครื่อง
มาย อปพร ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

วัสดุ ครื่องดับ พลิง
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุ ครื่องดับ พลิง ชน วาล์วน้าดับ
พลิง ( ชื่อม ับรถดับ พลิง) ทอสายสงน้า สายดับ พลิง ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

1,060,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

1,010,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจาย พื่อซอม
แซมบารุงรั ษาโครงสร้าง องครุภัณฑ์ นาดใ ญ ซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบารุงตามป ติ รือคาซอม ลาง) ชน ทาสีใ มทั้งคัน ปลี่ยน
ครื่องยนต์ใ ม ฯลฯ- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสร้าง
พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสร้าง ชน าร ุดลอ
คลอง ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)
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โครง ารปรับปรุงระบบ ล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงระบบ ล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ครือ
าย แบบมุมมองคงที่สา รับติดตั้งภายในและภายนอ
อาคาร (ตามแบบแปลนที่ ทศบาล า นด)
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 น้าที่ 1 ลาดับที่ 1 (สานั ปลัด)

จานวน

940,000 บาท
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวม

51,775 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

51,775 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

51,775 บาท

จานวน

51,775 บาท

รวม

5,625,620 บาท

รวม

4,802,920 บาท

รวม

4,802,920 บาท

จานวน

415,800 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารซั ซ้อมแผน ารป้อง ันและบรร ทาสาธารณภัย
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารซั ซ้อมแผน ารป้อง ันและ
บรร ทาสาธารณภัย ชน คาวิทยา ร คาอา าร ครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุป รณ์ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 210
ลาดับที่ 3
(สานั ปลัด)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งานสวนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งานสวนท้องถิ่น และ งินปรับปรุง งิน
ดือน ดังนี้
(1) นั วิชา ารศึ ษา (ป /ชญ) จานวน 1 อัตรา
(2) จ้าพนั งานธุร ารปฏิบัติงาน จานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
คานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารบุคคล ององค์ รป ครอง
สวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

882,640 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้าง ดังนี้
1) ผู้ชวย จ้าพนั งานธุร าร (พนั งานจ้างตามภาร ิจ) จานวน 2
อัตรา
2) ผู้ชวย จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี (พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ) จานวน 1 อัตรา
3) ผู้ชวยครูผู้ดูแล ด็ (พนั งานจ้างตามภาร ิจ) จานวน 1 อัตรา
4) นั ารภารโรง (พนั งานจ้างทั่วไป) จานวน 1 อัตรา
5) ผู้ดูแล ด็ (พนั งานจ้างทั่วไป) จานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
คานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารบุคคล ององค์ รป ครอง
สวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว ดังนี้
1) ผู้ชวย จ้าพนั งานธุร าร (พนั งานจ้างตามภาร ิจ) จานวน 2
อัตรา
2) ผู้ชวย จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี (พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ) จานวน 1 อัตรา
3) ผู้ชวยครูผู้ดูแล ด็ (พนั งานจ้างตามภาร ิจ) จานวน 1 อัตรา
4) นั ารภารโรง (พนั งานจ้างทั่วไป) จานวน 1 อัตรา
5) ผู้ดูแล ด็ (พนั งานจ้างทั่วไป) จานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
คานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารบุคคล ององค์ รป ครอง
สวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)
งินอื่น ๆ
จานวน

3,474,480 บาท

1. งินดือนพนั งานครูและบุคลา รทาง ารศึ ษา ตั้ง
ไว้ 1,993,800 บาท
พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งานครูและบุคลา รทาง าร

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:04:49

ศึ ษา จานวน 6 อัตรา จานวน 12 ดือน และ งินปรับปรุง งิน
ดือนพนั งานครูและบุคลา รทาง ารศึ ษา จานวน 6 อัตรา ดัง
นี้
1) ผู้อานวย ารโรง รียนอนุบาล ทศบาลตาบล นอง าว ครู คศ.3
จานวน 1 อัตรา
2) ครู คศ. 3 จานวน 1 อัตรา (รอ มติ . ทจ. )
3) ครู คศ. 2 จานวน 3 อัตรา
4) ครู คศ. 1 จานวน 2 อัตรา
2. งินวิทยฐานะ
ตั้งไว้ 394,800 บาท
2.1 พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะใ ้แ พนั งานครู จานวน 2
อัตรา วิทยฐานะชานาญ ารพิ ศษ ดือนละ 5,600
บาท จานวน 12 ดือน (โรง รียนอนุบาล ทศบาลตาบล นอง
าว)
2.2 พื่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดือนใ ้แ พนั งาน
ครู จานวน 2 อัตรา วิทยฐานะชานาญ ารพิ ศษ ดือนละ 5,600
บาท ( รียนอนุบาล ทศบาลตาบล นอง าว)
2.3 พื่อจาย ป็น งินคาวิทยฐานะใ ้แ พนั งานครู วิทยฐานะ
ชานาญ าร ดือนละ 3,500 บาท จานวน 3 อัตรา (โรง รียน
อนุบาล ทศบาลตาบล นอง าว)
3. งิน ดือนพนั งานครูและบุคลา รทาง ารศึ ษา ตั้ง
ไว้ 909,480 บาท
พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งานครูและบุคลา รทาง าร
ศึ ษา จานวน 3 อัตรา จานวน 12 ดือน และ งินปรับปรุง งิน
ดือนพนั งานครูและบุคลา รทาง ารศึ ษา 3 อัตรา โดยจายใ ้
ับพนั งานครูและบุคลา ารทาง ารศึ ษา (ศูนย์พัฒนา ด็ ล็
ทศบาลตาบล นอง าว) ดังนี้
1) ครู คศ. 3 จานวน 1 อัตรา (รอ มติ . ทจ.)
2) ครู คศ. 2 จานวน 1 อัตรา
3) ครู คศ. 1 จานวน 2 อัตรา
4. งินวิทยฐานะ
ตั้งไว้ 176,400 บาท
4.1 พื่อจาย ป็น งินคาวิทยฐานะใ ้แ พนั งานครู วิทยฐานะ
ชานาญ ารพิ ศษ ดือนละ 5,600 บาท จานวน 1 อัตรา (ศูนย์
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พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบล นอง าว)
4.2 พื่อจาย ป็น งินคาวิทยฐานะใ ้แ พนั งานครู วิทยฐานะ
ชานาญ าร ดือนละ 3,500 บาท จานวน 1 อัตรา (ศูนย์พัฒนา
ด็ ล็ ทศบาลตาบล นอง าว)
4.3 พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ดือนใ ้แ พนั งานครู จานวน 1
อัตรา วิทยฐานะชานาญ ารพิ ศษ ดือนละ 5,600 บาท (ศูนย์
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบล นอง าว)
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 ร ฏาคม 2564 รื่อง ซั
ซ้อมแนวทาง ารจัด ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 พื่อรองรับ ารจัดสรรงบประมาณ งินอุด
นุนทั่วไปด้านบุคลา รที่ปฏิบัติ น้าที่ ณ สถานศึ ษา (โรง รียน
และศูนย์พัฒนา ด็ ล็ ) ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ องค์ รป ครองสวน
ท้องถิ่น

