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เทศบาลต าบลกุดไห 

อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
 



ก 

คำนำ 

  โดยที่การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีความสำคัญต่อการบริหารและการ

พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมการส่งเสริมอาชีพ  การพัฒนาองค์ความรู้  การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับการ

ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานและกระแสโลกาภิวัฒน์ และอ่ืนๆซึ่งสะท้อนให้เห็นความสำคัญของ

การจัดทำงบประมาณระดับท้องถิ่นก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่างบประมาณประจำปีของประเทศ 

  วัตถุประสงค์ของเทศบัญญัติงบประมาณฉบับนี้  เพ่ือต้องการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง

จำกัดให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  ในขณะเดียวกันก็สามารถประสาน

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม แผนพัฒนา

จังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาอ่ืนๆ  และต้องสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่นเป็นสำคัญ 

  เทศบาลตำบลกุดไห  หวังเป็นอย่างว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565  ฉบับนี้  จะอำนวยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลกุดไห   ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการ

พัฒนาชุมชน  เศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่นให้เกิดความสมบูรณ์สนองตอบต่อเจตนารมณ์ของประชาชน

ในท้องถิ่น 
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ท บา ตาบ ดไ
ต/ า  ดบา     ั ัด น
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57  ที่ 1  ซ -  ถนน-  /ตาบ  ดไ
  ต/ า  ดบา   ั ัด น   47180

พื้นที่ 120.37 ตา า ิโ ต

ป ะชา ทั้ ด 9,591 น
ชาย 4,865 คน

หญิง 4,726 คน

้  ณ ันที่ 11 า  2565



ส่วนที่ 1

ค ถลงปร บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ  

ข ง

ทศบ ลต บล ด
ภ ดบ   จง วดส ลนคร



ท นป ธ น ช ท บ ต บ ด

บดน ถ วล ทผบร รท ถน ทศบ ลต บล ด ด น ร ทศบ ต บปร ม ณร ย ย
ปร ปต ภ ทศบ ลต บล ด ร น นน น น ผบร รท ถน ทศบ ลต บล ด

ท นปร ธ น ล ม ท ท น ดทร บถ ถ น ร ล ตล ด น ล ร ล นวน ยบ ย รด นน
ร นป บปร ม ณ พ.ศ. 2565 ด ต ปน

1. ถ น ค ัง
1.1 บปร ม ณร ย ยทว ป

ค ถ งงบป ณ
ปร บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565

1.1.1 นฝ ธน ร นวน 45,493,333.83 บ ท

1.1.2 น ม นวน 47,623,221.49 บ ท

1.1.3 นทน ร น ม นวน 21,888,500.19 บ ท

1.1.4 ร ย ร น น ว บบ นผ พน ล ย ม ด บ ย นวน 0 ร ร รวม 0.00
บ ท

1.1.5 ร ย ร น น ว ดยย ม ด นผ พน นวน 4 ร ร รวม 830,352.00 บ ท

1.2 น นวน 978,649.25 บ ท

นป บปร ม ณ พ.ศ. 2564 ณ วนท 20 ร ฎ ม พ.ศ. 2564 ์ รป ร วนท ถนม
ถ น ร น ด น

2. บ งบป ณในปีงบป ณ พ. . 2563
2.1 ร ยรบ ร นวน 57,602,944.32 บ ท ปร บดวย

มวดภ ษ ร นวน 33,024.14 บ ท

มวด ธรรม นยม ปรบ ล บ น ต นวน 7,515.00 บ ท

มวดร ย ด ทรพย์ น นวน 331,997.41 บ ท

มวดร ย ด ธ รณป ภ ล รพ ณ ย์ นวน 513,534.00 บ ท

มวดร ย ด บ็ด ตล็ด นวน 146,316.00 บ ท

มวดร ย ด ทน นวน 3,200.00 บ ท

มวดภ ษ ด รร นวน 21,017,159.77 บ ท

มวด น ด นนทว ป นวน 35,550,198.00 บ ท

2.2 น ด นนทรฐบ ล ดยร บวตถปร ์ นวน 384,034.80 บ ท

2.3 ร ย ย ร นวน 48,842,021.00 บ ท ปร บดวย



บ ล นวน 18,762,619.92 บ ท

บบ ล ร นวน 16,778,568.00 บ ท

บด นน น นวน 7,360,441.99 บ ท

บล ทน นวน 3,118,595.00 บ ท

บ น ด นน นวน 2,821,796.09 บ ท

บร ย ย ืน นวน 0.00 บ ท

2.4 ร ย ยท ย น ด นนทรฐบ ล ดยร บวตถปร ์ นวน 384,034.80 บ ท

2.5 ม ร ย น ม พื ด นน รต ม น น ท นวน 5,147,140.00 บ ท

2.6 ร ย ยท ย นทน ร น ม นวน 0.00 บ ท

2.7 ร ย ยท ย น นวน 0.00 บ ท



คาแถลงงบประมาณ
ปร บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565

ทศบ ลต บล ุดไ
ภ ุดบ วด ลน ร

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี ร 33,024.14 162,000.00 37,000.00

มวด ธรรม นียม ปรบ แล ใบ
นุญ ต

7,515.00 33,000.00 27,000.00

มวดร ยได้ ทรพย์ ิน 331,997.41 300,000.00 380,000.00

มวดร ยได้ ธ รณูปโภ แล
ิ รพ ณิชย์

513,534.00 260,000.00 500,000.00

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด 146,316.00 160,100.00 160,500.00

มวดร ยได้ ทุน 3,200.00 10,000.00 5,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,035,586.55 925,100.00 1,109,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

มวดภ ษี ด รร 21,017,159.77 21,967,000.00 21,378,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

21,017,159.77 21,967,000.00 21,378,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มวด ิน ุด นุนท่วไป 35,550,198.00 33,039,200.00 37,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

35,550,198.00 33,039,200.00 37,000,000.00

รวม 57,602,944.32 55,931,300.00 59,487,500.00



2565

2
ิ

2563 2564 2565

งบกลาง 18,762,619.92 20,258,980.00 20,806,125.00

งบบุคลากร 16,778,568.00 20,298,360.00 21,341,130.00

งบดา นินงาน 7,360,441.99 9,430,460.00 8,238,245.00

งบลงทุน 3,118,595.00 2,867,500.00 5,953,200.00

งบ งินอุดหนุน 2,821,796.09 3,076,000.00 3,148,800.00

48,842,021.00 55,931,300.00 59,487,500.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
เทศบาลตาบล ดไ

อาเภอ ดบา   จัง วัดส ลนคร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตาบลกดไ
อาเภอกดบาก  จัง วัด กลนคร

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริ ารงานทั่วไป 11,001,240

แผนงานการรักษาความ งบภายใน 1,745,560

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 12,058,985

แผนงาน าธารณ ข 3,192,900

แผนงาน ังคม งเคราะ ์ 1,614,160

แผนงาน ร้างความเข้มแข็งของชมชน 50,000

แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนันทนาการ 150,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอต า กรรมและการโยธา 8,400,870

แผนงานการเกษตร 467,660

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 20,806,125

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 59,487,500



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
ท บ ต บ ุดไ

ภ ุดบ ด น

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 20,806,125 20,806,125
     บ 20,806,125 20,806,125

น้ : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,647,430 0 2,734,140 402,270 9,783,840
     ิน ดื น (ฝ่ ย มื ) 2,624,640 0 0 0 2,624,640

     ิน ดื น (ฝ่ ยป ) 4,022,790 0 2,734,140 402,270 7,159,200

งบดา นินงาน 721,000 15,000 235,600 0 971,600
     ่ ต บแทน 51,000 0 20,000 0 71,000

     ่ ใช้ ย 305,000 15,000 80,600 0 400,600

     ่ ดุ 110,000 0 115,000 0 225,000

     ่ ธ ณูปโภ 255,000 0 20,000 0 275,000

งบลงทุน 174,600 0 36,200 0 210,800
     ่ ุภณฑ์ 74,600 0 36,200 0 110,800

     ่ ที่ดินแ ิ่ ่ ้ 100,000 0 0 0 100,000

งบ งินอุดหนุน 35,000 0 0 0 35,000
     ิน ุด นุน 35,000 0 0 0 35,000

รวม 7,578,030 15,000 3,005,940 402,270 11,001,240

น้ : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรร ทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 784,560 0 0 784,560
     ิน ดื น (ฝ่ ยป ) 784,560 0 0 784,560

งบดา นินงาน 770,000 160,000 15,000 945,000
     ่ ต บแทน 145,000 0 0 145,000

     ่ ใช้ ย 410,000 160,000 5,000 575,000

     ่ ดุ 215,000 0 10,000 225,000

งบลงทุน 16,000 0 0 16,000
     ่ ุภณฑ์ 16,000 0 0 16,000

รวม 1,570,560 160,000 15,000 1,745,560

น้ : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,232,520 4,559,520 5,792,040
     ิน ดื น (ฝ่ ยป ) 1,232,520 4,559,520 5,792,040

งบดา นินงาน 315,600 2,892,145 3,207,745
     ่ ต บแทน 30,000 0 30,000

     ่ ใช้ ย 223,600 1,269,110 1,492,710

     ่ ดุ 62,000 1,623,035 1,685,035

งบลงทุน 165,400 0 165,400
     ่ ุภณฑ์ 165,400 0 165,400

งบ งินอุดหนุน 0 2,893,800 2,893,800
     ิน ุด นุน 0 2,893,800 2,893,800

รวม 1,713,520 10,345,465 12,058,985

น้ : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 918,900 0 918,900
     ิน ดื น (ฝ่ ยป ) 918,900 0 918,900

งบดา นินงาน 1,168,400 298,600 1,467,000
     ่ ต บแทน 163,400 0 163,400

     ่ ใช้ ย 1,005,000 110,000 1,115,000

     ่ ดุ 0 188,600 188,600

งบลงทุน 0 587,000 587,000
     ่ ุภณฑ์ 0 87,000 87,000

     ่ ที่ดินแ ิ่ ่ ้ 0 500,000 500,000

งบ งินอุดหนุน 0 220,000 220,000
     ิน ุด นุน 0 220,000 220,000

รวม 2,087,300 1,105,600 3,192,900

น้ : 5/9



แผนงานสังคมสง คราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสังคมสง คราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,391,460 1,391,460
     ิน ดื น (ฝ่ ยป ) 1,391,460 1,391,460

งบดา นินงาน 218,700 218,700
     ่ ต บแทน 13,700 13,700

     ่ ใช้ ย 140,000 140,000

     ่ ดุ 65,000 65,000

งบลงทุน 4,000 4,000
     ่ ุภณฑ์ 4,000 4,000

รวม 1,614,160 1,614,160
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดา นินงาน 50,000 50,000
     ่ ใช้ ย 50,000 50,000

รวม 50,000 50,000

น้ : 6/9



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน 130,000 20,000 150,000
     ่ ใช้ ย 130,000 20,000 150,000

รวม 130,000 20,000 150,000

น้ : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,267,670 0 2,267,670
     ิน ดื น (ฝ่ ยป ) 2,267,670 0 2,267,670

งบดา นินงาน 1,163,200 0 1,163,200
     ่ ต บแทน 110,000 0 110,000

     ่ ใช้ ย 478,200 0 478,200

     ่ ดุ 425,000 0 425,000

     ่ ธ ณูปโภ 150,000 0 150,000

งบลงทุน 2,656,000 2,314,000 4,970,000
     ่ ุภณฑ์ 2,656,000 0 2,656,000

     ่ ที่ดินแ ิ่ ่ ้ 0 2,314,000 2,314,000

รวม 6,086,870 2,314,000 8,400,870
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แผนงานการ กษตร

งานงบ งานส่ง สริมการ กษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 402,660 0 402,660
     ิน ดื น (ฝ่ ยป ) 402,660 0 402,660

งบดา นินงาน 40,000 25,000 65,000
     ่ ใช้ ย 40,000 25,000 65,000

รวม 442,660 25,000 467,660

น้ : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,001,240

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,745,560

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 12,058,985

แผนงานสาธารณสุข 3,192,900

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,614,160

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 50,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 150,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,400,870

แผนงานการเกษตร 467,660

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 20,806,125

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 59,487,500

               โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึน
ไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลกุดไห และโดยเห็นชอบของผ้วาราชการจังหวัดสกลนคร

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นีเรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจานวนรวมทังสิน 59,487,500 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 59,487,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตาบลกุดไห
อาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร



รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตาบลกุดไหปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตาบลกุดไหมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายวิชา  ขวงทิพย์)

ตาแหนง นายกเทศมนตรีตาบลกุดไห

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(นายศรณ์  รักรงค์)

ตาแหนง นายอาเภอกุดบาก  ปฏิบัติราชการแทน      
ผ้วาราชการจังหวัดสกลนคร



รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ  พ.ศ. 2565

ทศบ ลต บล ุดไ
ภ ุดบ   จง วด ลนคร

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภ ษีโรง รื นแล ที่ดิน 57,426.37 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภ ษีบ รุงท้ งที่ 79,225.82 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภ ษีที่ดินแล ิ่งปลู ร้ ง 0.00 26,893.14 155,000.00 -80.65 % 30,000.00
     ภ ษีป้ ย 6,735.00 6,131.00 7,000.00 0.00 % 7,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 143,387.19 33,024.14 162,000.00 37,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่ ธรรม นียมใบ นุญ ต รข ย ุร 1,484.10 1,455.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     ค่ ธรรม นียม ็บขน ุจจ ร รื ิ่งปฏิ ูล 6,000.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00
     ค่ ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณิชย์ 750.00 390.00 1,000.00 -50.00 % 500.00
     ค่ ปรบ รผิด ญญ 39,212.50 3,510.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ค่ ใบ นุญ ตรบท ร ็บขน ิ่งปฏิ ูล รื มูลฝ ย 3,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่ ใบ นุญ ตรบท ร จด ิ่งปฏิ ูล รื มูลฝ ย 0.00 0.00 6,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่ ใบ นุญ ตปร บ รค้ รบ ิจ รที่ ปน นตร ยต่
ุขภ พ

4,600.00 1,800.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00

     ค่ ใบ นุญ ตจ น่ ย ินค้ ในที่ รื ท ง ธ รณ 120.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00
     ค่ ใบ นุญ ต ี่ยว บ รควบคุม ค ร 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่ ใบ นุญ ต ี่ยว บ รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย ียง 730.00 360.00 500.00 0.00 % 500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 55,896.60 7,515.00 33,000.00 27,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ด บี้ย 336,733.36 331,997.41 300,000.00 26.67 % 380,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 336,733.36 331,997.41 300,000.00 380,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     ร ยได้จ ปร ป 81,900.00 163,200.00 10,000.00 4,900.00 % 500,000.00
     ร ยได้จ ธ รณูปโภคแล ิจ รพ ณิชย์ รื ิจ ร ื่น ๆ 179,019.00 350,334.00 250,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 260,919.00 513,534.00 260,000.00 500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่ ข ย ร รจดซื้ จดจ้ ง 17,000.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่ รบร ง น แล ถ่ ย ร 50.00 30.00 100.00 400.00 % 500.00
     ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ 146,200.00 146,286.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 163,250.00 146,316.00 160,100.00 160,500.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่ ข ยท ดตล ดทรพย์ ิน 13,342.00 3,200.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 13,342.00 3,200.00 10,000.00 5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภ ษีรถยนต์ 452,960.24 471,176.10 450,000.00 11.11 % 500,000.00
     ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน 10,364,180.92 9,628,809.19 9,900,000.00 -1.01 % 9,800,000.00
     ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ 3,480,881.92 3,485,123.09 3,700,000.00 -5.41 % 3,500,000.00
     ภ ษีธุร ิจ ฉพ 55,738.54 50,349.21 150,000.00 -33.33 % 100,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภ ษี รรพ มิต 8,314,695.91 7,255,562.36 7,600,000.00 -3.95 % 7,300,000.00
     ค่ ภ ค ลวงแร่ 63,864.80 60,175.27 57,000.00 10.53 % 63,000.00
     ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม 73,240.52 64,404.55 60,000.00 8.33 % 65,000.00
     ค่ ธรรม นียมจดท บียน ิทธิแล นิติ รรมต มปร มวล
ฎ ม ยที่ดิน