รวม

792,700 บาท

รวม

118,200 บาท

จานวน

26,200 บาท
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1) งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษใ ้แ พนั งาน
ทศบาลและพนั งานจ้าง
ตั้งไว้ 20,000 บาท
พื่อจาย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษใ ้แ
พนั งาน ทศบาล และพนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งิน
ประโยชน์ตอบอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปีแ พนั งานสวนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององค์ ร
ป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557

2) คาตอบแทน ารตรวจประ มินผลงานและคาใช้จายใน าร
ดา นิน าร ี่ยว ้อง ับ ารประ มินผลงาน
ตั้งไว้ 6,200
บาท
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารประ มินผลงานที่ ิดจา าร
ปฏิบัติ น้าที่ อง รรม ารผู้ทรงคุณวุฒิฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย ารคัด
ลือ พนั งานและลู จ้าง ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2558
(สานั ปลัด)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน ทศบาล
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินสวัสดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
(สานั ปลัด)

จานวน

92,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

247,500 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ อาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั คา
บริ ารจอดรถ คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม และสัมมนา และคา
ใช้จายอื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปฝึ อบรม
สัมมนา ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ พ.ศ.2555 แ ้ไ พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน
(สานั ปลัด)
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาถาย อ สาร คา ย็บ นังสือ รือ ้าป นังสือ คา
ธรรม นียมตางๆ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในและนอ ราชอาณาจั ร

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ารประชุมทาง
วิชา าร ารสัมมนาทางวิชา าร รือ ชิงปฏิบัติ าร ตามโครง าร
รือ ลั สูตร ารฝึ อบรมตาง ๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(สานั ปลัด)
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โครง ารพัฒนาศั ยภาพพนั งานครู และบุคลา รทาง ารศึ ษา
จานวน
สัง ัด ทศบาลตาบล นอง าว คณะ รรม ารสถานศึ ษา ั้นพื้นฐาน
โรง รียนอนุบาล/ศูนย์พัฒนา ด็ ล็ ฯ สา ัด ทศบาลตาบล นอง าว
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารพัฒนาศั ยภาพพนั งาน
ครู และบุคลา รทาง ารศึ ษา ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(สานั ปลัด)
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน
พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย์สิน พื่อใ ้สามารถใช้
งานได้ตามป ติ ชน คาซอมแซมครุภัณฑ์ตางๆ คาบารุง
รั ษา รือซอมแซมที่ดินและสิ่ง อสร้าง ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

น้า : 49/91

87,500 บาท

30,000 บาท

น้า : 50/91

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:04:49

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

รวม

150,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุสานั งาน ชน นังสือ พระบรมฉายา
ลั ษณ์ มานปรับแสง (ตอผืน) ระดาษ พวงมาลัย พวง
มาลา พานพุม ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ไมโครโฟน โคม
ไฟ ฟิวส์ ลอดไฟฟ้า ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

น้า : 51/91

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:04:49

วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุบ้านงานครัว ชน มีด ถัง แ ้วน้า ถัง
น้า ไม้ วาด อางล้างจานฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

"

วัสดุ อสร้าง
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุ อสร้าง ชน ไม้ตางๆ ค้อน น้ามันทา
ไม้ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

น้า : 52/91

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:04:49

วัสดุ าร ษตร

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวัสดุ าร ษตร ชน มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ยาป้อง ัน
และ าจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุ พาะชา ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ ผยแพร ชน าตั้ง
ล้อง ป้ายไฟแจ้ง ตือนแบบล้อลา อ สาร ผยแพรผล าร
ดา นินงาน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

วัสดุคอมพิว ตอร์
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ ชน แผน รือจานบันทึ
้อมูล อุป รณ์บันทึ ้อมูล (Diskette , Floppy Disk ) ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

น้า : 53/91

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:04:49

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

277,000 บาท

จานวน

252,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าสา รับศูนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบล
นอง าว โรง รียนอนุบาล ทศบาลตาบล นอง าว และ ้องสมุด
ประชาชน ทศบาลตาบล นอง าว
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 รื่อง ลั ณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประ อบ ารพิจารณา
งบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายในลั ษณะคาใช้สอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค
(สานั ปลัด)
คาบริ ารโทรศัพท์
จานวน

15,000 บาท

คาไฟฟ้า

พื่อจาย ป็นคาบริ ารโทรศัพท์ สา รับศูนย์พัฒนา ด็ ล็
ทศบาลตาบล นอง าว โรง รียนอนุบาล ทศบาลตาบล นอง
าว และ ้องสมุดประชาชน ทศบาลตาบล นอง าว
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม
พื่อจาย ป็นคาใช้จายบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม ชน คาใช้
จาย ี่ยว ับ ารใช้ระบบอิน ทอร์ น็ต
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

จานวน

10,000 บาท

น้า : 54/91

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:04:49

งบลงทุน

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

3,077,345 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,985,345 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,176,145 บาท

จานวน

20,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสร้าง
พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสร้าง ชน ารปรับปรุง
อาคาร ชน บิวท์อิน Built - in ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
1) รายจาย พื่อใ ้ได้มาซื่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาถาย อ สาร คา ย็บ นังสือ รือ ้าป นังสือ คา
ธรรม นียมตางๆ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:04:49

น้า : 55/91

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารบูรณา ารจัดประสบ ารณ์ าร รียนรู้ โดยครูภูมิปญญาท้อง จานวน
ถิ่น
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารบูรณา ารจัดประสบ ารณ์ าร
รียนรู้ โดยครูภูมิปญญาท้องถิ่น ชน คาวิทยา ร คาอา าร คา
อ สาร คาวัสดุอุป รณ์ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 95
ลาดับที่ 11
(สานั ปลัด)
โครง ารรั ารอาน ชวนลู รั "ตะลุยโล นิทาน"
จานวน
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารรั ารอาน ชวนลู รั "ตะลุย
โล นิทาน ปี 3" ชน คาวิทยา ร คาอา าร คา อ สาร คาวัสดุ
อุป รณ์ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 96
ลาดับที่ 12
(สานั ปลัด)
โครง าร รียนรู้ตาม ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง องศูนย์พัฒนา จานวน
ด็ ล็ ทศบาลตาบล นอง าว
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง าร รียนรู้ตาม ลั ปรัชญา
ศรษฐ ิจพอ พียงฯ ชน คาวิทยา ร คาอา าร คา อ สาร คา
วัสดุอุป รณ์ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 94
ลาดับที่ 10
(สานั ปลัด)

10,000 บาท

18,845 บาท

10,000 บาท

น้า : 56/91

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:04:49

โครง ารสนับสนุนคาใช้จาย ารบริ ารสถานศึ ษา
1) งินอุด นุนสา รับสนับสนุนอา าร ลางวัน
(1.1) โครง ารสนับสนุนคาใช้จาย ารบริ ารสถานศึ ษา (อา าร
ลางวัน) โรง รียนอนุบาล ทศบาลตาบล นอง าว ตั้ง
ไว้ 378,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาอา าร ลางวัน องศูนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
ตาบล นอง าว ป็น วลา 2 ภาค รียน คนละ 21
บาท จานวน 200 วัน