36,049.00 1,560.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 22,841,611.85 21,017,159.77 21,967,000.00 21,378,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     งิน ุด นุนท่วไป 33,969,789.00 35,550,198.00 33,039,200.00 11.99 % 37,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 33,969,789.00 35,550,198.00 33,039,200.00 37,000,000.00
รวมทุกหมวด 57,784,929.00 57,602,944.32 55,931,300.00 59,487,500.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565

ทศบ ลต บล ุดไ

ภ ุดบ จง วด ลนคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 59,487,500   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 37,000 บาท
ภ ษีที่ดินแล ิ่งปลู ร้ ง จ นวน 30,000 บ ท

ภ ษีป้ ย จ นวน 7,000 บ ท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 27,000 บาท
ค่ ธรรม นียมใบ นุญ ต รข ย ุร จ นวน 1,500 บ ท

ค่ ธรรม นียม ็บขน ุจจ ร รื ิ่งปฏิ ูล จ นวน 2,000 บ ท

ค่ ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณิชย์ จ นวน 500 บ ท

ค่ ปรบ รผิด ญญ จ นวน 20,000 บ ท

ค่ ใบ นุญ ตปร บ รค้ รบ ิจ รที่ ปน นตร ยต่
ุขภ พ

จ นวน 2,000 บ ท

ค่ ใบ นุญ ต ี่ยว บ รควบคุม ค ร จ นวน 500 บ ท

ค่ ใบ นุญ ต ี่ยว บ รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย ียง จ นวน 500 บ ท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 380,000 บาท
ด บี้ย จ นวน 380,000 บ ท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 500,000 บาท
ร ยได้จ ปร ป จ นวน 500,000 บ ท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 160,500 บาท
ค่ ข ย ร รจดซื้ จดจ้ ง จ นวน 10,000 บ ท

ค่ รบร ง น แล ถ่ ย ร จ นวน 500 บ ท

ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ จ นวน 150,000 บ ท

หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท
ค่ ข ยท ดตล ดทรพย์ ิน จ นวน 5,000 บ ท
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 21,378,000 บาท
ภ ษีรถยนต์ จ นวน 500,000 บ ท

ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน จ นวน 9,800,000 บ ท

ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ จ นวน 3,500,000 บ ท

ภ ษีธุร ิจ ฉพ จ นวน 100,000 บ ท

ภ ษี รรพ มิต จ นวน 7,300,000 บ ท

ค่ ภ ค ลวงแร่ จ นวน 63,000 บ ท

ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม จ นวน 65,000 บ ท

ค่ ธรรม นียมจดท บียน ิทธิแล นิติ รรมต มปร มวล ฎ ม ย
ที่ดิน

จ นวน 50,000 บ ท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 37,000,000 บาท

งิน ุด นุนท่วไป จ นวน 37,000,000 บ ท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระ นี้ งิน 500,000 500,000 500,000 0 % 500,000

คาชําระดอ บี้ย 76,749.57 53,018.12 55,000 -36.36 % 35,000

งินสมทบ องทุนประ ันสังคม 127,309 119,834 179,930 -24.97 % 135,000

งินสมทบ องทุน งินทดแทน 5,734 5,136 7,200 -23.61 % 5,500

บี้ยยังชีพผสงอายุ 11,766,300 12,279,500 13,402,000 3.27 % 13,840,000

บี้ยยังชีพความพิ าร 5,000,000 4,936,800 5,000,000 -0.16 % 4,992,000

บี้ยยังชีพผป่วย อดส์ 30,500 42,000 60,000 0 % 60,000

งินสํารองจาย 89,690 122,072 600,000 -50 % 300,000

รายจายตามขอผ พัน

งินสมทบ องทุนบํา น็จบํานาญขา
ราช ารสวนทองถิ่น ( .บ.ท.)

0 0 0 100 % 674,625

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทศบาลตําบล ุดไ
อํา ภอ ุดบา     จัง วัดส ลนคร

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  14:50 นา : 1/60



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

งินสมทบ องทุนสํารอง ลี้ยงชีพล จาง
ประจํา ( สจ.)

0 0 0 100 % 2,000

 (2) งินทุน ารศึ ษาแ ด็ นั รียน นั
ศึ ษาและผดอยโอ าส

53,300 0 0 0 % 0

(1) งินสมทบระบบประ ันสุขภาพตําบล ุด
ไ

182,970 0 0 0 % 0

(3) คาบํารุงสันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศ
ไทย ป็นรายป

34,479.67 0 0 0 % 0

1. งินสมทบ ลั ประ ันสุขภาพตําบล ุด
ไ

0 0 200,000 -100 % 0

1. งินสมทบระบบประ ันสุขภาพตําบล ุด
ไ

0 183,285 0 0 % 0

2. งินทุน ารศึ ษาแ ด็ นั รียน  นั
ศึ ษาและผดอยโอ าส

0 0 50,000 -100 % 0

2. งินทุน ารศึ ษาแ ด็ นั รียน นั
ศึ ษาและผดอยโอ าส

0 26,300 0 0 % 0

3. คาบํารุงสันนิบาตร ทศบาลแ งประ ทศ
ไทย

0 0 39,800 -100 % 0

3.คาบํารุงสันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศ
ไทย

0 38,308.8 0 0 % 0

คาบํารุงสันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทย 0 0 0 100 % 42,000
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งินทุน ารศึ ษาแ ด็ นั รียน นั ศึ ษา
และผดอยโอ าส

0 0 0 100 % 30,000

งินสมทบ องทุน ลั ประ ันสุขภาพ 0 0 0 100 % 190,000

งินสมทบ องทุนบํา น็จบํานาญขาราช ารสวน
ทองถิ่น ( บท.)

412,010 456,366 686,763 -100 % 0

งินสมทบ องทุนสํารอง ลี้ยงชีพสํา รับล จาง
ประจําของสวนราช าร ซึ่งจดทะ บียนแลว ( สจ.)

0 0 8,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 18,279,042.24 18,762,619.92 20,788,693 20,806,125
รวมงบกลาง 18,279,042.24 18,762,619.92 20,788,693 20,806,125
รวมงบกลาง 18,279,042.24 18,762,619.92 20,788,693 20,806,125

รวมแผนงานงบกลาง 18,279,042.24 18,762,619.92 20,788,693 20,806,125
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

งิน ดือนนาย /รองนาย องค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น

695,520 695,520 546,923 27.17 % 695,520

คาตอบแทนประจําตําแ นงนาย /รองนาย 120,000 120,000 100,000 20 % 120,000

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนราย ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี นาย องค์ ารบริ ารสวนตําบล

198,720 198,720 173,720 14.39 % 198,720
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิ สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น

1,490,400 1,490,400 1,241,725 20.03 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,624,640 2,182,368 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 3,076,862 3,011,730 3,267,179 7.86 % 3,523,990

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

0 0 24,000 250 % 84,000

งินประจําตําแ นง 163,000 97,500 220,000 -15.45 % 186,000

คาตอบแทนพนั งานจาง 412,055 424,920 440,880 -50.83 % 216,800

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง 28,285 21,780 21,780 -44.9 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 3,680,202 3,555,930 3,973,839 4,022,790
รวมงบบุคลากร 6,304,842 6,180,570 6,156,207 6,647,430

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

0 0 250,000 -96 % 10,000

คา บี้ยประชุม 1,810 1,810 10,000 -50 % 5,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร 0 0 80,000 -96.25 % 3,000
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา

0 0 0 100 % 33,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 31,073 19,749 40,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 32,883 21,559 380,000 51,000
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 211,245 0 0 0 % 0

- คาโฆษณาและ ผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

- คาจางวารสารประชาสัมพันธ์ ทศบาล 0 0 0 100 % 3,000

- คาจาง มาจัดทําและปรับปรุง ว็บไซต์
ทศบาลพรอม ชาพื้นที่ ซริฟ วอร์

0 0 0 100 % 30,000

- คาจาง มาบริ าร 0 0 0 100 % 80,000

- คา ชา ครื่องถาย อ สาร 0 0 0 100 % 52,000

- จาง มาบริ ารประ มินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอ ารใ บริ ารของ
ทศบาลตําบล ุดไ

0 0 0 100 % 10,000

- รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 0 144,404 180,000 -100 % 0

คาธรรม นียม 0 0 30,000 -100 % 0

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร 15,000 30,250 30,000 -50 % 15,000
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- คาใชจายใน ารดํา นิน าร ลือ ตั้ง 0 0 350,000 -100 % 0

- คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 0 48,854 0 100 % 20,000

- คาพวงมาลัย ชอดอ ไม ร ชาดอ ไม
และพวงมาลา

0 0 5,000 -100 % 0

- คาพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม
และพวงมาลา

3,600 2,000 0 0 % 0

- โครง ารคุณธรรม จริยธรรม 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

- โครง ารคุณธรรมและจริยธรรม 8,640 0 0 0 % 0

- โครง ารติดตามและประ มินผลแผน
พัฒนาทองถิ่น

0 2,740 0 0 % 0

- โครง ารติดตามและประ มินผลแผน
พัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

2,920 0 0 0 % 0

- โครง าร ทศบาล ุดไ สัญจร 9,945 1,920 0 0 % 0

- โครง าร ทศบาล ุดไ สัญจร 0 0 20,000 -50 % 10,000

- โครง ารปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ นาที่ขององค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น (สถานที่ ลาง) อํา ภอ
ุดบา  จัง วัดส ลนคร

0 21,000 0 0 % 0

- โครง ารปรับ ปลี่ยน พื่อประ ยัดพลังงาน 19,000 0 0 0 % 0
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- โครง าร ปลี่ยนแปลง พิ่ม ติมแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

0 6,990 0 0 % 0

- โครง าร ปลี่ยนแปลง พิ่ม ติมแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

8,430 0 0 0 % 0

- โครง ารพล มืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 0 0 20,000 -50 % 10,000

- คา่ใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
0 0 50,000 -100 % 0

- โครง ารติดตามและประ มินผลแผน
พัฒนาทองถิ่น

0 0 5,000 -100 % 0

- โครง ารปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ นาที่ขององค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น (สถานที่ ลาง) อํา ภอ
ุดบา   จัง วัดส ลนคร

0 0 35,000 -100 % 0

- โครง าร ปลี่ยนแปลง พิ่ม ติมแผนพัฒนา
ทองถิ่น (2561-2565)

0 0 20,000 -100 % 0

-คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 225,149 0 0 0 % 0

-คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 0 0 0 100 % 20,000

-โครง ารรวมพลัง ารมีสวนรวมของชุมชน
และบรณา ารทุ ภาคสวน พื่อตอตาน าร
ทุจริต

0 0 0 100 % 10,000
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คาบํารุงรั ษาและซอมแซม 60,845.86 66,750 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 564,774.86 324,908 780,000 305,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานั งาน 88,581.2 66,131.05 80,000 -62.5 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,742 9,250 10,000 -50 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 39,820 16,760 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุ อสราง 9,774.74 8,444.25 40,000 -75 % 10,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น 33,500 6,300 10,000 0 % 10,000

วัสดุ าร ษตร 2,418 5,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร 1,630 6,130 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิว ตอร์ 39,490 15,150 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 220,955.94 133,165.3 230,000 110,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 239,427.04 236,945.09 250,000 -40 % 150,000

คาบริ ารโทรศัพท์ 1,494.25 1,439.1 5,000 0 % 5,000

คาบริ ารไปรษณีย์ 5,149 3,358 5,000 -100 % 0

คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม 101,159.52 130,486.68 150,000 -33.33 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 347,229.81 372,228.87 410,000 255,000
รวมงบดาเนินงาน 1,165,843.61 851,861.17 1,800,000 721,000

งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานั งาน

- ครื่อง จาะ ระดาษและ ขา ลม  19,000 0 0 0 % 0

- ครื่องปรับอา าศแบบแย สวนแบบติด
ผนัง ขนาด 18,000 บีทีย

0 0 0 100 % 22,600

- ซุม ฉลิมพระ ียรติพระบาทสม ด็จพระ
จาอย ัวรัช าลที่ 10 และสม ด็จพระนาง
จาพระบรมราชินี

39,000 0 0 0 % 0

- ต ็บ อ สาร 40 ชอง 0 0 8,000 -100 % 0

- โตะทํางาน ระดับ 3-6 0 0 6,000 -100 % 0

- โตะทํางานแบบ ล็ 0 0 14,000 -100 % 0

- โตะ มบชา 7,750 0 0 0 % 0

- ถังตมน้ําไฟฟ้า ดิจิตอล ขนาด 21 ลิตร 24,450 0 0 0 % 0

- โพ ดียม (แทนบรรยาย) 0 0 0 100 % 20,000

1). ครื่องโทรสาร แบบใช ระดาษธรรมดา 
จํานวน 1 ครื่อง

9,900 0 0 0 % 0

1. โตะ มบชา 0 7,135 0 0 % 0

2). ครื่องขัดพื้น จํานวน 1 ครื่อง 19,500 0 0 0 % 0

2.โทรศัพท์  0 6,020 0 0 % 0

4) ต็นท์ 74,000 0 0 0 % 0

6) โตะพับ อน ประสงค์ แบบ นา ล็ 48,000 0 0 0 % 0
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7) พัดลมอุตสา รรม  ขนาด  25  นิ้ว 10,000 0 0 0 % 0

8) าอี้พลาสติ 40,000 0 0 0 % 0

าอี้ทํางาน 0 0 8,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ าร ษตร

- ปมน้ําอัตโนมัติถังแรงดันสํา รับบอน้ําตื้น 0 6,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- ครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า ขนาด 1,000 VA 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร

- ครื่องมัลติมิ ดียโปร จค ตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,000 ANSI Lumens

0 0 0 100 % 27,000

1) ลองถายรปดิจอตอล 38,890 0 0 0 % 0

1. ลําโพงฮอร์นปา ลม ขนาด 15 นิ้ว สาย
ลําโพง ขนาด 2 x 1.5 นิ้ว พรอมชุดล ขาย
รับสัญญาณ

0 221,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

- ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ  สํา รับสํานั
งาน

15,000 0 0 0 % 0

- ครื่องคอมพิว ตอร์แบบ All In One 0 0 17,000 -100 % 0

1. ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ 0 14,900 0 0 % 0

2. ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED ขาวดํา 
(18 นา/นาที)

0 2,600 0 0 % 0
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3. ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึ พรอมติดตั้ง
พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 4,300 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 345,490 262,955 53,000 74,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอ ติม รือดัดแปลงอาคาร รือสิ่งปล สราง
ตาง ๆ

- โครง ารปรับปรุง ตอ ติม องทํางาน
สํานั ปลัด

0 0 0 100 % 100,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสราง

- โครง ารซอมแซมปรับปรุงและปรับ
ปลี่ยน ารใชงานคลื่นความถี่สํา รับ าร
ระจาย สียงระบบไรสายใน ขตพื้นท่
ทศบาลตําบล ุดไ

0 0 99,800 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 99,800 100,000
รวมงบลงทุน 345,490 262,955 152,800 174,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งินอุด นุนองค์ รป ครองสวนทองถิ่น

อุด นุนศนย์ปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ นาที่ขององค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น (สถานที่ ลาง) อํา ภอ
ุดบา  จัง วัดส ลนคร

0 0 0 100 % 35,000

อุด นุนสํานั งาน ทศบาลตําบล ุดบา 35,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 35,000 0 0 35,000
รวมงบเงินอุดหนุน 35,000 0 0 35,000

รวมงานบริหารทั่วไป 7,851,175.61 7,295,386.17 8,109,007 7,578,030
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- โครง ารติดตามและประ มินผลแผน
พัฒนาทองถิ่น

0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- โครง าร พิ่ม ติม ปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 15,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 15,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 15,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 1,978,032 2,099,968 2,254,140 5.7 % 2,382,540

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

8,220 330 0 0 % 0

งินประจําตําแ นง 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนั งานจาง 148,920 155,520 163,320 71.2 % 279,600

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง 10,500 3,900 3,900 207.69 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,205,672 2,319,718 2,481,360 2,734,140
รวมงบบุคลากร 2,205,672 2,319,718 2,481,360 2,734,140
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

60,650 89,850 110,000 -100 % 0

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา

0 0 0 100 % 20,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 6,246.5 4,175 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 66,896.5 94,025 120,000 20,000
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 5,634 0 97,000 -94.23 % 5,600

-รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 0 87,842 0 0 % 0

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 41,883 20,880 0 0 % 0

- โครง ารปรับปรุงขอมลแผนที่ภาษีและ
ทะ บียนทรัพย์สิน

59,400 0 0 0 % 0

- โครง ารปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย์สิน

0 30,000 0 0 % 0

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 0 0 35,000 -71.43 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครง ารปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย์สิน

0 0 10,000 50 % 15,000

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม 17,284.23 16,885.16 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 124,201.23 155,607.16 162,000 80,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานั งาน 57,804.6 14,777.15 40,000 -25 % 30,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 0 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น 21,240 33,800 40,000 25 % 50,000

วัสดุคอมพิว ตอร์ 38,550 39,500 50,000 -60 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 117,594.6 88,077.15 145,000 115,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริ ารไปรษณีย์ 0 2,582.6 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 2,582.6 20,000 20,000
รวมงบดาเนินงาน 308,692.33 340,291.91 447,000 235,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานั งาน

- GPS ครื่องวัดพื้นที่ ระยะสัมผัส 6,700 0 0 0 % 0

- ครื่องวัดระยะ ล ซอร์ 3,280 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

(1) โตะทํางาน  จํานวน 1 ลัง
6,700 0 0 0 % 0

(2) ชั้น ็บแฟ้ม 40 ชอง ขนาด จํานวน 2 
ลัง 8,000 0 0 0 % 0

(3) ต ล็ บาน ลื่อน ระจ  ขนาด 4  ฟุต
3,600 0 0 0 % 0

(4) ต ล็ ็บ อ สารบาน ลื่อนทึบ ขนาด 
4  ฟุต 3,200 0 0 0 % 0

1. าอี้สํานั งานแบบมีลอ 0 4,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

- ครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึ
พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 15,000 -100 % 0

- ครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 5,000 -100 % 0

(1) ครื่องคอมพิว ตอร์ สํา รับงานสํานั
งาน*(จอขนาดไมนอย วา 19 นิ้ว) 15,800 0 0 0 % 0

ครื่องคอมพิว ตอร์ All In One สํา รับงาน
สํานั งาน

0 0 0 100 % 17,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ  สํา รับงาน
สํานั งาน

0 0 0 100 % 16,000

ครื่องสแ น นอร์ 0 0 0 100 % 3,200

รวมค่าครุภัณฑ์ 47,280 4,800 20,000 36,200
รวมงบลงทุน 47,280 4,800 20,000 36,200

รวมงานบริหารงานคลัง 2,561,644.33 2,664,809.91 2,948,360 3,005,940
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 402,270

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 402,270
รวมงบบุคลากร 0 0 0 402,270

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 402,270
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,412,819.94 9,960,196.08 11,057,367 11,001,240

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 296,760 380,730 509,980 6.78 % 544,560
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

0 275 0 0 % 0

คาตอบแทนพนั งานจาง 54,000 108,000 108,000 100 % 216,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง 6,000 12,000 12,000 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 356,760 501,005 629,980 784,560
รวมงบบุคลากร 356,760 501,005 629,980 784,560

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

134,400 78,200 145,000 -3.45 % 140,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา

0 0 0 100 % 5,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 0 2,750 2,050 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 134,400 80,950 147,050 145,000
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 371,300.42 0 426,000 -24.88 % 320,000

- รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 0 350,721.62 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 0 2,400 0 0 % 0

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 0 0 21,000 -52.38 % 10,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม 169,445.7 21,390 60,000 0 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 540,746.12 374,511.62 507,000 410,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานั งาน 5,000 4,030 5,000 0 % 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,975 4,975 5,000 100 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 4,503 3,345 5,000 0 % 5,000

วัสดุ อสราง 0 0 0 100 % 25,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 0 0 7,950 151.57 % 20,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น 61,500 68,520 70,000 0 % 70,000

วัสดุ าร ษตร 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุ ครื่องแตง าย 0 30,000 15,000 166.67 % 40,000

วัสดุคอมพิว ตอร์ 3,480 3,660 5,000 0 % 5,000

วัสดุ ครื่องดับ พลิง 16,400 40,000 47,000 -57.45 % 20,000

วัสดุอื่น 29,850 10,150 45,000 -88.89 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 128,708 164,680 204,950 215,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  14:50 นา : 19/60



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

รวมงบดาเนินงาน 803,854.12 620,141.62 859,000 770,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานั งาน

1. ครื่องปรับอา าศชนิดแย สวน 0 0 23,000 -100 % 0

2.พัดลมติดฝาผนัง 0 0 3,000 -100 % 0

3.โตะทํางาน 0 0 6,000 -100 % 0

4. าอี้สํานั งานแบบมีลอ 0 0 3,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ าร ษตร

- ครื่องสบน้ํา 0 59,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ อสราง

- ลื่อยโซยนต์ จํานวน 1  ครื่อง
42,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- ครื่องรับสงวิทยุระบบ VFH / FM ชนิด
ประจําที่ขนาด 10 วัตต์  จํานวน 1 ครื่อง

0 0 28,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

- ครื่องตัด ญาแบบขอแข็ง 0 8,080 0 0 % 0

ครื่องตัด ญา 0 0 0 100 % 9,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์โรงงาน

- ครื่อง จีย / ตัด ขนาด 6 นิ้ว 0 4,500 0 0 % 0

- ครื่อง จียรไฟฟ้า 1,992 0 0 0 % 0

- ครื่องมือตัด ล็  (ไฟ บอร์ตัด ล็ ) 0 0 0 100 % 6,500

- แมแรงตะ ฆ  ขนาด  5  ตัน  จํานวน  1  
ตัว

28,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

- ครื่องคอมพิว ตอร์สํา รับสํานั งาน 
จอแสดงภาพไมนอย วา 19 นิ้ว

0 0 17,000 -100 % 0

2. ครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีด มึ
พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

0 0 7,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

2. ครื่อง ชื่อมโล ะ 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 71,992 71,580 97,500 16,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คา อสรางสิ่งสาธารณปโภค

- โครง าร อสราง องพั วร และ อง ็บ
พัสดุ งานป้อง ันบรร ทาสาธารณภัย

0 498,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 498,000 0 0
รวมงบลงทุน 71,992 569,580 97,500 16,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,232,606.12 1,690,726.62 1,586,480 1,570,560
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 -  โครง ารดํา นิน ารป้อง ันและลด
อุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าลวันสําคัญ
ตางๆ 

34,914 0 0 0 % 0

 -  โครง ารรณรงค์ ฝ้าระวัง และ ตรียม
ารป้อง ันไฟป่า 

    
8,940 0 0 0 % 0

1. โครง ารดํา นิน ารป้อง ันและลด
อุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าลวันสําคัญ
ตางๆ

0 19,478 0 0 % 0

1.โครง ารดํา นิน ารป้อง ันและลด
อุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าลวันสําคัญ
ตางๆ

0 0 35,000 -100 % 0

2. โครง ารรณรงค์ ฝ้าระวังและ ตรียม
ป้อง ันไฟป่า

0 5,660 0 0 % 0

2.โครง าร ฝ้าระวังและ ตรียมป้อง ันไฟป่า 0 0 6,000 -100 % 0
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3.โครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ ารและซอม
แผนวิธี ารดับ พลิง

0 0 2,000 -100 % 0

โครง ารดํา นิน ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุ
ทางถนนในชวง ทศ าลวันสําคัญตางๆ

0 0 0 100 % 35,000

โครง ารฝึ อบรมอาสาสมัครป้อง ันภัย
ฝ่ายพล รือน (อปพร.)

0 0 0 100 % 100,000

โครง ารรณรงค์ ฝ้าระวังและ ตรียม าร
ป้อง ันไฟป่า (จัดทําแนว ันไฟ)

0 0 0 100 % 5,000

โครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ ารและซอมแผน
วิธี ารดับ พลิง

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 43,854 25,138 43,000 160,000
รวมงบดาเนินงาน 43,854 25,138 43,000 160,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 43,854 25,138 43,000 160,000
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งานจราจร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง ารฝึ อบรมจราจรแ อาสาสมัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน (อปพร.)

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 15,000

รวมงานจราจร 0 0 0 15,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,276,460.12 1,715,864.62 1,629,480 1,745,560

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 352,740 372,780 1,023,050 -0.97 % 1,013,100

งินประจําตําแ นง 0 0 60,000 0 % 60,000
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คาตอบแทนพนั งานจาง 0 0 77,820 102 % 157,200

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง 0 0 1,890 17.46 % 2,220

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 352,740 372,780 1,162,760 1,232,520
รวมงบบุคลากร 352,740 372,780 1,162,760 1,232,520

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา

0 0 0 100 % 30,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 10,000 4,800 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 10,000 4,800 25,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 111,100 132,000 150,000 2.4 % 153,600

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 - คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร  
960 0 0 0 % 0

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 0 0 0 100 % 30,000
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คาบํารุงรั ษาและซอมแซม 4,500 2,490 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 116,560 134,490 200,000 223,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานั งาน 25,320 16,468 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 19,500 0 0 0 % 0

วัสดุ อสราง 14,340 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุ าร ษตร 4,818 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุ ีฬา 13,408 11,180 20,000 -25 % 15,000

วัสดุคอมพิว ตอร์ 19,160 9,100 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 96,546 36,748 82,000 62,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 17,659.37 0 0 0 % 0

คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม 22,726.8 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 40,386.17 0 0 0
รวมงบดาเนินงาน 263,492.17 176,038 307,000 315,600
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานั งาน

 (1)  พัดลมติดฝาผนัง ศดว.บาน ลาง  
จํานวน  6  ตัว  ขนาดใบพัด 16 นิ้ว     5,988 0 0 0 % 0

 (2) ต ็บ อ สาร ล็ ชนิด 2 บาน (มอ .) 
(ศพด.คอนอย) จํานวน 1 ลัง    5,500 0 0 0 % 0

- จัดซื้อ ครื่องปรับอา าศ  ระบบ Inverter 
แบบติดผนัง

0 21,000 0 0 % 0

าอี้ทํางาน 0 0 0 100 % 2,000

ครื่องปรับอา าศ แบบแย สวน  แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter)  ขนาดไมต่ํา วา 
15,000  บีทีย

0 0 0 100 % 27,400

ต ล็ ็บ อ สาร 0 0 0 100 % 11,000

โตะทํางาน 0 0 0 100 % 6,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลําโพงชวยสอนพรอมไมค์โครโฟน 0 0 0 100 % 6,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

จัดซื้อถังขยะแบบมีลอ  จํานวน  3   ถัง ๆ 
ละ  1,700  บาท

0 5,070 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

คอมพิว ตอร์โนตบุ  สํา รับงานสํานั งาน 0 0 0 100 % 32,000

ครื่องคอมพิว ตอร์ All  In One  สํา รับ
งานสํานั งาน

0 0 0 100 % 51,000

ครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึ
พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 22,500

ครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 11,488 26,070 0 165,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสราง

- โครง ารสรางลานคอน รีตบริ วณ นา
สาธง ศพด.คอนอย

0 0 96,000 -100 % 0

(1) ปรับปรุงซอมแซม ลังคาและฝ้า พดาน
ของ ศพด.คอนอย   290,000 0 0 0 % 0

โครง ารตอ ติม ลังคาระ วางอาคารของ
ศนย์พัฒนา ด็ ล็ บานคอใ ญ

0 78,000 0 0 % 0

โครง ารปรับปรุงอาคารศนย์ถายทอด
ทคโนโลยี ( อง อง ารศึ ษา)

0 188,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 290,000 266,000 96,000 0
รวมงบลงทุน 301,488 292,070 96,000 165,400
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 917,720.17 840,888 1,565,760 1,713,520
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 2,292,480 2,431,980 2,672,440 3.98 % 2,778,720

งินวิทยฐานะ 38,500 112,000 325,500 3.23 % 336,000

คาตอบแทนพนั งานจาง 1,235,685 1,287,240 1,355,940 4.78 % 1,420,800

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง 39,735 26,940 26,940 -10.91 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 3,606,400 3,858,160 4,380,820 4,559,520
รวมงบบุคลากร 3,606,400 3,858,160 4,380,820 4,559,520

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 (1) โครง ารจัดงานวัน ด็   
13,921 0 0 0 % 0
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 (2) โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา  งินอุด นุนสํา รับสนับสนุน
สนับสนุนคาจัด าร รียน ารสอนของศนย์
พัฒนา ด็ ล็  173 คน ัวละ 1,700 บาท  
รวม ป็น งิน  294,100  บาท  
     

294,100 0 0 0 % 0

 (4) โครง ารแสดงผลงานทางวิชา าร      
7,000 0 0 0 % 0

 (5) โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา      733,980 0 0 0 % 0

(3) โครง าร งินอุด นุนสํา รับสนับสนุนคา
ใชจายใน ารจัด ารศึ ษาสํา รับศนย์
พัฒนา ด็ ล็ ทุ แ ง จัดสรรสํา รับ ด็
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) จํานวน 97 คน รวม
ป็น งิน 109,610 บาท 

119,780 0 0 0 % 0

1.โครง ารจัดงานวัน ด็ 0 0 20,000 -100 % 0

2.โครง ารแสดงผลงานและแขงขันทั ษะ
ทางวิชา าร

0 0 12,000 -100 % 0

3.โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา

0 0 1,082,600 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  14:50 นา : 30/60