(1.2) โครง ารสนับสนุนคาใช้จาย ารบริ ารสถานศึ ษา (อา าร
ลางวัน) ศูนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบล นอง าว ตั้ง
ไว้ 205,800 บาท
พื่อจาย ป็นคาอา าร ลางวัน องศูนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
ตาบล นอง าว ป็น วลา 2 ภาค รียน คนละ 21
บาท จานวน 245 วัน

2) งินอุด นุนสา รับสง สริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาท้องถิ่น
(2.1) คาใช้จายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
ตั้งไว้ 16,800 บาท
พื่อจาย ป็นคาใช้จายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน

3) งินอุด นุนสา รับสนับสนุนคาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ ารศึ ษา ั้นพื้นฐาน
(3.1) คาใช้จายโครง ารสนับสนุนคาใช้จายใน ารบริ ารสถาน
ศึ ษา (คาจัด าร รียน ารสอน) โรง รียนอนุบาล ทศบาลตาบล
นอง าว ตั้งไว้ 153,000 บาท
พื่อจาย ป็นคา ารจัด าร รียน ารสอน (ราย ัว) และ ารบริ าร
งานทั่วไป องโรง รียนอนุบาล ทศบาลตาบล นอง าว คน
ละ 850 บาท/ภาค รียน

(3.2) คาใช้จายโครง ารสนับสนุนคาใช้จายใน ารบริ ารสถาน
ศึ ษา (คา นังสือ รียน , คาอุป รณ์ าร รียน , คา ครื่องแบบนั

จานวน

923,300 บาท

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:04:49

น้า : 57/91

รียน , คา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน) โรง รียนอนุบาล ทศบาลตาบล
นอง าว
ตั้งไว้ 101,700 บาท
พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ดังนี้
(1) คา นังสือ รียน คนละ 200 บาท/ปี
(2) คาอุป รณ์ าร รียน คนละ 100 บาท/ภาค รียน
(3) คา ครื่องแบบนั รียน คนละ 300/ปี
(4) คา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน คนละ 215 บาท/ภาค รียน

4) งินอุด นุนสา รับสนับสนุนคาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา
สา รับศูนย์พัฒนา ด็ ล็ (ศพด.)
4.1) คาใช้จายโครง ารสนับสนุนคาใช้จายใน ารบริ ารสถาน
ศึ ษา
(คาจัด าร รียน ารสอน) องศูนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบล
นอง าว ตั้งไว้ 68,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาจัด าร รียน ารสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 4 ร ฏาคม 2564 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
จัดทางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา
ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
( ฉพาะ ทศบาลตาบลและองค์ ารบริ ารสวนตาบล)
(สานั ปลัด)
โครง าร ้อง รียนพิ ศษ ลั สูตรภาษาไทยและภาษาอัง ฤษ (Mini จานวน
English Program) องโรง รียนอนุบาล ทศบาลตาบล นอง าว
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนครูสอนภาษาอัง ฤษ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 แ ้ไ พิ่ม ติมถึง
ปจจุบัน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 97
ลาดับที่ 14
(สานั ปลัด)
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน

144,000 บาท

50,000 บาท

น้า : 58/91
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พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย์สิน พื่อใ ้สามารถใช้
งานได้ตามป ติ ชน คาซอมแซมครุภัณฑ์ตางๆ คาบารุง
รั ษา รือซอมแซมที่ดินและสิ่ง อสร้าง ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุสานั งาน ชน นังสือ พระบรมฉายา
ลั ษณ์ มานปรับแสง (ตอผืน) ระดาษ พวงมาลัย พวง
มาลา พานพุม ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

รวม

809,200 บาท

จานวน

50,000 บาท

น้า : 59/91

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:04:49

วัสดุงานบ้านงานครัว
พื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
(1) อา าร สริมนมสา รับศูนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบล
นอง าว ตั้งไว้ 76,700 บาท
พื่อจาย ป็นคาซื้ออา าร สริม (นม) สา รับศูนย์พัฒนา ด็ ล็
ทศบาลตาบล นอง าว จานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37
บาท
(2) อา าร สริมนมสา รับโรง รียนอนุบาล ทศบาลตาบล นอง
าว ตั้งไว้ 172,500 บาท
พื่อจาย ป็นคาซื้ออา าร สริม (นม) สา รับโรง รียนอนุบาล
ทศบาลตาบล นอง าว จานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท
(3) อา าร สริมนมสา รับโรง รียนวัดอินทาราม “โ วิทอินทรา
ทร” ตั้งไว้ 460,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาซื้ออา าร สริม (นม) สา รับโรง รียนวัดอินทา
ราม "โ วิทอินทราทร" จานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37
บาท
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฏาคม 2564 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
จัดทางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา
ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
( ฉพาะ ทศบาลตาบลและองค์ ารบริ ารสวนตาบล)
(สานั ปลัด)

จานวน

709,200 บาท

น้า : 60/91
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วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ ารแพทย์ ชน ปรอท
วัดไ ้ ยาและ วชภัณฑ์ ออ ซิ จน ทรายอะ บท น้ายาพน
มอ คลอรีน สารส้ม น้า า อนามัย ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

วัสดุ ารศึ ษา
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุ ารศึ ษา ชน ุน พื่อ ารศึ ษา สื่อ
าร รียน ารสอนทาด้วยพลาสติ ระดานไวท์บอร์ด ปา า
ไวท์บอร์ด ฯลฯ
ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ าร
จาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

น้า : 61/91
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งบเงินอุดหนุน

รวม

1,092,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,092,000 บาท

จานวน

1,008,000 บาท

2) โครง ารสนับสนุนงบประมาณใ ้แ โรง รียนวัดอินทาราม "โ วิท จานวน
อินทราทร" ด้านบุคลา รทาง ารศึ ษา

84,000 บาท

งินอุด นุนสวนราช าร
1) งินอุด นุนสา รับสนับสนุนอา าร ลางวัน โรง รียนวัดอินทา
ราม "โ วิทอินทราทร"
พื่อจาย ป็นคา งินอุด นุนสา รับอา าร ลางวัน โรง รียนวัดอิน
ทาราม“โ วิทอิทราทร" อัตรามื้อละ 21 บาทตอ
คน จานวน 200 วัน
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฏาคม 2564 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
จัดทางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา
ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
( ฉพาะ ทศบาลตาบลและองค์ ารบริ ารสวนตาบล)
(สานั ปลัด)

พื่อจาย ป็น งินสนับสนุนงบประมาณแ โรง รียนวัดอินทาราม ฯ
ด้านบุคลา รทาง ารศึ ษา ตาม นังสือโรง รียนวัดอินทา
รามฯ ที่ ศธ 04017.2131/119 ลงวันที่ 15 ร ฏาคม 2564
รื่อง อรับสนับสนุนงบประมาณใน ารจ้างครู
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน อง
องค์ รป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แ ้ไ พิ่ม ติมถึงปจจุบัน
(สานั ปลัด)