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

4.โครง าร งินอุด นุนสํา รับสนับสนุนคา
ใชจายใน ารจัด ารศึ ษาสํา รับศนย์
พัฒนา ด็ ล็ ทุ่ แ ง จัดสรรสํา รับ ด็
ปฐมวัย (อายุ3-5 ป)

0 0 135,600 -100 % 0

โครง ารจัดงานวัน ด็  0 14,716 0 0 % 0

โครง ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ 0 0 0 100 % 20,000

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา

0 630,320 0 100 % 1,237,110

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา งินอุด นุนสํา รับสนับสนุน
สนับสนุนคาจัด าร รียน ารสอนของศนย์
พัฒนา ด็ ล็  169  คน ัวละ 1,700 บาท

0 284,800 0 0 % 0

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา งินอุด นุนสํา รับสนับสนุน
สนับสนุนคาจัด าร รียน ารสอนของศนย์
พัฒนา ด็ ล็  จํานวน 4 ศนย์ จัดสรร
สํา รับ ด็ ปฐมวัย(อายุ ๓ - ๕ ป) จํานวน  
120  คน

0 128,820 0 0 % 0

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา
3.3 คาวัสดุงานบานงานครัว

0 20,000 0 0 % 0

โครง ารแสดงผลงานและแขงขัน ทั ษะ
ทางวิชา าร

0 0 0 100 % 12,000
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รวมค่าใช้สอย 1,168,781 1,078,656 1,250,200 1,269,110
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 1,623,035

คาอา าร สริม (นม) 1,236,520.36 1,379,314.02 1,989,030 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,236,520.36 1,379,314.02 1,989,030 1,623,035
รวมงบดาเนินงาน 2,405,301.36 2,457,970.02 3,239,230 2,892,145

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งินอุด นุนสวนราช าร

งินอุด นุนสวนราช าร 0 0 2,856,000 -100 % 0

 - งินอุด นุสวนราช าร 2,935,000 0 0 0 % 0

โครง ารอา าร ลางวัน 0 0 0 100 % 2,893,800

อุด นุนโรง รียนตามโครง ารอา าร ลาง
วัน

0 2,212,600 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 2,935,000 2,212,600 2,856,000 2,893,800
รวมงบเงินอุดหนุน 2,935,000 2,212,600 2,856,000 2,893,800

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 8,946,701.36 8,528,730.02 10,476,050 10,345,465
รวมแผนงานการศึกษา 9,864,421.53 9,369,618.02 12,041,810 12,058,985
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 660,860 765,480 818,360 5.69 % 864,900

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

10,000 12,000 12,000 0 % 12,000

งินประจําตําแ นง 35,000 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 705,860 819,480 872,360 918,900
รวมงบบุคลากร 705,860 819,480 872,360 918,900

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

0 38,400 38,400 312.5 % 158,400

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา

0 0 0 100 % 5,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 38,400 43,400 163,400
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ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 588,668.59 0 912,300 -100 % 0

- รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 0 803,950 0 0 % 0

คาโฆษณาและ ผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

คาจาง มาบริ าร 0 0 0 100 % 950,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 1,100 0 0 0 % 0

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 0 0 20,000 -50 % 10,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม 50,959.61 23,588.09 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 640,728.2 827,538.09 982,300 1,005,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์ 0 6,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 6,000 0 0
รวมงบดาเนินงาน 640,728.2 871,938.09 1,025,700 1,168,400

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,346,588.2 1,691,418.09 1,898,060 2,087,300
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- โครง ารสง สริม ารมีสวนรวมของชุมชน
ใน ารคัดแย ขยะที่ตนทาง

29,230 0 0 0 % 0

 -โครง ารสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจา
โรคพิษสุนัขบา

45,000 0 0 0 % 0

- โครง ารอาสาสมัครทองถิ่นรั ษ์โล (อถล
.)

30,000 0 0 0 % 0

1.โครง ารสง สริม ารมีสวนรวมใน ารคัด
แย ขยะตนทาง

0 0 10,000 -100 % 0

2.โครง ารสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจา
โรคพิษสุนัขบา

0 0 47,000 -100 % 0

3. โครง ารสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจา
โรคพิษสุนัขบา

0 50,000 0 0 % 0

3.โครง ารพัฒนาศั ยภาพงานบริ ารทาง
ารแพทย์ฉุ ฉิน

0 0 10,000 -100 % 0

4.โครง ารอาสาสมัครทองถิ่นรั ษ์โรค 
(อถล.)

0 0 10,000 -100 % 0
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5.โครง ารป้อง ันโรคระบาดใน ลุม ด็
ล็  (0-5)

0 0 10,000 -100 % 0

โครง ารป้อง ันโรคระบาด ใน ลุม ด็ ล็  
(0-5ป)

0 0 0 100 % 10,000

โครง ารพัฒนาศั ยภาพงานบริ าร าร
แพทย์ฉุ ฉิน

0 0 0 100 % 10,000

โครง ารสง สริม ารมีสวนรวมใน ารคัด
แย ขยะที่ตนทาง

0 0 0 100 % 10,000

โครง ารสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจา
โรคพิษสุนัขบา

0 0 0 100 % 60,000

โครง ารอบรมผสัมผัสอา าร 0 0 0 100 % 10,000

โครง ารอาสามัครทองถิ่นรั ษ์โล (อถล.) 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 104,230 50,000 87,000 110,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานั งาน 13,600 0 0 0 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 9,700 0 0 0 % 0

วัสดุยานพา นะและขนสง 0 0 9,000 -13.33 % 7,800

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น 65,580 55,623 60,000 16.67 % 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์ 55,000 77,650 80,000 25 % 100,000

วัสดุ ครื่องแตง าย 0 0 0 100 % 10,800
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วัสดุคอมพิว ตอร์ 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 143,880 133,273 159,000 188,600
รวมงบดาเนินงาน 248,110 183,273 246,000 298,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานั งาน

- าอี้แถว ล็  มีพนั พิง แบบ 3 ที่นั่ง 0 5,500 0 0 % 0

- ครื่องปรับอา าศ 0 46,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ าร ษตร

- ครื่องพน มอ ควัน 50,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์

ครื่องผลิตออ ซิ จน 0 0 0 100 % 25,000

ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ํา 0 0 0 100 % 20,000

ชุดตรวจสอบสารต คางในผั 0 0 0 100 % 5,000

รถ ข็นชนิดนั่ง แบบปรับ อนนอนได 0 0 0 100 % 15,000

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

ครื่องคอมพิว ตอร์ All In One 0 0 0 100 % 17,000

ครื่องสํารองไฟ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 50,000 52,000 0 87,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาตอ ติม รือดัดแปลงอาคาร รือสิ่งปล สราง
ตาง ๆ

โครง ารปรังปรุงตอ ติมศนย์สุขภาพและ
ศนย์ ชีพ

0 0 0 100 % 500,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 500,000
รวมงบลงทุน 50,000 52,000 0 587,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งินอุด นุนองค์ รประชาชน

งินอุด นุนสํา รับดํา นินงานตามแนวทาง
โครง ารพระราชดําริดานสาธารณสุข

0 0 0 100 % 220,000

งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็นสาธารณประโยชน์

- งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็นสาธารณ
ประโยชน์

220,000 0 0 0 % 0

อุด นุนคณะ รรม าร มบาน ม 1-11 0 0 220,000 -100 % 0

-อุด นุนคณะ รรม าร มบาน มที่ 1-11 0 220,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 220,000 220,000 220,000 220,000
รวมงบเงินอุดหนุน 220,000 220,000 220,000 220,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 518,110 455,273 466,000 1,105,600
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รวมแผนงานสาธารณสุข 1,864,698.2 2,146,691.09 2,364,060 3,192,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 802,895 1,009,020 1,088,160 6.73 % 1,161,420

งินประจําตําแ นง 40,919 60,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนั งานจาง 147,840 154,200 162,000 4.96 % 170,040

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง 11,580 5,220 5,220 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,003,234 1,228,440 1,315,380 1,391,460
รวมงบบุคลากร 1,003,234 1,228,440 1,315,380 1,391,460

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา

0 0 0 100 % 13,700

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 10,000 13,700
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ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 52,040 0 0 0 % 0

- รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 0 0 80,000 0 % 80,000

-รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 0 66,000 0 0 % 0

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 20,676 13,700 30,000 -100 % 0

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม 10,050 850 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 82,766 80,550 120,000 140,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานั งาน 26,795 16,185 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 4,980 4,505 5,000 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิว ตอร์ 19,730 19,200 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 51,505 39,890 70,000 65,000
รวมงบดาเนินงาน 134,271 120,440 200,000 218,700
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานั งาน

1.ตบาน ลื่อนพรอมชั้นวางของ ขนาด  4  
ฟุต จํานวน 2 ลัง

0 7,200 0 0 % 0

2.โตะทํางาน ล็  ขนาด 5 ฟุต พรอม
ระจ

0 6,700 0 0 % 0

3. าอี้สํานั งาน มีลอ 0 1,200 0 0 % 0

าอี้ทํางาน 0 0 0 100 % 4,000

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

1.คอมพิว ตอร์โนตบุค 0 14,900 0 0 % 0

2. ครื่องพิมพ์ Multifunction ฉีด มึ
พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 7,800 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 37,800 0 4,000
รวมงบลงทุน 0 37,800 0 4,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,137,505 1,386,680 1,515,380 1,614,160
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,137,505 1,386,680 1,515,380 1,614,160
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 604,980 638,700 784,420 -100 % 0

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

0 0 100 -100 % 0

งินประจําตําแ นง 42,000 42,000 60,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนั งานจาง 413,670 434,420 468,480 -100 % 0

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง 38,020 30,555 32,340 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,098,670 1,145,675 1,345,340 0
รวมงบบุคลากร 1,098,670 1,145,675 1,345,340 0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

0 0 20,000 -100 % 0

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 2,500 2,500 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 2,500 2,500 30,000 0
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ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 302,993.54 0 576,000 -100 % 0

- รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 0 501,360.48 0 0 % 0

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 0 5,980 20,000 -100 % 0

- คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 
15,044 0 0 0 % 0

- คาใชจายใน ารวางและปรับปรุงผัง มือง
รวม มือง/ชุมชนและวางผัง มืองชุมชน

0 0 5,000 -100 % 0

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม 74,593.46 52,903.64 123,530 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 392,631 560,244.12 724,530 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานั งาน 7,700 11,600 30,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 130,936 29,980 100,000 -100 % 0

วัสดุ อสราง 422,421.25 534,583 433,000 -100 % 0

วัสดุยานพา นะและขนสง 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น 54,160 106,540 150,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิว ตอร์ 0 3,820 20,000 -100 % 0
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วัสดุสํารวจ 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 56,722 134,966 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 671,939.25 821,489 818,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 110,798.81 166,413.06 220,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 110,798.81 166,413.06 220,000 0
รวมงบดาเนินงาน 1,177,869.06 1,550,646.18 1,792,530 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,276,539.06 2,696,321.18 3,137,870 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คา อสรางสิ่งสาธารณปโภค

1).โครง ารวางทอ มนประปา มบาน บาน
ุดไ  มที่ 1,6,11

353,000 0 0 0 % 0

1.โครง าร อสรางรางระบายน้ํารปตัวย
พรอมบอพั  ถนนโพธิ์ไทร บาน ุดไ  ม่ที่ 
1

0 390,000 0 0 % 0

1.โครง ารปรับปรุงทางสาธารณะผิวจราจร
ล รัง ป็นผิวจราจรคอน รีต สริม ล็   
ซอย ิ่งทอง บ. คอใ ญ  มที่ 7         

0 0 317,000 -100 % 0
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2)โครง ารปรับปรุงทางสาธารณะ ป็นผิว
ทางคอน รีต สริม ล็ สายแย  2218 - 
บาน ุดไ  บาน ุดไ  มที่ 11

199,000 0 0 0 % 0

2. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็   ถนนรัฐพัฒนา (บึงอาคะ) บาน ุดไ  
มที่ 6           

0 0 492,000 -100 % 0

2.โครง าร อสรางคลองสงน้ํา วย ระ ฌอ 
บานคอใ ญ มที่ 4

0 488,000 0 0 % 0

3) โครง ารวางทอระบายน้ําพรอมบอพั
ถนน สป .สาย สน.07202 บานงิ้ว - บาน
คอใ ญ บานคอใ ญ มที่ 4

471,000 0 0 0 % 0

3. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็   สนจา บานนายสมสมัย ทิพย์คํามี 

-บานนางวิไลพร ทิพย์คํามี – นาบึง (ถนน
ป่าสั )  มที่ 5            

0 0 359,000 -100 % 0

3.โครง ารปรับปรุงทางสาธารณะผิวจราจร
ป็นผิวจราจรล รัง ป็นผิวจราจรคอน รีต
สริม ล็  ถนนพุทธรรม ซอย 1 บานคอ
นอย มที่ 5

0 478,000 0 0 % 0
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4)  โครง ารปรับปรุงทางสาธารณะ ป็นผิว
ทางล รังแย ถนน สป .สาย สน. 07216 - 
บานงิ้ว ชื่อมถนนบานงิ้ว - บานบัว บานงิ้ว  
มที่  2

40,000 0 0 0 % 0

4. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็   สาย สป . – สาย สน.07214 สาย

บานงิ้ว – แย ทาง ลวง มาย ลข 2218 
บานงิ้ว มที่ 2                

0 0 379,000 -100 % 0

4.โครง าร อสรางทอระบายน้ํา พรอมบอ
พั  บาน ุดไ  มที่ 6

0 177,000 0 0 % 0

5)  โครง ารปรับปรุงทางสาธารณะ ป็นผิว
ทางล รังถนนสายแย  2218 - คลองชล
ประทาน  บานคอใ ญ  มที่  7

486,000 0 0 0 % 0

5. โครง าร อสรางรางระบายน้ํารปตัวย  
พรอมบอพั  ถนนประชาสามัคคี ซอย 1   
บาน ลาง  มที่ 8   

0 0 316,000 -100 % 0

5.โครง าร อสรางรางระบายน้ํารปตัวย
พรอมบอพั  ถนนประชาสามัคคี บาน ลาง 
มที่ 8

0 364,000 0 0 % 0
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6.โครง ารปรับปรุงทางสาธารณะ ป็นผิว
ทางจราจรคอน รีต สริม ล็ ถนนริม ขื่อน 
บาน ลาง มที่ 10 

0 0 420,000 -100 % 0

7. โครง ารซอมแซมถนนล รัง พื่อ าร
ษตร นา นองทม บ. ลาง  มที่ 3        

       
0 0 190,000 -100 % 0

8. โครง าร จาะบอบาดาล  บานคอนอย  
มที่ 5 

0 0 121,000 -100 % 0

9.โครง าร อสราง สาธง ทศบาลตําบล ุด
ไ    บาน ุดไ    มที่ 1                       
       

0 0 110,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,549,000 1,897,000 2,704,000 0
รวมงบลงทุน 1,549,000 1,897,000 2,704,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งินอุด นุนสวนราช าร

- อุด นุน ารไฟฟ้าสวนภมิภาคจัง วัด
ส ลนคร

0 389,196.09 0 0 % 0

อุด นุน ารไฟฟ้าสวนภมิภาคจัง วัด
ส ลนคร 

225,413.97 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 225,413.97 389,196.09 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 225,413.97 389,196.09 0 0
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รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,774,413.97 2,286,196.09 2,704,000 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,050,953.03 4,982,517.27 5,841,870 0