น้า : 62/91
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งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

1,831,600 บาท

รวม

965,000 บาท

รวม

965,000 บาท

จานวน

240,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ ชน คา
ครื่องดื่ม อา ารวาง คาต แตงสถานที่ คาวัสดุอุป รณ์ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ ารสงนั ีฬา ้ารวม
ารแ ง ัน ีฬา ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 182
ลาดับที่ 1
(สานั ปลัด)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งานสวนท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนใ ้ จ้าพนั งาน
สาธารณสุ
- ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
คานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารบุคคล ององค์ รป ครอง
สวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

650,000 บาท

จานวน

75,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนใ ้พนั งานจ้าง ดังนี้
1.พนั งานจ้างตามภาร ิจ จานวน 2 อัตรา
(ประ อบด้วย พนั งาน ับรถ ยะ 1 อัตรา และ พนั งานประจา
รถ ยะ 1 อัตรา)
2.พนั งานจ้างทั่วไป จานวน 3 อัตรา
(ประ อบด้วย คนงานทั่วไป 2 อัตรา และคนงานประจารถ ยะ 1
อัตรา)
- ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
คานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารบุคคล ององค์ รป ครอง
สวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้พนั งานจ้าง ดังนี้
1.พนั งานจ้างตามภาร ิจ จานวน 2 อัตรา
(พนั งาน ับรถ ยะ 1 อัตรา และ พนั งานประจารถ ยะ 1
อัตรา)
2.พนั งานจ้างทั่วไป จานวน 3 อัตรา
( คนงานทั่วไป 2 อัตรา และคนงานประจารถ ยะ 1 อัตรา)
- ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
คานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารบุคคล ององค์ รป ครอง
สวนท้องถิ่น
(สานั ลัด)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ องค์ รป ครองสวน
ท้องถิ่น

รวม

766,600 บาท

รวม

24,600 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

9,600 บาท

รวม

332,000 บาท

จานวน

252,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษใ ้แ
พนั งาน ทศบาล และพนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งิน
ประโยชน์ตอบอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปีแ พนั งานสวนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององค์ ร
ป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(สานั ปลัด)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน ทศบาล
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินสวัสดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
(สานั ปลัด)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
1) รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาถาย อ สาร คา ย็บ นังสือ รือ ้าป นังสือ คา
ธรรม นียมตางๆ คาจ้าง มาบริ ารบุคคลภายนอ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น และ นังสือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 ร ฏาคม 2563
รื่อง ลั ณฑ์ ารดา นิน ารจ้าง อ ชนและ าร บิ จาย งินคา
จ้าง มาบริ าร ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในและนอ ราชอาณาจั ร

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ อาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั คา
บริ ารจอดรถ คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม และสัมมนา และคา
ใช้จายอื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปฝึ อบรม
สัมมนา ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ พ.ศ.2555 แ ้ไ พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน
(สานั ปลัด)
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ารประชุมทาง
วิชา าร ารสัมมนาทางวิชา าร รือ ชิงปฏิบัติ าร ตามโครง าร
รือ ลั สูตร ารฝึ อบรมตาง ๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(สานั ปลัด)
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย์สิน พื่อใ ้สามารถใช้
งานได้ตามป ติ ชน คาซอมแซมครุภัณฑ์ตางๆ คาบารุง
รั ษา รือซอมแซมที่ดินและสิ่ง อสร้าง ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)
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ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว

รวม

410,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ชน มีด ถัง แ ้วน้า ถัง
น้า ไม้ วาด ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

วัสดุ อสร้าง
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุ อสร้าง ชน ปูนซี มนต์ ทราย ตะปูฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)
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วัสดุยานพา นะและ นสง

จานวน

70,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพา นะและ นสง ชน ุญแจ
ลื่อน ยางรถยนต์ น้ามัน บร ครื่องยนต์ (อะไ ล) ชุด ียร์รถ
ยนต์ ม้อน้า ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามัน ชื้อ
พลิง น้ามัน ๊าด ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

วัสดุ ครื่องแตง าย
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุ ครื่องแตง าย ชน ครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน ครื่องแตง ายสา รับงาน วาดถนน/ล้างทอใสสาร
คมี ฯลฯ
ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ าร
จาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)
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วัสดุคอมพิว ตอร์

จานวน

20,000 บาท

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ ชน แผน รือจานบันทึ
้อมูล อุป รณ์บันทึ ้อมูล (Diskette , Floppy Disk ) ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์
พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจาย พื่อซอม
แซมบารุงรั ษาโครงสร้าง องครุภัณฑ์ นาดใ ญ ซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบารุงตามป ติ รือคาซอม ลาง) ชน ทาสีใ มทั้งคัน ปลี่ยน
ครื่องยนต์ใ ม ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ องค์ รป ครองสวน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคาป่วย ารชด ชย ารงานที่ สียไปใ ้แ อาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 2318 ลงวันที่ 21 มษายน 2564 รื่อง แนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พื่อ ป็นคาใช้
จายใ ้แ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ององค์ รป ครองสวนท้อง
ถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 4 น้าที่ 5 ลาดับที่ 1
(สานั ปลัด)
ค่าใช้สอย

รวม

464,940 บาท

รวม

464,940 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

รวม

194,940 บาท

จานวน

40,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารณรงค์ ป้อง ัน ควบคุมโรคไ ้ ลือดออ
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารณรงค์ ป้อง ัน ควบคุมโรคไ ้
ลือดออ ชน คาวิทยา ร คาอา าร คา อ สาร คาวัสดุ
อุป รณ์ ป็นต้น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 78
ลาดับที่ 1
(สานั ปลัด)
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โครง ารณรรงค์ป้อง ัน ควบคุมโรคพิษสุนั บ้าและ ารคุม า นิด

จานวน

31,000 บาท

จานวน

29,420 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารณรรงค์ป้อง ัน ควบคุมโรคพิษ
สุนั บ้าและ ารคุม า นิด ชน คาวิทยา ร คาอา าร คา
อ สาร คาวัสดุอุป รณ์ ป็นต้น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 78
ลาดับที่ 1
(สานั ปลัด)
โครง ารรณรงค์ ป้อง ัน ควบคุมโรค อดส์แ ยาวชน
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารรณรงค์ ป้อง ัน ควบคุมโรค
อดส์แ ยาวชน ชน คาวิทยา ร คาอา าร คา อ สาร คาวัสดุ
อุป รณ์ ป็นต้น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
น้าที่ 78 ลาดับที่ 1
(สานั ปลัด)
โครง ารรณรงค์ ารป้อง ันและระงับโรคติดตอ ชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19)
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารรณรงค์ ารป้อง ันและระงับ
โรคติดตอ ชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชน คาวิทยา ร คา
อา าร คา อ สาร คาวัสดุอุป รณ์ ป็นต้น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 78
ลาดับที่ 1
(สานั ปลัด)
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โครง ารรณรงค์ความปลอดภัยด้านอา ารแ สถานประ อบ าร