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- โครง ารถายทอดปรัชญา ศรษฐ ิจพอ
พียงสแนวทางปฏิบัติ

0 19,550 0 0 % 0

- โครง ารสง สริม สนับสนุนพัฒนา
ศั ยภาพสตรี

0 13,690 0 0 % 0

- โครง ารสนับสนุน - สง สริมวันผพิ าร
สา ล

0 17,880 0 0 % 0

1. โครง ารอบรม ยาวชนไทย างไ ลยา
สพติด  

28,770 0 0 0 % 0

1.โครง ารวันผ่สงวัย ป็น ลั ชัยของครอบ
ครัว

0 0 36,620 -100 % 0

2. โครง ารวันผสงวัย ป็น ลั ชัยของครอบ
ครัว  

50,000 0 0 0 % 0

2.โครง ารสนับสนุน-สง สริมวันผพิ าร
สา ล

0 0 20,000 -100 % 0
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3. โครง ารสนับสนุน-สง สริมวันผพิ าร
สา ล  

14,850 0 0 0 % 0

3.โครง ารสง สริม-สนับสนุนพัฒนา
ศั ยภาพสตรี

0 0 20,000 -100 % 0

4. โครง ารสง สริม-สนับสนุนพัฒนา
ศั ยภาพสตรี  

15,000 0 0 0 % 0

4.โครง ารถายทอดปรัชญา ศรษฐ ิจพอ
พียงสแนวทางปฏฺ่่บัติ

0 0 20,000 -100 % 0

6. โครง ารอบรมสง สริมอาชีพ ลุมผา
ยอมคราม  

20,000 0 0 0 % 0

7. โครง ารถายทอดปรัชญา ศรษฐ ิจพอ
พียงสแนวทางปฏิบัติ  

19,560 0 0 0 % 0

8. โครง ารพัฒนาศั ยภาพผยา ไรและผ
ดอยโอ าส  

19,550 0 0 0 % 0

โครง ารถายทอดปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง
สแนวทางปฏิบัติ

0 0 0 100 % 20,000

โครง ารสง สริม-สนับสนุนพัฒนาศั ยภาพ
สตรี

0 0 0 100 % 15,000

โครง ารสนับสนุน-สง สริมวันผพิ ารสา ล 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 167,730 51,120 96,620 50,000
รวมงบดาเนินงาน 167,730 51,120 96,620 50,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 167,730 51,120 96,620 50,000
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รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 167,730 51,120 96,620 50,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 - โครง าร ีฬาตานยา สพติด  
97,240 0 0 0 % 0

 - โครง ารแขงขัน ีฬานั รียนระดับ อน
วัย รียน                15,020 0 0 0 % 0

 - โครง ารแขงขันฟุตซอล "รวมพลังสราง
สุขภาพที่ดี" 

19,709 0 0 0 % 0

1.โครง าร ีฬาตานยา สพติด ีฬาพื้นฐาน
และ ีฬาอื่นๆ

0 0 70,000 -100 % 0

2.โครง ารแขงขันฟุตซอล"รวมพลังสราง
สุขภาพที่ดี"

0 0 20,000 -100 % 0

3.โครง ารแขงขัน ีฬาระดับนั รียน อน
วัย รียน

0 0 20,000 -100 % 0

4.โครง ารแขงขันฟุตบอล 7 คน " ุดไ
มส์"

0 0 10,000 -100 % 0
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โครง าร ีฬาตานยา สพติด 0 69,691 0 0 % 0

โครง ารแขงขัน ีฬาตอตานยา สพติด ีฬา
พื้นฐานและ ีฬาอื่นๆ

0 0 0 100 % 70,000

โครง ารแขงขัน ีฬานั รียน ระดับ อนวัย
รียน

0 0 0 100 % 20,000

โครง ารแขงขัน ีฬานั รียนระดับ อนวัย
รียน

0 9,888 0 0 % 0

โครง ารแขงขันฟุตซอล "รวมพลังสราง
สุขภาพที่ดี"

0 0 0 100 % 20,000

โครง ารแขงขันฟุตซอล"รวมพลังสราง
สุขภาพที่ดี"

0 19,939 0 0 % 0

โครง ารแขงขันฟุตบอล 7 คน ุดไ มส์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 131,969 99,518 120,000 130,000
รวมงบดาเนินงาน 131,969 99,518 120,000 130,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 131,969 99,518 120,000 130,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 - โครง ารจัด ิจ รรมในวันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนา      
   

29,180 0 0 0 % 0

 - โครง ารธรรมะสัญจร    
20,000 0 0 0 % 0

- โครง ารธรรมสัญจร 0 9,990 0 0 % 0

1.โครง ารจัด ิจ รรมในวันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนา

0 0 10,000 -100 % 0

2.โครง ารธรรมสัญจร 0 0 10,000 -100 % 0

โครง ารจัด ิจ รรมวันสําคัญ ทางพระพุทธ
ศาสนา

0 0 0 100 % 10,000

โครง ารธรรมสัญจร 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 49,180 9,990 20,000 20,000
รวมงบดาเนินงาน 49,180 9,990 20,000 20,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 49,180 9,990 20,000 20,000
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รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 181,149 109,508 140,000 150,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 1,458,630

งินประจําตําแ นง 0 0 0 100 % 60,000

คาตอบแทนพนั งานจาง 0 0 0 100 % 707,880

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง 0 0 0 100 % 41,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 2,267,670
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,267,670

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 80,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 110,000
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ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาโฆษณาและ ผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

คาจาง มาบริ าร 0 0 0 100 % 353,200

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 478,200
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานั งาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 60,000

วัสดุ อสราง 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิว ตอร์ 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 100 % 5,000
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วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 425,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 150,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 1,163,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานั งาน

าอี้ทํางาน 0 0 0 100 % 6,000

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

รถ ระ ชาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 2,650,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 2,656,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 2,656,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 6,086,870
งานก่อสร้าง
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คา อสรางสิ่งสาธารณปโภค

โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม ล็  
ถนนริม ขื่อน ซอย 1 บาน ลาง มที่ ๘

0 0 0 100 % 382,000

โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม ล็
สนขางบานนายศั ดิ์สุริยา  ทิพย์คํามี -บาน
นางสมบัติ    นามฮุง  ม.5

0 0 0 100 % 154,000

โครง าร อสรางถนนล รังจา สามแย
สะพาน ิน - นา ลา  ม.4

0 0 0 100 % 126,000

โครง าร อสรางถนนล รังซอยป่ตา - นา
ลา  มที่ 7

0 0 0 100 % 198,000

โครง าร อสรางถนนล รังบานนายลพ  
พลตา - นางทองมวน  ปทุมมา  มที่ 3

0 0 0 100 % 91,000

โครง าร อสรางถนนล รัง พื่อ าร ษตร
สนบานนางวิไลพร - นาลุงตอง   ม.5

0 0 0 100 % 70,000

โครง าร อสรางรางระบายน้ํารปตัวย จา
บานนาย อง ขวงทิพย์ - นาง ขียน ุลสุว
รรณค์ ม 1

0 0 0 100 % 432,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครง าร อสรางรางระบายน้ํารปตัวยจา
บานนายร  ุลพิมพ์โพธิ์ - ทุงนาบานงิ้ว

0 0 0 100 % 499,000

โครง าร อสรางรางระบายน้ํารปตัวยพรอม
บอพั   ถนนประชาสามัคคี  บาน ลาง  ม
ที่ 10

0 0 0 100 % 282,000

โครง ารซอมแซมถนนล รัง สายบึงผั
นาม ม.2

0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 2,314,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 2,314,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 2,314,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 8,400,870

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 333,060 352,740 379,320 6.15 % 402,660

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 333,060 352,740 379,320 402,660
รวมงบบุคลากร 333,060 352,740 379,320 402,660
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

-  โครง ารจัดทําแผนพัฒนา ศรษฐ ิจพอ
พียงทองถิ่น (ดาน าร ษตรและแ ลงน้ํา)

9,420 0 0 0 % 0

 โครง ารจัดทําแผนพัฒนา ศรษฐ ิจพอ
พียงทองถิ่น (ดาน าร ษตรและแ ลงน้ํา)

0 288 0 0 % 0

- โครง ารสง สริม ารใชสารชีวภัณฑ์
ป้อง ันและ ําจัดศัตรพืช

1,820 0 0 0 % 0

- โครง ารสง สริม าร ลี้ยงสัตว์ ( ลั สตร
าร ลี้ยงไ ดําภพาน, มดําภพาน และวัวดํา

ภพาน)
6,120 0 0 0 % 0

1.คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 0 0 6,700 -100 % 0

2.โครง ารฝึ อบรม ลี้ยงปลาในบอดิน 0 0 10,000 -100 % 0

3.โครง ารสง สริม ารใชสารชีวภัณฑ์
ป้อง ันและ ําจัดศรัตรพืช

0 0 10,000 -100 % 0

4.โครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ ารณ์" ลั สตร
ทคนิค ารวินิจฉัยศรัตรพืชที่สําคัญ"

0 0 10,000 -100 % 0

5.โครง ารอนุรั ษ์พันธุ รรมพืชอัน นื่องมา
จา พระราชดําริ สม ด็จพระ ทพรัตนราชุ
ดาฯ สยามบรมราช ุมารี

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

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 0 0 0 100 % 5,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 0 0 0 100 % 5,000

โครง ารฝึ อบรม าร ลี้ยงปลาในบอดิน 0 0 0 100 % 20,000

โครง ารสง สริม ารใชสารชีวภัณฑ์ป้อง ัน
และ ําจัดศัตรพืช

0 0 0 100 % 10,000

โครง ารสง สริม ารใชสารชีวภัณฑ์ป้อง ัน
และ ําจัดศัตรพืช

0 288 0 0 % 0

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม 0 1,500 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 17,360 2,076 56,700 40,000
รวมงบดาเนินงาน 17,360 2,076 56,700 40,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

- มอ ุงขาว 0 2,390 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 2,390 0 0
รวมงบลงทุน 0 2,390 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 350,420 357,206 436,020 442,660
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครง ารปล ตนไม 0 0 10,000 -100 % 0

2.โครง ารปล ญาแฝ พื่ออนุรั ษ์ดิน
และน้ํา

0 0 10,000 -100 % 0

โครง ารปล ตนไม 0 0 0 100 % 5,000

โครง ารอนุรั ษ์พันธุ รรมพืชอัน นื่องมา
จา พระราชดําริ สม ด็จพระ นิษฐาธิราช
จา รมสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช ุมารี

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 25,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 20,000 25,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 20,000 25,000
รวมแผนงานการเกษตร 350,420 357,206 456,020 467,660

รวมทุกแผนงาน 47,585,199.06 48,842,021 55,931,300 59,487,500
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทศบาลตําบล ดไ

อํา ภอ ดบา    จัง วัด ลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 59,487,500 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 20,806,125 บาท
งบกลาง รวม 20,806,125 บาท

งบกลาง รวม 20,806,125 บาท
คาชําระ นี้ งิน จํานวน 500,000 บาท

พ่อจาย ปนคาชําระ นี้ งินตน ตามที่ ทศบาลตําบล ดไ ไดทํา
ัญญา งินจา ถาบัน าร งิน ตามโครง าร ิน ช่อ พ่อพัฒนา

องค์ รป ครอง วนทองถิ่น
คาชําระดอ บี้ย จํานวน 35,000 บาท

พ่อจาย ปนคาชําระดอ บี้ย งิน ตามที่ ทศบาลตําบล ดไ ได
ทํา ัญญา ยม งินจา ถาบัน าร งิน ตามโครง าร ิน ช่อ พ่อ
พัฒนาองค์ รป ครอง วนทองถิ่น

งิน มทบ องทนประ ัน ังคม จํานวน 135,000 บาท

- พ่อจาย ปน งิน มทบ องทนประ ัน ังคมแ พนั งานจางของ
ทศบาลตําบล ดไ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ.2533 และแ ไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
- ปนไปตาม ฎ ระทรวง ํา นดอัตรา งิน มทบ องทนประ ัน
ังคม พ.ศ.2556

งิน มทบ องทน งินทดแทน จํานวน 5,500 บาท

- พ่อจาย ปน งิน มทบ องทนทดแทน ปนรายปของพนั งาน
จาง ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งป
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ งินทดแทน พ.ศ.2537 และแ ไข พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
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บี้ยยังชีพผ งอาย จํานวน 13,840,000 บาท

- พ่อจาย ปน งิน ง คราะ ์ บี้ยยังชีพผ งอายใน ขต ทศบาล
ตําบล ดไ ที่มี ิทธิและคณ มบัติครบถวน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ์ ารจาย
งิน บี้ยยังชีพผ งอายขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2552
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

( ปรา ฏอยในแผนพัฒนา าป พ.ศ. 2561-2565 นา 165 )
บี้ยยังชีพความพิ าร จํานวน 4,992,000 บาท

- พ่อจาย ปน งิน ง คราะ ์ บี้ยยังชีพคนพิ ารและทพพลภาพใน
ขต ทศบาลตําบล ดไ ที่มี ิทธิและคณ มบัติครบถวน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ์ าร
จาย งิน บี้ยความพิ ารขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2553
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
( ปรา ฏอยในแผนพัฒนา าป พ.ศ. 2561-2565 นา 165 )

บี้ยยังชีพผป่วย อด ์ จํานวน 60,000 บาท

- พ่อจาย ปน บี้ยยังชีพผป่วย อด ์ที่แพทย์รับรองและไดทํา าร
วินิจฉัยแลว
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ์ าร
จาย งิน บี้ยยังชีพขององค์ รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ.2548
( ปรา ฏอยในแผนพัฒนา าป พ.ศ. 2561-2565 นา 165 )

งิน ํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินใน รณีฉ ฉินที่มี าธารณภัย ิดขึ้น พรอม
บรร ทาปัญ าความ ดอนรอนของประชาชน ปน วนรวม
- ปนไปตามพระราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ
.2550
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจาย พ่อชวย

ลอประชาชนตามอํานาจ นาที่ขององค์ รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และแ ไข พิ่ม ติม

รายจายตามขอผ พัน

คาบํารง ันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทย จํานวน 42,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินคาบํารง มาคม ันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศ
ไทย โดยตั้งในอัตรารอยละ ศษ 1/6 ของรายรับจริงในปที่ผานมา
แลว (ไมรวม งิน งินจายขาด งิน ะ ม และ งินอด นน)
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งินทน ารศึ ษาแ ด็ นั รียน นั ศึ ษาและผดอยโอ า จํานวน 30,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินทน ารศึ ษาแ ด็ นั รียน นั ศึ ษาและผดอย
โอ า ใน ขตรับผิดชอบของ ทศบาลตําบล ดไ

งิน มทบ องทนบํา น็จบํานาญขาราช าร วนทองถิ่น ( .บ.ท.) จํานวน 674,625 บาท

- พ่อจาย ปน งิน มทบ องทนบํา น็จบํานาญขาราช าร วน
ทองถิ่น ( .บ.ท.)
- ปนไปตามระ บียบ ฎ ระทรวง นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินบํา น็จบํานาญขา
ราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แ ไข พิ่ม ติม
2) ฎ ระทรวง าร ั งินจา ประมาณ ารรายรับในงบประมาณ
รายจายประจําป มทบ ขา องทนบํา น็จบํานาญขาราช าร
ทองถิ่น พ.ศ.2563
3) นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.5/ว 6038
ลงวันที่ 7 ตลาคม 2563

4) นัง อ ํานั งาน องทนบํา น็จบํานาญขาราช าร วนทอง
ถิ่น รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวัน
ที่ 21 ตลาคม 2563

งิน มทบ องทน ํารอง ลี้ยงชีพล จางประจํา ( จ.) จํานวน 2,000 บาท

- พ่อจาย ปน งิน มทบ องทน ํารอง ลี้ยงชีพล จางประจํา
( จ.)