จานวน

44,520 บาท

รวม

150,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารรณรงค์ความปลอดภัยด้าน
อา ารแ สถานประ อบ าร ชน คาวิทยา ร คาอา าร คา
อ สาร คาวัสดุอุป รณ์ ป็นต้น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 83
ลาดับที่ 1
(สานั ปลัด)

ค่าวัสดุ
วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามัน ชื้อ
พลิง น้ามัน ๊าด ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)
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วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์

จานวน

100,000 บาท

รวม

500,000 บาท

รวม

500,000 บาท

รวม

500,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ ารแพทย์ ชน ปรอท
วัดไ ้ ทรายอะ บท น้ายาพน มอ ควัน าจัดยุง คลอรีน สาร
ส้ม น้า า อนามัย ชุดป้อง ัน ชื้อโรค ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสร้าง
โครง ารปรับปรุงระบบ สียงตามสาย ตามแบบแปลนที่ ทศบาล
า นด
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารปรับปรุงระบบ สียงตาม
สาย ระบบรับ-สง ด้วยแบบดิจิตอล IP โดย ครือ ายไฟ บอร์ออ
ปติคที่มีอยู ดิม ตามแบบแปลนที่ ทศบาล า นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้แ องค์ รป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 ลาดับที่ 2
( องชาง)
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งานสวนสาธารณะ

รวม

96,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

96,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

96,000 บาท

จานวน

96,000 บาท

รวม

1,492,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,492,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,492,000 บาท

จานวน

340,000 บาท

จานวน

1,152,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารบุคคลภายนอ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 ร ฏาคม 2563 รื่อง ลั ณฑ์ ารดา นิน ารจ้าง
อ ชนและ าร บิ จาย งินคาจ้าง มาบริ าร ององค์ รป ครอง
สวนท้องถิ่น ( องชาง)
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คา าจัด ยะและสิ่งปฏิ ูล
พื่อจาย ป็นคา าจัด ยะและสิ่งปฏิ ูล ใ ้แ อบต.แ ง สี้ยน ตาม
บันทึ ความรวมมือ รื่อง ารบริ ารจัด าร ยะ ตามแผน าร
ปฏิบัติ ารบอ ยะ ับ อบต.แ ง สี้ยน ลงวันที่ 25 ม ราคม 2560
(สานั ปลัด)

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารบุคคลภายนอ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

606,000 บาท

รวม

576,000 บาท

รวม

576,000 บาท

จานวน

396,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาลสามัญ และ งินปรับปรุง งิน
ดือน ใ ้นั พัฒนาชุมชน
- ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ., .ท. และ .อบต.ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
คานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารบุคคล ององค์ รป ครอง
สวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

180,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งานสวนท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ ตาแ นง ผู้
ชวยนั พัฒนาชุมชน
- ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ., .ท. และ .อบต.ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
คานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารบุคคล ององค์ รป ครอง
สวนท้องถิ่น
(สานั ปลัด)
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งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ อาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาบริ ารจอดรถ ณ ที่อา าศยานและคาใช้จายอื่นๆ ใน าร
ดินทางไปราช าร รือไปฝึ อบรมสัมมนา ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ พ.ศ.2555 แ ้ไ พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน
(สานั ปลัด)
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จานวน

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ องค์ รป ครองสวน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษใ ้แ
พนั งาน ทศบาล และพนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งิน
ประโยชน์ตอบอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปีแ พนั งานสวนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององค์ ร
ป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (สานั ปลัด)
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารทั้งในและนอ ราชอาณาจั ร

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ารประชุมทาง
วิชา าร ารสัมมนาทางวิชา าร รือ ชิงปฏิบัติ าร ตามโครง าร
รือ ลั สูตร ารฝึ อบรมตาง ๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(สานั ปลัด)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

232,530 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

232,530 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

232,530 บาท

จานวน

29,140 บาท

จานวน

34,620 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารพัฒนาศั ยภาพคณะ รรม ารชุมชน ผู้นาชุมชน
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารพัฒนาศั ยภาพคณะ รรม าร
ชุมชน ผู้นาชุมชน ชน ชน คาวิทยา ร คาอา าร คา อ สาร คา
วัสดุอุป รณ์ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
น้าที่ 193 ลาดับที่ 1
(สานั ปลัด)

โครง ารพัฒนาศั ยภาพสตรี ทศบาลตาบล นอง าว
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารพัฒนาศั ยภาพสตรีฯ ชน คา
วิทยา ร คาอา าร คา อ สาร คาวัสดุอุป รณ์ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
น้าที่ 194 ลาดับที่ 2
(สานั ปลัด)
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โครง ารย ระดับคุณภาพชีวิตผู้พิ าร / ด้อยโอ าส

จานวน

28,420 บาท

จานวน

30,140 บาท

จานวน

34,280 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารย ระดับคุณภาพชีวิตผู้
พิ าร / ด้อยโอ าส ชน คาวิทยา ร คาอา าร คา อ สาร คา
วัสดุอุป รณ์ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
น้าที่ 99 ลาดับที่ 1
(สานั ปลัด)
โครง ารสง สริมความรั ความอบอุนในครอบครัว
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารสง สริมความรั ความอบอุนใน
ครอบครัว ชน คาวิทยา ร คาอา าร คา อ สาร คาวัสดุ
อุป รณ์ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 2565 น้าที่ 182 ลาดับที่ 1
(สานั ปลัด)
โครง ารสง สริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ พื่อย ระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชน
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารสง สริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ
พื่อย ระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ชน คาวิทยา ร คา
อา าร คา อ สาร คาวัสดุอุป รณ์ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 2565 น้าที่ 73 ลาดับที่ 1
(สานั ปลัด)
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โครง ารอบรมใ ้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยและยุติความรุนแรงตอ ด็
สตรี ผู้สูงอายุ

จานวน

14,140 บาท

จานวน

61,790 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารอบรมใ ้ความรู้ด้านสิทธิมนุษย
และยุติความรุนแรงตอ ด็ สตรี ผู้สูงอายุ ชน คาวิทยา ร คา
อา าร คา อ สาร คาวัสดุอุป รณ์ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
น้าที่ 101 ลาดับที่ 3
(สานั ปลัด)
โครง ารออ นวย ทศบาล คลื่อนที่
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารออ นวย ทศบาล คลื่อน
ที่ ชน คาวิทยา ร คาอา าร ครื่องดื่ม คาวัสดุอุป รณ์ตาง ๆ
ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ ารสงนั ีฬา ้ารวม
ารแ ง ัน ีฬา ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 202
ลาดับที่ 1
(สานั ปลัด)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