งิน มทบ องทน ลั ประ ัน ขภาพ จํานวน 190,000 บาท

- พ่อจาย ปน งิน มทบ องทนระบบ ลั ประ ัน ขภาพ ทศบาล
ตําบล ดไ
- ปนไปตามประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน ขภาพแ ง
ชาติ ร่อง ลั ณฑ์ พ่อ นับ นนองค์ รป ครอง วนทองถิ่น
พ่อดํา นินงานและบริ ารจัด ารระบบ ลั ประ ัน ขภาพใน
ระดับทองถิ่น รอพ้นที่ พ.ศ.2561
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,578,030 บาท

งบบุคลากร รวม 6,647,430 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
งิน ดอนนาย /รองนาย องค์ รป ครอง วนทองถิ่น จํานวน 695,520 บาท

- พ่อจาย ปน งิน ดอนนาย ทศมนตรี จํานวน 1 รายๆ ละ
27,600 บาท/ ดอน จํานวน 12 ดอน ปน งิน 331,200 บาท
และ งิน ดอนรองนาย ทศมนตรี จํานวน 2 รายๆ ละ
15,180 บาท/ ดอน จํานวน 12 ดอน ปน งิน 364,320 บาท
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดอน งินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยางอ่นของนาย ทศมนตรี รองนาย
ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา
ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ลขาน ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจายคา บี้ยประชม รรม าร ภา
ทศบาล พ.ศ.2554 และแ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนประจําตําแ นงนาย /รองนาย จํานวน 120,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินคาตอบแทนประจําตําแ นงนาย ทศมนตรี
จํานวน 1 รายๆ ละ 4,000 บาท/ ดอน จํานวน 12 ดอน
ปน งิน 48,000 บาท และ งินคาตอบแทนประจําตําแ นง
รองนาย ทศมนตรี จํานวน 2 รายๆ ละ 3,000 บาท/ ดอน
จํานวน 12 ดอน ปน งิน 72,000 บาท
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดอน งินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยางอ่นของนาย ทศมนตรี รองนาย
ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา
ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ลขาน ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจายคา บี้ยประชม รรม าร ภา
ทศบาล พ.ศ.2554 และแ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย จํานวน 120,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินคาตอบแทนพิ ศษนาย ทศมนตรี จํานวน
1 รายๆ ละ 4,000 บาท/ ดอน จํานวน 12 ดอน ปน งิน
48,000 บาท และ งินคาตอบแทนพิ ศษรองนาย ทศมนตรี
จํานวน 2 รายๆ ละ 3,000 บาท/ ดอน จํานวน 12 ดอน
ปน งิน 72,000 บาท
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดอน งินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยางอ่นของนาย ทศมนตรี รองนาย
ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา
ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ลขาน ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจายคา บี้ยประชม รรม าร ภา
ทศบาล พ.ศ.2554 และแ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนราย ดอน ลขาน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค์ ารบริ าร วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

- พ่อจาย ปน งินคาตอบแทนราย ดอน ลขาน ารนาย ทศมนตรี
จํานวน 1 รายๆ ละ 9,660 บาท/ ดอน จํานวน 12 ดอน
ปน งิน 115,920 บาท และคาตอบแทนที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี จํานวน 1 รายๆละ 6,900 บาท/ ดอน จํานวน
12 ดอน ปน งิน 82,800 บาท
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดอน งินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยางอ่นของนาย ทศมนตรี รองนาย
ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา
ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ลขาน ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจายคา บี้ยประชม รรม าร ภา
ทศบาล พ.ศ.2554 และแ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขาน าร ภา
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

- พ่อจาย ปน งินคาตอบแทนประธาน ภา ทศบาล
15,180 บาท/ ดอน งินคาตอบแทนรองประธาน ภา ทศบาล
12,420 บาท/ ดอน งินคาตอบแทน มาชิ ภา ทศบาล
รายๆ ละ 9,660 บาท/ ดอน
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ดอน งินคาตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอ่นของนาย ทศมนตรี รอง
นาย ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา
ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ลขาน ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจายคา บี้ยประชม รรม าร ภา
ทศบาล พ.ศ.2554 และแ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 4,022,790 บาท
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 3,523,990 บาท

- พ่อจาย ปน งิน ดอนและ งินปรับปรง งิน ดอนพนั งาน วน
ทองถิ่น จํานวน 10 อัตรา จํานวน 12 ดอน ไดแ ตําแ นง
ปลัด ทศบาล , รองปลัด ทศบาล , ัว นา ํานั ปลัด , ัว นา
ฝ่ายอํานวย าร , นั จัด ารงานทั่วไป , นิติ ร , นั วิ คราะ ์
นโยบายและแผน , นั วิชา ารประชา ัมพันธ์ , นั ทรัพยา ร
บคคล, จาพนั งานธร าร
- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด

ลนคร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บคคลของ ทศบาล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2559

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินตอบแทนรายดอนของปลัด ทศบาลและ
พนั งาน ทศบาล
- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด

ลนคร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว ับคาตอบแทนนอ
นอจา งิน ดอนของพนั งาน ทศบาล พ.ศ.2564
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งินประจําตําแ นง จํานวน 186,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินประจําตําแ นงพนั งานของพนั งาน ํานั
ปลัด จํานวน 4 อัตรา ตําแ นงปลัด ทศบาล , รองปลัด
ทศบาล , ัว นา ํานั ปลัด , ัว นาฝ่ายอํานวย าร
- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด

ลนคร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บคคลของ ทศบาล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2559

คาตอบแทนพนั งานจาง จํานวน 216,800 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบแทนและ งินปรับปรงคาตอบแทนพนั งาน
จาง 2 อัตรา ตําแ นง พนั งานขับรถยนต์ , นั าร
ภารโรง จํานวน 12 ดอน
- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด

ลนคร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บคคลของ ทศบาล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2558

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จํานวน 12,000 บาท

- พ่อจาย ปน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว ํา รับพนั งานจาง 1
อัตรา จํานวน 12 ดอน

- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด
ลนคร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว ับ ลั ณฑ์ ารใ

พนั งาน ทศบาล ล จาง และพนั งานจางของ ทศบาลใ ไดรับ
งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  14:58:22 นา : 7/96



งบดาเนินงาน รวม 721,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน์แ องค์ รป ครอง วน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา บี้ยประชม คาพา นะ คาใช ถานที่ งินคาตอบ
แทน จา นาที่ใน าร ลอ ตั้ง คา มนาคณ รรม าร อบคัด
ลอ ฯ คาตอบแทนคณะ รรม าร อบขอ ท็จจริงความผิดทาง
ละ มิด คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ วนทางวินัย งิน
รางวัล งินประโยชน์ตอบแทนอ่น ปน รณีพิ ศษ และคาใชจาย
อ่นๆที่ ี่ยวของ
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ํา นด งินประโยชน์
ตอบแทนอ่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัลประจําป
แ พนั งาน วนทองถิ่นใ ปนรายจายอ่นขององค์ รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจาย าร
คัด ลอ พนั งานและล จางขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2555 และที่แ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3) ปนไปตามระ บียบคณะ รรม าร าร ลอ ตั้ง วาดวย าร ลอ
ตั้ง มาชิ ภาทองถิ่น รอผบริ ารทองถิ่น พ.ศ.2562
4) ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคา
ใชจายใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2562

คา บี้ยประชม จํานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา บี้ยประชมใ แ คณะ รรม ารที่ ภา ทศบาล
แตงตั้งขึ้นและผมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบฯ

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 3,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ับ
พนั งาน ทศบาลและพนั งานจาง ที่ไดรับอนมัติใ ปฏิบัติ นาที่
นอ วลาราช ารป ติ รอ วัน ยดราช าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค์ รป ครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
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งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา จํานวน 33,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรของพนั งาน ทศบาล
ตาม ิทธิที่ควรจะไดรับ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรของพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

- คาโฆษณาและ ผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจาง มาโฆษณาและ ผยแพรขาว ารทางวิทย
ระจาย ียง โทรทัศน์ รอ ิ่งพิมพ์ตางๆ

- ปนไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2563 ร่อง ลั ณฑ์ ารดํา นิน าร

จาง อ ชนและ าร บิ จายคาจาง มาบริ ารขององค์ รป ครอง
วนทองถิ่น

- คาจางวาร ารประชา ัมพันธ์ ทศบาล จํานวน 3,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดทําวาร ารประชา ัมพันธ์ขอมล และ าร
ดํา นินงานของ ทศบาล ผยแพรใ ประชาชนและอปท.อ่นทราบ
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2563 ร่อง ลั ณฑ์ ารดํา นิน าร

จาง อ ชนและ าร บิ จายคาจาง มาบริ ารขององค์ รป ครอง
วนทองถิ่น
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- คาจาง มาจัดทําและปรับปรง ว็บไซต์ ทศบาลพรอม ชาพ้นที่ ซริ
ฟ วอร์

จํานวน 30,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจาง มาจัดทําและปรับปรง ว็บไซต์ ทศบาล
พรอม ชาพ้นที่ ซริฟ วอร์
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2563 ร่อง ลั ณฑ์ ารดํา นิน าร

จาง อ ชนและ าร บิ จายคาจาง มาบริ ารขององค์ รป ครอง
วนทองถิ่น

- คาจาง มาบริ าร จํานวน 80,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา ขาป นัง อ ถาย อ ารตางๆ คาบริ ารรับใช
และคาจาง มาบริ ารตางๆใน ิจ ารของ ทศบาล ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2563 ร่อง ลั ณฑ์ ารดํา นิน าร

จาง อ ชนและ าร บิ จายคาจาง มาบริ ารขององค์ รป ครอง
วนทองถิ่น

- คา ชา คร่องถาย อ าร จํานวน 52,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา ชา คร่องถาย อ ารที่ใชภายใน ํานั งาน
ทศบาลตําบล ดไ
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2563 ร่อง ลั ณฑ์ ารดํา นิน าร

จาง อ ชนและ าร บิ จายคาจาง มาบริ ารขององค์ รป ครอง
วนทองถิ่น
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- จาง มาบริ ารประ มินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ ารใ
บริ ารของ ทศบาลตําบล ดไ

จํานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารประ มินความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอ ารใ บริ ารของ ทศบาลตําบล ด
ไ โดยมีวัตถประ งค์ พ่อศึ ษาระดับความพึงพอใจใน ารใ
บริ าร และ พ่อศึ ษาปัญ า ขอ นอแนะตางๆ ของผรับบริ ารที่
มีตอ ารใ บริ ารโดยจาย ปนคาจาง ถาบันอดมศึ ษาดํา นิน
ารจัด ็บขอมลความพึงพอใจของผรับบริ ารที่มีตอ ารใ

บริ ารของตําบล ดไ ็บรวมรวมขอมล บันทึ ขอมล ประมวล
ผลและวิ คราะ ์ขอมล รปผล ารวิ คราะ ์และจัดทํารป ลม
รายงานผล ํารวจ งมอบรายงานผล าร ํารวจฉบับ มบรณ์
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ และ
นัง อ ดังนี้

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร จํานวน 15,000 บาท

- พ่อ ปนคาใชจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร ดังนี้
1. คาใชจายใน าร ตรียม าร ระ วาง ารรับ ด็จ ง ด็จ รอ

ี่ยว น่อง ับ ารรับ ด็จ ง ด็จ พระม า ษัตริย์ พระ
ราชินี พระบรมวงศานวงศ์ งานรัฐพิธี รอพระราชพิธีตางๆ
2. คาใชจายใน ารจัดประชมราช ารขององค์ รป ครอง วน
ทองถิ่นและใ มายความรวมถึง ารประชมราช ารทางไ ลผาน
ดาว ทียม ชน คาอา ารวางและ คร่องด่ม คาอา ารใน รณีที่มี
ารประชมคาบ ี่ยวม้ออา าร คา ชา องประชม คาดอ ไม

ต แตง ถานที่ประชม คาใชจายอ่นๆ ที่จํา ปน ปนตน าร
ประชมราช ารขององค์ รป ครอง วนทองถิ่นที่ ามารถ บิ คา
ใชจายได ตอง ปน ารประชมที่ ี่ยวของ ับ ารภาร ิจของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น โดยมีวัตถประ งค์ พ่อนําผลจา าร
ประชมไป ปนแนวทางใน ารปฏิบัติงานขององค์ รป ครอง วน
ทองถิ่น พ่อรับทราบนโยบายใน ารทํางาน ประชมชี้แจง ลั

ณฑ์ตางๆ รอซั ซอมความ ขาใจในระ บียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับ
ทราบและรับฟังปัญ าอป รรค รอพิจารณา าขอยติ ประ าน
งาน รอแ ไขปัญ า ฉพาะ ร่องรวม ัน ดังนี้
2.1 ารประชมราช ารภายใน นวยงานประจํา ดอน
2.2 ารประชมคณะ รรม าร คณะอน รรม าร รอคณะทํา
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งานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้งตาม ฎ มาย ระ บียบ นัง อ ั่ง าร
ระทรวงม าดไทย รอคํา ั่งขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

2.3 ารประชม ภาทองถิ่น รอคณะ รม ารที่ ภาทองถิ่น
2.4 ารประชมประชาคม มบาน พ่อบรณา ารจัดทําแผน
ชมชน รอ ร่องอ่นที่ ฎ มาย ระ บียบ รอ นัง อ ั่ง ารที่
ระทรวงม าดไทย ํา นด

2.5 ารประชมระ วางองค์ รป ครอง วนทองถิ่น ับองค์ ร
ป ครอง วนทองถิ่น
2.6 ารประชมระ วางองค์ รป ครอง วนทองถิ่น ับ วน
ราช าร นวยงานอ่นของรัฐ รอ อ ชน
2.7 ารประชม รณีอ่นที่จํา ปนใน ารปฏิบัติ นาที่ขององค์ ร
ป ครอง วนทองถิ่น
3. คาอา ารวางและ คร่องด่ม คาอา าร ํา รับ รณี นวยงาน
อ่น รอบคคลภายนอ ขาดงาน รอ ยี่ยมชมองค์ รป ครอง วน
ทองถิ่น รอ รณี ารตรวจ ยี่ยม รอตรวจราช าร ารแถลงขาว
ของ องค์ รป ครอง วนทองถิ่น ารมอบ งิน รอ ิ่งของบริจาคใ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น
4. คาใชจายจัดงาน ิจ รรมตางๆ ตามนโยบาย รอคํา ั่งของ
อํา ภอ จัง วัด รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ระทรวง
ม าดไทย รัฐบาล รอตามภาร ิจอํานาจ นาที่
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ และ
นัง อ ดังนี้

1) พระราช ฤษฎี า วาดวย ลั ณฑ์และวิธี ารบริ าร ิจ าร
บาน มองที่ดี พ.ศ. 2546
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 ร่อง รปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

- คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 20,000 บาท
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- พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาผานทางดวนพิ ศษ คาบริ ารจอดรถใน าร ดินทาง
ไปปฏิบัติราช าร ํา รับรถยนต์ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
ตามระ บียบวาดวยรถราช าร ซึ่งองค์ รป ครอง วนทองถิ่นได
มาโดยวิธี ารซ้อ ารยม าร ชา รอรับบริจาค รอไดรับ
ความชวย ลอจา รัฐบาลตางประ ทศ รอองค์ ารระ วาง
ประ ทศและขึ้นทะ บียน ปนครภัณฑ์ขององค์ รป ครอง วนทอง
ถิ่น คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน ที่จํา ปนใน าร ดินทางไป
ราช าร ของคณะผบริ าร มาชิ ภา ทศบาล พนั งาน
ทศบาล และพนั งานจาง รอบคคล คณะบคคลที่ไดรับ
อนญาต รออนมัติใ ดินทางไปราช าร พ่อประชม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รอไปติดตอราช าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแ ไข พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

- โครง ารคณธรรม จริยธรรม จํานวน 10,000 บาท

- พ่อ ปนคาใชจายในโครง ารคณธรรม จริยธรรม โดยจาย ปน
คาใชจาย ี่ยว ับ คา มนาคณวิทยา ร คาอา าร อา ารวาง
อา ารวางและ คร่องด่ม คาป้ายโครง าร คาป้ายประชา
ัมพันธ์ และคาใชจายอ่นที่จํา ปน ํา รับ ารจัดทําโครง าร

- ปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และระ บียบ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราช ฤษฎี า วาดวย ลั ณฑ์และวิธี ารบริ าร ิจ าร
บาน มองที่ดี พ.ศ. 2546
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 นา 168 ลําดับที่ 7)
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- โครง าร ทศบาล ดไ ัญจร จํานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดํา นิน ารในโครง าร ทศบาล ด
ไ ัญจร ชนคาป้ายโครง าร คาอป รณ์ตางๆ คาอา าร คา
อา ารวางและ คร่องด่ม ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน
ารจัดงาน ารแขงขัน ีฬาและ งนั ีฬา ขารวม ารแขงขันของ

องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 นา 170 ลําดับที่ 19 )

- โครง ารพล มองดีตามวิถีประชาธิปไตย จํานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดทําโครง ารพล มองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย โดยจาย ปนคาใชจาย ี่ยว ับ คา มนาคณ
วิทยา ร คาอา าร อา ารวางและ คร่องด่ม คาป้าย
โครง าร คาป้ายประชา ัมพันธ์ และคาใชจายอ่นที่จํา ปน
ํา รับ ารจัดทําโครง าร

- ปนไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติขอมลขาว ารของทางราช าร พ.ศ.2540
2) พระราช ฤษฎี าวาดวย ลั ณฑ์และวิธี ารบริ าร ิจ าร
บาน มองที่ดี พ.ศ.2546 แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 พิ่ม ติมฉบับที่ 1
ลําดับที่ 2 นา 29)

-คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมของคณะผ
บริ าร มาชิ ภา ทศบาล พนั งาน ทศบาล และพนั งาน
จาง รอบคคล คณะบคคลที่ไดรับอนญาต รออนมัติใ ดินทาง
ไปราช าร พ่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รอไป
ติดตอราช าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
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-โครง ารรวมพลัง ารมี วนรวมของชมชนและบรณา ารท ภาค
วน พ่อตอตาน ารทจริต

จํานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารรวมพลัง ารมี วนรวมของชมชน
และบรณา ารท ภาค วน พ่อตอตาน ารทจริต โดยจาย ปนคา
ใชจาย ี่ยว ับ คา มนาคณวิทยา ร คาอา าร อา ารวางและ
คร่องด่ม คาป้ายโครง าร คาป้ายประชา ัมพันธ์ และคาใช
จายอ่นที่จํา ปน ํา รับ ารจัดทําโครง าร
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 พิ่ม ติมฉบับที่ 1
ลําดับที่ 2 นา 29)

คาบํารงรั ษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาบํารงรั ษา รอซอมแซมครภัณฑ์ที่ดินและ ิ่ง อ
ราง และทรัพย์ ินอ่นๆ ชนรถยนต์ วน ลาง คร่อง

คอมพิว ตอร์ คร่องปรับอา าศ คร่องถาย อ าร โต๊ะ
าอี้ ปนตน

- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน ารบริ าร
งานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วั ด ํานั งาน จํานวน 30,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด ํานั งานตางๆ ชน นัง อ คร่อง
คิด ลขขนาด ล็ คร่อง จาะ ระดาษขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ
ขนาด ล็ รรไ ร าอี้พลา ติ ตรายาง ระดาษ ปา า
ดิน อ น้ํายาลบคําผิด ทป าว าว แผง ั้น องแบบร้อถอน
ได (Partition) ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

วั ดไฟฟ้าและวิทย จํานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดไฟฟ้าและวิทย
ตางๆ ชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ัวแรงไฟฟ้า คร่องวัด
ระแ ไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า วิตซ์ไฟฟ้า ดอ

ลําโพง ฮอนร์ลําโพง แผงวงวร ไมค์ลอยพรอม คร่อง ง
ัญญาณ ปนตน

- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
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วั ดงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดงานบานงานครัว
ตางๆ ชน มอ ระทะ ผงซั ฟอ บ น้ํายาดับ
ลิ่น แปรง ไม วาด แ วน้ํา ถาด ปนตน

- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

วั ด อ ราง จํานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด อ รางตางๆ ชน ไมตางๆ
คอน คีม ซะแลง ทปวัดระยะ วานมอ นั่งราน น้ํามันทา
ไม ทิน นอร์ ปนซี มนต์ ยางมะตอย ํา ร็จรป ทอน้ําและ
อป รณ์ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
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วั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น จํานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด ช้อ พลิงและ ลอล่นตางๆ ชน
น้ํามัน ช้อ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน ๊าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา
น้ํามันจารบี น้ํามัน คร่อง น้ํามัน ียร์ น้ํามัน ลอล่น ข็มขัด
นิรภัย ายไฮโดรลิค ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

วั ด าร ษตร จํานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด าร ษตรตางๆ ชน คียว
ปริง ลอร์ (Sprinkler) จอบ มน จานพรวน มีดตัดตนไม

ปย ยาป้อง ันและ ําจัดศัตรพชและ ัตว์ อา าร ัตว์
พชและ ัตว์ พันธ์ ัตว์ป และ ัตว์น้ํา วั ด พาะชํา ผาใบ
รอผาพลา ติ ัว ะโ ล ดดน้ํา ปนตน

- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
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วั ดโฆษณาและ ผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดโฆษณาและ ผยแพรตางๆ ชน ขาตั้ง
ลอง ลน ์ซม ระ ปาใ ลอง ป้ายไฟ ตอนแบบลอลา ป้าย

ประชา ัมพันธ์ ี ระดาษ ขียนโป ตอร์ มมโมรี่ าร์ด
อ าร ผยแพรผล ารดํา นินงาน ปนตน

- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

วั ดคอมพิว ตอร์ จํานวน 30,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดคอมพิว ตอร์ตางๆ ชน อป รณ์
บันทึ ขอมล ัวพิมพ์ รอแถบพิมพ์ ํา รับ คร่องพิมพ์
คอมพิว ตอร์ ตลับผง มึ ํา รับ คร่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ าย
ค บิล ระดาษตอ น่อง นวยประมวลผล ฮาร์ดดิ ์ไดร์ฟ
แผน รองแ ง มนบอร์ด ปนตน

- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 255,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาไฟฟ้าใน ํานั งาน/ในที่ าธารณะ รอ
อาคาร ถานที่ที่อยในความดแลรับผิดชอบของ ทศบาลตําบล ด
ไ
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560 ร่อง แนวทาง าร

แ ไขปัญ าคา าธารณปโภคคางชําระ
3) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่อง รปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

คาบริ ารโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาโทรศัพท์พ้นฐาน คาโทรศัพท์ คล่อนที่ ฯลฯ
และ มายความรวมถึงคาใชจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ ารดัง ลาว

และคาใชจายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใชบริ าร ชน คา ชา คร่อง คา
ชา มาย ลขโทรศัพท์ คาบํารงรั ษา าย ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่อง รปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
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คาบริ าร ่อ ารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาบริ าร ่อ ารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ่อ ารโทรคมนาคม ชน คาใชจาย ี่ยว ับ
ารใชระบบและคาใชบริ ารอิน ตอร์ น็ต รวมถึงอิน ทอร์
น็ต าร์ดและคา ่อ ารอ่นๆ ชน คา ค บิ้ลทีวี คา ชาชอง
ัญญาณดาว ทียม และใ มายความรวมถึงคาใชจาย พ่อใ ได

ใชบริ ารดัง ลาวและคาใชจายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใชบริ าร คา
วิทย ่อ าร คาวิทยติดตามตัว คาโทรภาพ (โทร าร) คา ่อ าร
ผานดาว ทียม
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่อง รปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 174,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 74,600 บาท
ครภัณฑ์ ํานั งาน

- คร่องปรับอา าศแบบแย วนแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทีย จํานวน 22,600 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่องปรับอา าศแบบแย วน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทีย จํานวน 1 คร่อง
โดยมีคณลั ษณะ ฉพาะ ัง ขป ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑ์ ของ ํานั งบประมาณ

- โพ ดียม (แทนบรรยาย) จํานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อโพ ดียม (แทนบรรยาย) จํานวน 2 ตัวๆ
ละ 10,000 บาท โดยมีราคาตามทองตลาด น่องจา ปน
ครภัณฑ์นอ นอจา บัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์
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ครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย

- คร่องปรับแรงดันไฟฟ้า ขนาด 1,000 VA จํานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่องปรับแรงดันไฟฟ้า
ขนาด 1,000 VA จํานวน 1 คร่องๆละ 5,000 บาท โดยมี
ราคาตามทองตลาด น่องจา ปนครภัณฑ์นอ นอจา บัญชี
ราคามาตรฐานครภัณฑ์

ครภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร

- คร่องมัลติมิ ดียโปร จค ตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI 
Lumens

จํานวน 27,000 บาท

พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่องมัลติมิ ดียโปร จค ตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 3,000 ANSI Lumens จํานวน 1 คร่อง โดยมีคณลั ษณะ
ฉพาะ ัง ขป ตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ ของ ํานั งบ
ประมาณ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาตอ ติม รอดัดแปลงอาคาร รอ ิ่งปล รางตาง ๆ

- โครง ารปรับปรง ตอ ติม องทํางาน ํานั ปลัด จํานวน 100,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายในโครง ารปรับปรงตอ ติม องทํางาน
ํานั ปลัด

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 นา 30 ลําดับที่ 5
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
งินอด นนองค์ รป ครอง วนทองถิ่น

อด นนศนย์ปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลอประชาชนตามอํานาจ
นาที่ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น ( ถานที่ ลาง) อํา ภอ ดบา  

จัง วัด ลนคร

จํานวน 35,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินอด นนศนย์ปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลอ
ประชาชนตามอํานาจ นาที่ขององค์ รป ครอง วนทอง
ถิ่น ( ถานที่ ลาง) อํา ภอ ดบา จัง วัด ลนคร
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอด นนของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ไข พิ่ม ติม

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 15,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

- โครง ารติดตามและประ มินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดํา นิน ารในโครง ารติดตามและ
ประ มินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ชนคาป้ายโครง าร คาอป รณ์
ตางๆ คาอา าร คาอา ารวางและ คร่องด่ม ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน
ารจัดงาน ารแขงขัน ีฬาและ งนั ีฬา ขารวม ารแขงขันของ

องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 นา 167 ลําดับที่ 5 )
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- โครง าร พิ่ม ติม ปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดํา นิน ารในโครง าร พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ชนคาป้ายโครง าร คา
อป รณ์ตางๆ คาอา าร คาอา ารวางและ คร่องด่ม ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน
ารจัดงาน ารแขงขัน ีฬาและ งนั ีฬา ขารวม ารแขงขันของ

องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 นา 169 ลําดับที่ 14 )

งานบริหารงานคลัง รวม 3,005,940 บาท
งบบุคลากร รวม 2,734,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 2,734,140 บาท
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 2,382,540 บาท

- พ่อจาย ปน งิน ดอนและ งินปรับปรง งิน ดอนพนั งาน ทศบาล
นวยงานคลัง จํานวน 7 อัตรา

- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด
ลนคร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว ับ ารบริ ารงาน

บคคลของ ทศบาล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2559

งินประจําตําแ นง จํานวน 60,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินประจําตําแ นงพนั งานของพนั งาน ทศบาล
นวยงานคลัง จํานวน 2 อัตรา

- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด
ลนคร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว ับ ารบริ ารงาน

บคคลของ ทศบาล (แ ไข พิ่ม ติม) พ.ศ.2559
คาตอบแทนพนั งานจาง จํานวน 279,600 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบแทนและ งินปรับปรงคาตอบแทนพนั งาน
จางของ นวยงานคลัง
- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด

ลนคร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บคคลของ ทศบาล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2558
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จํานวน 12,000 บาท

พ่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว ํา รับพนั งานจางของ
นวยงานคลัง

- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด
ลนคร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว ับ ลั ณฑ์ ารใ

พนั งาน ทศบาล ล จาง และพนั งานจางของ ทศบาลใ ไดรับ
งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

งบดาเนินงาน รวม 235,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา จํานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรของพนั งาน ทศบาล
ตาม ิทธิที่ควรจะไดรับ
- ปนไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตรของพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 80,600 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร จํานวน 5,600 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายตางๆ ชน คาจาง มาผชวย จา นาที่จัด
็บรายได

- คาจาง มา พ่อจัดทํา รอจัด าวาร าร นัง อ ิ่ง
พิมพ์ จางทําโปร ตอร์ แผงปดประ าศ อ ารทางวิชา าร
อ่นๆ ปนตน
- คาโฆษณาและ ผยแพร ปนตน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ปนไปตามระ บียบ ร ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2563 ร่อง ลั ณฑ์ ารดํา นิน าร

จาง อ ชนและ าร บิ จายคาจาง มาบริ ารขององค์ รป ครอง
วนทองถิ่น
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รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาผานทางดวนพิ ศษ คาบริ ารจอดรถใน าร ดินทางไป
ปฏิบัติราช าร ํา รับรถยนต์ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่นตาม
ระ บียบวาดวยรถราช าร ซึ่งองค์ รป ครอง วนทองถิ่นไดมา
โดยวิธี ารซ้อ ารยม าร ชา รอรับบริจาค รอไดรับความ
ชวย ลอจา รัฐบาลตางประ ทศ รอองค์ ารระ วางประ ทศ
และขึ้นทะ บียน ปนครภัณฑ์ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น คา
ธรรม นียมใน ารใช นามบิน ที่จํา ปนใน าร ดินทางไป
ราช าร ของคณะผบริ าร มาชิ ภา ทศบาล พนั งาน
ทศบาล และพนั งานจาง รอบคคล คณะบคคลที่ไดรับ
อนญาต รออนมัติใ ดินทางไปราช าร พ่อประชม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รอไปติดตอราช าร ปนไปตาม
ระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมของพนั งาน
ทศบาล และพนั งานจาง รอบคคล คณะบคคลที่ไดรับ
อนญาต รออนมัติใ ดินทางไปราช าร พ่อประชม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รอไปติดตอราช าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
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โครง ารปรับปรงแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย์ ิน จํานวน 15,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารปรับปรงแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย์ ิน
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปล ราง พ.ศ.2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย์ ินขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2550
3) นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.3/ว 462
ลงวันที่ 29 มภาพันธ์ 2551