59,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

59,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

59,000 บาท

จานวน

9,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารประ พณีแ ถวาย ทียน ้าพรรษา
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารประ พณีแ ถวาย ทียน ้า
พรรษา ชน คาจ้าง มาต แตง ทียน คาใช้จายพิธีทาง
ศาสนา ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ ารสงนั ีฬา ้ารวม
ารแ ง ัน ีฬา ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 76
ลาดับที่ 1
(สานั ปลัด)
โครง ารสืบสานวัฒนธรรมประ พณีลอย ระทง
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารสืบสานวัฒนธรรมประ พณี
ลอย ระทง ชน คาจัดสถานที่ คาอา าร ครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุป รณ์ตางๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ ารสงนั ีฬา ้ารวม
ารแ ง ัน ีฬา ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 74
ลาดับที่ 1
(สานั ปลัด)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

4,403,980 บาท

รวม

2,114,380 บาท

รวม

2,114,380 บาท

จานวน

1,549,380 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาลสามัญ จานวน 4
อัตรา และ งินปรับปรุงประจาปี ดังนี้
1. ผู้อานวย าร องชาง 1 ตาแ นง
2. ัว น้าฝ่ายแบบแผนและ อสร้าง 1 ตาแ นง
3. นายชางโยธา1 ตาแ นง
4. จ้าพนั งานธุร าร 1 ตาแ นง
- ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
คานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารบุคคล ององค์ รป ครอง
สวนท้องถิ่น
( องชาง)
งินประจาตาแ นง
จานวน

60,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งานสวนท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นง จานวน 12 ดือน ดังนี้ 1. ผู้
อานวย าร องชาง
2. ัว น้าฝ่ายแบบแผนและ อสร้าง
- ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
คานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารบุคคล ององค์ รป ครอง
สวนท้องถิ่น
( องชาง)
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

445,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนใ ้แ
1.พนั งานจ้างตามภาร ิจ จานวน 1 อัตรา ตาแ นงพนั งาน ับ
รถยนต์
2.พนั งานจ้างทั่วไป จานวน 4 อัตราตาแ นงคนงานทั่วไป
- ป็นไปตาม นังสือสานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
คานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารบุคคล ององค์ รป ครอง
สวนท้องถิ่น
( องชาง)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ ้แ 1.พนั งานจ้าง
ตามภาร ิจ จานวน 1 อัตรา ตาแ นงพนั งาน ับรถยนต์ 1
อัตรา
2.พนั งานจ้างทั่วไป ตาแ นงคนงานทั่วไป 4 อัตรา - ป็นไปตาม
นังสือสานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ประ าศ .จ.,
.ท. และ .อบต. รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใช้จาย
ด้าน ารบริ ารบุคคล ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
( องชาง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ องค์ รป ครองสวน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษใ ้แ
พนั งาน ทศบาล และพนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งิน
ประโยชน์ตอบอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจาปีแ พนั งานสวนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององค์ ร
ป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ( องชาง)

รวม

1,261,000 บาท

รวม

25,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา

จานวน

5,000 บาท

รวม

322,000 บาท

รายจายคารังวัดสอบ ตที่สาธารณะประโยชน์

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคารังวัดสอบ ตที่สาธารณะประโยชน์
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารดูแลรั ษา
และคุ้มครองป้อง ันที่ดินอัน ป็นสาธารณสมบัติ องแผนดิน
สา รับพล มืองใช้รวม ัน พ.ศ.2553 ้อ 13
( องชาง)
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

จานวน

192,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร องพนั งาน ทศบาล
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินสวัสดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตร ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
( องชาง)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารบุคคลภายนอ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 ร ฏาคม 2563 รื่อง ลั ณฑ์ ารดา นิน ารจ้าง
อ ชนและ าร บิ จาย งินคาจ้าง มาบริ าร ององค์ รป ครอง
สวนท้องถิ่น ( องชาง)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
อาณาจั ร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ อาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั คา
บริ ารจอดรถ และคาใช้จายอื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือ
ไปฝึ อบรมสัมมนา ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ พ.ศ.2555 แ ้ไ พิ่ม ติมถึงฉบับ
ปจจุบัน
( องชาง)
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คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ารประชุมทาง
วิชา าร ารสัมมนาทางวิชา าร รือ ชิงปฏิบัติ าร ตามโครง าร
รือ ลั สูตร ารฝึ อบรมตาง ๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
( องชาง)
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย์สิน พื่อใ ้สามารถใช้
งานได้ตามป ติ ชน คาซอมแซมครุภัณฑ์ตางๆ คาบารุง
รั ษา รือซอมแซมที่ดินและสิ่ง อสร้าง ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
( องชาง)
ค่าวัสดุ

รวม

814,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

วัสดุสานั งาน
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุสานั
งาน ชน นังสือ ระดาษ ยางลบ ดินสอ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
( องชาง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

180,000 บาท

จานวน

329,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ไมโครโฟน โคม
ไฟ โทรโ ง ไมค์ลอยพร้อม ครื่องสงสัญญาณ ฟิวส์ ลอด
ไฟฟ้า ดอ ลาโพง ฮอร์นลาโพง แผงวงจร ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
( องชาง)

วัสดุ อสร้าง
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุ อสร้าง ชน ไม้ตางๆ ค้อน น้ามันทา
ไม้ ทอน้าและอุป รณ์ประปา ทอตางๆ ทอน้าบาดาล ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
( องชาง)

วัสดุยานพา นะและ นสง
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพา นะและ นสง ชน ุญแจ
ลื่อน ยางรถยนต์ น้ามัน บร ครื่องยนต์ (อะไ ล) ชุด ียร์รถ
ยนต์ ม้อน้า ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
( องชาง)
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วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามัน ชื้อ
พลิง น้ามัน ๊าด ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
( องชาง)
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

จานวน

5,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ ผยแพร ชน ป้ายไฟแจ้ง
ตือนแบบล้อลา อ สาร ผยแพรผล ารดา นินงาน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
( องชาง)

วัสดุคอมพิว ตอร์
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ ชน แผน รือจานบันทึ
้อมูล อุป รณ์บันทึ ้อมูล (Diskette , Floppy Disk ) ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
( องชาง)

น้า : 86/91

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:04:50

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

1,028,600 บาท

รวม

1,028,600 บาท

จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าบริ วณสวนสาธารณะ คาไฟฟ้าสาธารณะ
ตางๆ
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 รื่อง ลั ณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประ อบ ารพิจารณา
งบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายในลั ษณะคาใช้สอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค
( องชาง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
้าอี้สานั งาน
พื่อจัดซื้อ ้าอี้สานั งาน จานวน 1 ตัว พื่อใช้ใน ารปฏิบัติงาน
ใน น้าที่
- ป็นครุภัณฑ์ที่ไมมี า นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึง
จัดซื้อโดยอิงราคาท้องถิ่น ป็น ณฑ์
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
( องชาง)
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โต๊ะทางาน ล็

จานวน

5,000 บาท

จานวน

854,000 บาท

พื่อจัดซื้อโต๊ะทางาน ล็ จานวน 1 ตัว พื่อใช้ใน ารปฏิบัติงาน
ใน น้าที่
- ป็นครุภัณฑ์ที่ไมมี า นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึง
จัดซื้อโดยอิงราคาท้องถิ่น ป็น ณฑ์
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
( องชาง)
ครุภัณฑ์ยานพา นะและ นสง
รถบรรทุ (ดี ซล) จานวน 1 คัน
พื่อจัดซื้อรถบรรทุ (ดี ซล) นาด 1 ตัน ปริมาตร ระบอ สูบไม
ต่า วา 2,400 ซีซี รือ าลัง ครื่องยนต์สูงสุดไมต่า วา 110
ิโลวัตต์ ับ คลื่อน 2 ล้อ แบบดับ บิ้ลแค็บ ( ป็นไปตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2563)
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 6 น้าที่ 10 ลาดับที่ 3)
( องชาง)
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ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
คอมพิว ตอร์

จานวน

30,000 บาท

จานวน

8,600 บาท

พื่อจัดซื้อคอมพิว ตอร์ สา รับงานประมวล 2* (จอแสดงภาพ
นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) จานวน 1 ครื่อง
- ป็นไปตาม ณฑ์ราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
( องชาง)

ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ์
พื่อจัดซื้อ ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ์ จานวน 2 ครื่อง ครื่องละ 4,300 บาท
- ป็นไปตาม ณฑ์ราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
( องชาง)
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คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จานวน

128,000 บาท

รวม

2,726,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

576,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

576,000 บาท

จานวน

576,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจาย พื่อซอม
แซมบารุงรั ษาโครงสร้าง องครุภัณฑ์ นาดใ ญ ซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบารุงตามป ติ รือคาซอม ลาง) ชน ทาสีใ มทั้งคัน ปลี่ยน
ครื่องยนต์ใ ม ฯลฯ- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจาปี ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
( องชาง)
งานก่อสร้าง

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารบุคคลภายนอ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 ร ฏาคม 2563 รื่อง ลั ณฑ์ ารดา นิน ารจ้าง
อ ชนและ าร บิ จาย งินคาจ้าง มาบริ าร ององค์ รป ครอง
สวนท้องถิ่น ( องชาง)
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งบลงทุน

รวม

2,150,000 บาท

รวม

2,150,000 บาท

โครง าร อสร้างงานชั้นผิวจราจรแอสฟสท์ติ คอน รีต ถนนสายริม จานวน
คลองทาล้อ-อูทอง (แย สะพาน ้างสวน ยอมถึงสะพานถนนวัดส้ม
ใ ญ) ตามแบบแปลนที่ ทศบาล า นด

1,700,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อสร้างสิ่งสาธารณูป าร

พื่อจาย ป็นคา อสร้างงานชั้นผิวจราจรแอสฟสท์ติ
คอน รีต ถนนสายริมคลองทาล้อ-อูทอง (แย สะพาน ้างสวน
ยอมถึงสะพานถนนวัดส้มใ ญ) ตามแบบแปลนที่ ทศบาล
า นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้แ องค์ รป ครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 6 น้าที่ 5 ลาดับที่ 1
( องชาง)
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสร้าง

จานวน

250,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสร้าง ชน ปรับปรุงระบบ
ระบายน้า ระบบไฟฟ้า ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ององค์ รป ครองสวนท้องถิ่น
( องชาง)
คาชด ชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
คาชด ชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
พื่อจาย ป็นคาชด ชยแบบปรับราคาได้ (คา K)
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่สุด ที่ ค ( วจ
) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 ( องชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

10,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

10,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารรั ษ์สิ่งแวดล้อม
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารรั ษ์สิ่งแวดล้อม ชน คา
วิทยา ร คาวัสดุอุป รณ์ตาง ๆ ป็นต้น - ป็นไปตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม และ าร ้า
รับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 น้าที่ 177
ลาดับที่ 1 (สานั ปลัด)

ส่วนที่ 3
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปาเทศบาลตาบล น งขาว
ประจาปงบประมาณ พ ศ
ขง
เทศบาลตาบล น งขาว
าเภ ท่าม่วง จัง วัดกาญจนบรี

คาแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (การประปาเทศบาลตาบลหนองขาว)
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลหนองขาว
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
รายรับจริง

รายรับ

2563

2564

2565

3,352,757.48
421,440.00
24,976.66

2,990,000.00
420,000.00
12,500.00

3,350,000.00
420,000.00
10,000.00

98,863.44
23,040.00
-

100,000.00
37,000.00
-

70,000.00
0.00
28,000.00
14,000.00

6,300.00
8,900.00
3,936,277.58

14,000.00
9,500.00
3,583,000.00

3,892,000.00

2562

หมวดรายได้
ค่าจ้าหน่ายน้้าจากมาตรวัดน้้า
3,212,675.07
ค่าบริการประจ้าเดือน
414,500.00
ค่าจ้าหน่ายน้้าจากท่อธาร
86,513.33
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
93,597.57
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายได้เบ็ดเตล็ด
19,520.00
รายได้อื่น ๆ
ผลประโยชน์อื่น
ค่าธรรมเนียม
5,100.00
ค่าแรง
8,300.00
รวมรายรับ 3,840,205.97

ประมาณการ

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
รายจ่าย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบด้าเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายจริง
2562
102,629.18
869,375.00
2,052,356.02
291,315.89
รวมรายจ่าย 3,315,676.09

2563
103,768.00
956,400.00
1,918,869.87
325,803.75
3,304,841.62

ประมาณการ
2564
145,000.00
1,031,000.00
1,971,500.00
435,500.00
3,583,000.00

2565
184,800.00
1,030,900.00
2,376,300.00
300,000.00
3,892,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการการประปาเทศบาลตาบล นองขาว
ประ าป บประมาณ พ. . 2565
ท บาลตาบล นอ า
อา ภอทาม ั ัด า นบรี
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 3,892,000 บาท แยกเป็น
รายได้ เป็นเงิน 3,892,000 บาท
า า นายนา า มาตร ัดนา

าน น

3,350,000 บาท

าน น

420,000 บาท

าน น

10,000 บาท

รม

70,000 บาท

าน น

70,000 บาท

ได า าร ัด บ านาประปาตามใบ ร รับ ิน ัด บ านา
ประปาในแตละ ดือน
ตั รับโดยถือประมาณ าร า นายนาปทีแล ับ ถิติผ อใ นา
พิม ป็น ณฑ์
-ประมาณ ารมา าป บประมาณทีผานมา
าบริ ารประ า ดือน
ได า ารใ บริ าร ัด บ านาประปาในแตละ ดือน
ตั รับโดยถือ ถิติทีไดรับ ริ อ ปทีแล ป็น ณฑ์
-ประมาณ าร ทา ับป บประมาณทีผานมา
า า นายนา า ทอธาร
ได า าร า นายนา า ทอธารและ า ารใ นา อ มาตร ัด
นา ั รา
ตั รับโดยถือ ถิติรายรับ ริ อ ปทีแล ป็น ณฑ์
-ประมาณ ารนอย าป บประมาณทีผานมา
ดอ บีย
ดอ บีย ินฝา ธนา าร
ตั รับโดย ารประมาณ ารรับดอ บีย ินฝา ธนา าร า ยอด
ินฝา ธนา าร อ ิ ารประปา
-ประมาณ ารนอย าป บประมาณทีผานมา

ันทีพิมพ์ : 3/3/2565 11:27:34

รายได บด ตลด

นา : 2/2

าน น

28,000 บาท

าน น

14,000 บาท

รายได บด ตลดอืนๆ ประ อบด ย
1 ามาตร ัดนา าน น 20,000.00 บาท
-ได า าร อติดตั มาตร ัดนาประปารายใ มและราย ดิมที
มาตร ัดนาประปา ารด
ตั รับโดยถือ ถิติรายรับ ริ อ ปทีแล ป็น ณฑ์
-ประมาณ ารมนอย าป บประมาณทีผานมา
2 าอป รณ์ติดตั าน น 6,000.00 บาท
-ได า าร อติดตั มาตร ัดนาประปารายใ ม
ตั รับโดยถือ ถิติรายรับ ริ อ ปทีแล ป็น ณฑ์
-ประมาณ ารมนอย าป บประมาณทีผานมา
3 า ารอ
าน น 2,000.00 บาท
-ได า ารยืน ารอ อติดตั มาตร ัดนาประปารายใ ม
ตั รับโดยถือ ถิติรายรับ ริ อ ปทีแล ป็น ณฑ์
-ประมาณ ารมนอย าป บประมาณทีผานมา
รายไดอืน ๆ
1

าธรรม นียม ีย ับ ารติดตั มาตรนา ตั ไ 6,000
บาท
-ได า าธรรม นียม ารติดตั และ ารโอน รรม ิทธิมาตร ัดนา
ประปา
ตั รับโดยถือ ถิติรายรับ อ ปทีแล ป็น ณฑ์
-ประมาณ ารมนอย าป บประมาณทีผานมา
2 าแร าน ตั ไ 8,000 บาท
-ได า าแร ใน ารติดตั , ยายมาตร ัดนา และ า ือม า
มาตร ัดนาประปา รณีตัดฝา
ตั รับโดยถือ ถิติรายรับ ริ อ ปทีแล ป็น ณฑ์
-ประมาณ ารมนอย าป บประมาณทีผานมา
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการการประปาเทศบาลตาบล นองขาว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลหนองขาว
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,892,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง เป็นเงิน 184,800 บาท
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวม

184,800 บาท

จานวน

36,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบ
อันตราย หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตรา
ร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพ ค่าจ้างชั่ว
คราว (กองช่าง)
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครอง
แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาญอันเนื่อง
มาจากการทางานให้แก่นายจ้าง โดยคานวณในอัตราร้อยละ 0.2
ของค่าจ้างทั่วไป (มกราคม – ธันวาคม)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน (กองช่าง)
สารองจ่าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินหรือจาเป็น ในกรณีที่กิจการประปา
ไม่ได้ตังงบประมาณไว้หรือมีความจาเป็นต้องจ่ายหรือตังงบ
ประมาณรายจ่ายไว้แล้วแต่ไม่พอจ่ายตามความเหมาะสม และให้
เป็นอานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2563 (กองช่าง)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

รวม

116,800 บาท

จานวน

116,800 บาท

รวม

1,030,900 บาท

จานวน

335,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคานวณจากประมาณการรายรับตาม
เทศบัญญัติ ในงบประมาณรายจ่ายประจา ทุกหมวด ทุก
ประเภท โดยไม่ต้องนารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้
อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน มารวมคานวณ ในอัตราร้อยละ 3 ปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 จานวน 116,760 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5
/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงิน
สมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 (กองช่าง)
งบบุคลากร เป็นเงิน 1,030,900 บาท
เงินเดือน ฝายประจา
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จานวน 1
อัตรา คือ ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-เป็นไปตามหนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

635,300 บาท

จานวน

60,000 บาท

รวม

59,800 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
ทั่วไป จานวน 5 อัตรา ดังนี 1). พนักงานผลิตนาประปา 2
ตาแหน่ง (ภารกิจ) 2). พนักงานผลิตนาประปา 1 ตาแหน่ง (ทั่ว
ไป) 3).คนงาน 2 ตาแหน่ง (ทั่วไป)
-เป็นไปตามหนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานทั่วไป จานวน 4 อัตรา ดังนี 1). พนักงาน
ผลิตนาประปา 1 ตาแหน่ง (ภารกิจ) 2). พนักงานผลิตนา
ประปา 1 ตาแหน่ง (ทั่วไป) 3).คนงาน 2 ตาแหน่ง (ทั่วไป)
-เป็นไปตามหนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)
งบดาเนินงาน เป็นเงิน 2,412,300 บาท
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงิน
ประโยชน์ตอบอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (กองช่าง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน

29,800 บาท

รวม

695,500 บาท

จานวน

323,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (กองช่าง)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตังไว้ 303,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

2) โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนาประปา
ตัง
ไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพนาประปาของงานกิจการ
ประปา
- เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพนาประปา
ดื่มได้ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 (กองช่าง)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

รวม

15,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
จานวน
รายจ่ายอื่น ๆ

5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ที่อากาศยานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน (กองช่าง)

1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติ
การ ตามโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 (กองช่าง)

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบารุง
รักษา หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

จานวน

357,500 บาท

หน้า : 6/10

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:28:48

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

รวม

480,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสานักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิด
เลข ตรายาง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และจาแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอด
ไฟฟ้า ดอกลาโพง ฮอร์นลาโพง แผงวงจร ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และจาแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

หน้า : 7/10

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:28:48

วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

3,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น มีด ถัง แก้วนา ถัง
นา ไม้กวาด อ่างล้างจาน เข่ง มุ้ง นาจืดที่ซือจากเอกชน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และจาแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน นามันทาไม้ ท่อ
นาและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อนาบาดาล ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และจาแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

หน้า : 8/10

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:28:48

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุในการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป เช่น ไขควง ประแจ กุญแจเลื่อน ยางรถยนต์ นามันเบรก ฟิลม์
กรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ หม้อ
นา ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และจาแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นามันเชือ
เพลิง นามันก๊าด ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และจาแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

หน้า : 9/10

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:28:48

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จานวน

360,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น ชุด
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คลอรีน สารส้ม ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และจาแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , ReMoveable Disk) ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และจาแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์นา - ไฟฟ้า ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และจาแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

หน้า : 10/10

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:28:48

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

รวม

1,177,000 บาท

จานวน

1,177,000 บาท

รวม

64,000 บาท

จานวน

64,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับอาคารที่ทาการประปา และสถานที่
ผลิตนาประปาของเทศบาลตาบลหนองขาว
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค (กองช่าง)
งบลงทุน เป็นเงิน 264,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อม
แซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง) เช่น เปลี่ยนระบบ
ไฮดรอลิก เครื่องเปลี่ยนยนต์ใหม่ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น การปรับปรุง
ระบบระบายนา การปรับปรุงบ่อบาดาล การปรับปรุงอาคาร ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