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 170 ลําดับที่ 21)
คาบํารงรั ษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาบํารงรั ษา รอซอมแซมครภัณฑ์ที่ดินและ ิ่ง อ
ราง และทรัพย์ ินอ่นๆ ชนรถยนต์ วน ลาง คร่อง

คอมพิว ตอร์ คร่องปรับอา าศ คร่องถาย อ าร โต๊ะ
าอี้ ปนตน

- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน ารบริ าร
งานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วั ด ํานั งาน จํานวน 30,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด ํานั งานตางๆ ชน นัง อ คร่อง
คิด ลขขนาด ล็ คร่อง จาะ ระดาษขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ
ขนาด ล็ รรไ ร าอี้พลา ติ ตรายาง ระดาษ ปา า
ดิน อ น้ํายาลบคําผิด ทป าว าว แผง ั้น องแบบร้อถอน
ได (Partition) ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

วั ดยานพา นะและขน ง จํานวน 15,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดยานพา นะและขน งตางๆ ชน
ไขควง ยางรถยนต์ น้ํามัน บร พลา ฟลม์ รองแ ง
บาะรถยนต์ คร่องยนต์ (อะไ ล) บร พวง
มาลัย แบต ตอรี่ ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
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วั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น จํานวน 50,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด ช้อ พลิงและ ลอล่นตางๆ ชน น้ํามัน
ช้อ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน ๊าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน
ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน คร่อง น้ํามัน ียร์ น้ํามัน ลอ
ล่น ข็มขัดนิรภัย ายไฮโดรลิค ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

วั ดคอมพิว ตอร์ จํานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดคอมพิว ตอร์ตางๆ ชน อป รณ์
บันทึ ขอมล ัวพิมพ์ รอแถบพิมพ์ ํา รับ คร่องพิมพ์
คอมพิว ตอร์ ตลับผง มึ ํา รับ คร่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ าย
ค บิล ระดาษตอ น่อง นวยประมวลผล ฮาร์ดดิ ์ไดร์ฟ
แผน รองแ ง มนบอร์ด ปนตน

- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริ ารไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาบริ ารไปรษณีย์ คาฝา งไปรษณีย์ คาบริ าร
ไปรษณีย์ตอบรับ คาดวงตราไปรษณีย์ คา ชาตไปรษณีย์
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่อง รปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 36,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,200 บาท
ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รออิ ล็ ทรอนิ ์

คร่องคอมพิว ตอร์ All In One ํา รับงาน ํานั งาน จํานวน 17,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่องคอมพิว ตอร์ All In One ํา รับ
งาน ํานั งาน จํานวน 1 คร่อง โดยมีรายละ อียด ณฑ์ราคา
ลางและคณลั ษณะพ้นฐาน ารจัด าอป รณ์และระบบ

คอมพิว ตอร์ ตามที่ ระทรวงดิจิทัล พ่อ ศรษฐ ิจและ ังคม
ํา นด

คร่องคอมพิว ตอร์โน๊ตบ๊  ํา รับงาน ํานั งาน จํานวน 16,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่องคอมพิว ตอร์โน๊ตบ๊ ํา รับงาน
ํานั งาน จํานวน 1 คร่อง โดยมีรายละ อียด ณฑ์ราคา ลาง

และคณลั ษณะพ้นฐาน ารจัด าอป รณ์และระบบ
คอมพิว ตอร์ ตามที่ ระทรวงดิจิทัล พ่อ ศรษฐ ิจและ ังคม
ํา นด

คร่อง แ น นอร์ จํานวน 3,200 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่อง แ น นอร์ จํานวน 1 คร่อง โดยมี
รายละ อียด ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพ้นฐาน ารจัด า
อป รณ์และระบบคอมพิว ตอร์ ตามที่ ระทรวงดิจิทัล พ่อ
ศรษฐ ิจและ ังคม ํา นด
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 402,270 บาท
งบบุคลากร รวม 402,270 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 402,270 บาท
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 402,270 บาท

- พ่อจาย ปน งิน ดอนและ งินปรับปรง งิน ดอนพนั งาน ทศบาล
นวยงานตรวจ อบภายใน

- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด
ลนคร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว ับ ารบริ ารงาน

บคคลของ ทศบาล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2559

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,570,560 บาท

งบบุคลากร รวม 784,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 784,560 บาท
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 544,560 บาท

- พ่อจาย ปน งิน ดอนและ งินปรับปรง งิน ดอนพนั งาน ทศบาล
แผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน จํานวน 2 อัตรา
- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด

ลนคร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บคคลของ ทศบาล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2559

คาตอบแทนพนั งานจาง จํานวน 216,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบแทนและ งินปรับปรงคาตอบแทนพนั งาน
จางของแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน
- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด

ลนคร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บคคลของ ทศบาล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2558
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จํานวน 24,000 บาท

พ่อจาย ปน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว ํา รับพนั งาน
จาง ของแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน
- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด

ลนคร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว ับ ลั ณฑ์ ารใ
พนั งาน ทศบาล ล จาง และพนั งานจางของ ทศบาลใ ไดรับ
งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

งบดาเนินงาน รวม 770,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 145,000 บาท
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน์แ องค์ รป ครอง วน
ทองถิ่น

จํานวน 140,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน์แ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น ตามที่ไดรับมอบ มาย ชน จา
นาที่ พนั งาน ทศบาล อปพร. ที่ไดรับคํา ั่งแตงตั้ง ี่ยวของ

- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใ แ
อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รอนขององค์ รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
2) ระ บียบคณะ รรม ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัยแ งชาติ
วาดวยคาใชจายของอา า มัครใน ารป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา จํานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรของพนั งาน ทศบาล
ตาม ิทธิที่ควรจะไดรับ
- ปนไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตรของพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร จํานวน 320,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาซั ฟอ คาตั ปฏิ ล คาระวางรถบรรท
-คาจาง มาจัดทําวาร าร ป้ายโฆษณาและ ผยแพรตางๆ
-คาจาง มาบริ ารตางๆ ใน ิจ ารป้อง ันและบรร ทา าร
ธารณภัย ชน คาจาง มาผปฏิบัติงานประจําศนย์ , พนั งาน
ประจํารถบรรท น้ํา อน ประ งค์ ปนตน
-คาจาง มาบริ ารอ่นๆ ที่ ี่ยวของ

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาผานทางดวนพิ ศษ คาบริ ารจอดรถใน าร ดินทางไป
ปฏิบัติราช าร ํา รับรถยนต์ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่นตาม
ระ บียบวาดวยรถราช าร ซึ่งองค์ รป ครอง วนทองถิ่นไดมา
โดยวิธี ารซ้อ ารยม าร ชา รอรับบริจาค รอไดรับความ
ชวย ลอจา รัฐบาลตางประ ทศ รอองค์ ารระ วางประ ทศ
และขึ้นทะ บียน ปนครภัณฑ์ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น คา
ธรรม นียมใน ารใช นามบิน ที่จํา ปนใน าร ดินทางไป
ราช าร ของคณะผบริ าร มาชิ ภา ทศบาล พนั งาน
ทศบาล และพนั งานจาง รอบคคล คณะบคคลที่ไดรับ
อนญาต รออนมัติใ ดินทางไปราช าร พ่อประชม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รอไปติดตอราช าร ปนไปตาม
ระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมของพนั งาน
ทศบาล และพนั งานจาง รอบคคล คณะบคคลที่ไดรับ
อนญาต รออนมัติใ ดินทางไปราช าร พ่อประชม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รอไปติดตอราช าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557

คาบํารงรั ษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาบํารงรั ษา รอซอมแซมครภัณฑ์ที่ดินและ ิ่ง อ
ราง และทรัพย์ ินอ่นๆ ชนรถยนต์ วน ลาง คร่อง

คอมพิว ตอร์ คร่องปรับอา าศ คร่องถาย อ าร โต๊ะ
าอี้ ปนตน

- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน ารบริ าร
งานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 215,000 บาท
วั ด ํานั งาน จํานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด ํานั งานตางๆ ชน นัง อ คร่อง
คิด ลขขนาด ล็ คร่อง จาะ ระดาษขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ
ขนาด ล็ รรไ ร าอี้พลา ติ ตรายาง ระดาษ ปา า
ดิน อ น้ํายาลบคําผิด ทป าว าว แผง ั้น องแบบร้อถอน
ได (Partition) ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
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วั ดไฟฟ้าและวิทย จํานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดไฟฟ้าและวิทยตางๆ ชน าย
ไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า วิตซ์ไฟฟ้า ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

วั ดงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดงานบานงานครัว
ตางๆ ชน มอ ระทะ ผงซั ฟอ บ น้ํายาดับ
ลิ่น แปรง ไม วาด แ วน้ํา ถาด ปนตน

- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

วั ด อ ราง จํานวน 25,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด อ รางตางๆ ชน ไม
ตางๆ คอน คีม ซะแลง ทปวัดระยะ วานมอ นั่งราน น้ํามัน
ทาไม ทิน นอร์ ปนซี มนต์ ยางมะตอย ํา ร็จรป ทอน้ําและ
อป รณ์ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
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วั ดยานพา นะและขน ง จํานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดยานพา นะและขน งตางๆ ชน
ไขควง ยางรถยนต์ น้ํามัน บร พลา ฟลม์ รองแ ง
บาะรถยนต์ คร่องยนต์ (อะไ ล) บร พวง
มาลัย แบต ตอรี่ ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

วั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น จํานวน 70,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด ช้อ พลิงและ ลอล่นตางๆ ชน น้ํามัน
ช้อ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน ๊าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา
น้ํามันจารบี น้ํามัน คร่อง น้ํามัน ียร์ น้ํามัน ลอล่น ข็มขัด
นิรภัย ายไฮโดรลิค ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
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วั ด าร ษตร จํานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด าร ษตรตางๆ ชน คียว
ปริง ลอร์ (Sprinkler) จอบ มน จานพรวน มีดตัดตนไม

ปย ยาป้อง ันและ ําจัดศัตรพชและ ัตว์ อา าร ัตว์ พช
และ ัตว์ พันธ์ ัตว์ป และ ัตว์น้ํา วั ด พาะชํา ผาใบ
รอผาพลา ติ ัว ะโ ล ดดน้ํา ปนตน

- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

วั ด คร่องแตง าย จํานวน 40,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด คร่องแตง าย ชน ้อ าง ง
ถงมอ มว รอง ทา และอ่นที่ ี่ยวของ (อปพร.)
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาวั ด คร่อง
แตง ายของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560
3) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
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วั ดคอมพิว ตอร์ จํานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดคอมพิว ตอร์ตางๆ ชน อป รณ์
บันทึ ขอมล ัวพิมพ์ รอแถบพิมพ์ ํา รับ คร่องพิมพ์
คอมพิว ตอร์ ตลับผง มึ ํา รับ คร่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ าย
ค บิล ระดาษตอ น่อง นวยประมวลผล ฮาร์ดดิ ์ไดร์ฟ
แผน รองแ ง มนบอร์ด ปนตน

- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

วั ด คร่องดับ พลิง จํานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา ปลี่ยนน้ํายา คมีถังดับ พลิง, าย งน้ําดับ
พลิง และอ่นๆที่ ี่ยวของ
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

วั ดอ่น จํานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อมิ ตตอร์น้ํา-ไฟฟ้า ัว ช่อมแ ็ รออ่นๆ
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครภัณฑ์งานบานงานครัว

คร่องตัด ญา จํานวน 9,500 บาท

- พ่อจาย ปน คร่องตัด ญาแบบขอแข็ง โดยมีคณลั ษณะ ัง ขป
ตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ ดังนี้
1) ปน คร่องตัด ญาแบบ ะพาย
2) คร่องยนต์ขนาดไมนอย วา 1.4 แรงมา
3) ปริมาตร ระบอ บไมนอย วา 30 ซีซี
4) พรอมใบมีด

ครภัณฑ์โรงงาน

- คร่องมอตัด ล็  (ไฟ บอร์ตัด ล็ ) จํานวน 6,500 บาท

จํานวน 1 คร่อง โดยมีคณลั ษณะพ้นฐาน ดังนี้
- แทนตัดไมนอย วา 14 นิ้ว
- ําลังวัตต์ 2,000 วัตต์
- น้ํา นั คร่อง 17 ิโล รัม
- รอบ คร่อง 3,800 รอบ/นาที
ตั้งราคาตามทองตลาด น่องจา ปนครภัณฑ์ที่อยนอ นอบัญชี
ราคาครภัณฑ์
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 160,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

โครง ารดํา นิน ารป้อง ันและลดอบัติ ตทางถนนในชวง ทศ าล
วัน ําคัญตางๆ

จํานวน 35,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดํา นินงานโครง ารดํา นิน าร
ป้อง ันและลดอบัติ ตทางถนนในชวง ทศ าลวัน ําคัญ
ตางๆ ชน ทศ าลปใ ม ทศ าล ง รานต์ ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน
ารจัดงาน ารแขงขัน ีฬาและ งนั ีฬา ขารวม ารแขงขันของ

องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 171 ลําดับที่ 1-
2)

โครง ารฝึ อบรมอา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รอน (อปพร.) จํานวน 100,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารฝ อบมโครง ารฝึ อบรมอา า
มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รอน (อปพร.) ลั ตรจัดตั้ง โดยจาย
ปนคาใชจาย ี่ยว ับ คา มนาคณวิทยา ร คาอา าร อา าร
วางและ คร่องด่ม คาป้ายโครง าร คาป้ายประชา ัมพันธ์ คา
อป รณ์ตางๆ และคาใชจายอ่นที่จํา ปน ํา รับ ารจัดทํา
โครง าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 175 ลําดับ
ที่ 11)
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โครง ารรณรงค์ ฝ้าระวังและ ตรียม ารป้อง ันไฟป่า (จัดทําแนว ัน
ไฟ)

จํานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดํา นินงานโครง ารรณรงค์ ฝ้าระวัง
และ ตรียม ารป้อง ันไฟป่า (จัดทําแนว ันไฟ) ชน คาน้ําด่ม คา
อา ารวาง คาอป รณ์ตางๆ ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน
ารจัดงาน ารแขงขัน ีฬาและ งนั ีฬา ขารวม ารแขงขันของ

องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 171 ลําดับ
ที่ 3)

โครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ ารและซอมแผนวิธี ารดับ พลิง จํานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายในโครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ ารและซอม
แผนวิธีดับ พลิง โดยจาย ปนคาใชจาย ี่ยว ับ คา มนาคณ
วิทยา ร คาอา าร อา ารวางและ คร่องด่ม คาป้าย
โครง าร คาป้ายประชา ัมพันธ์ คาอป รณ์ตางๆ และคาใชจาย
อ่นที่จํา ปน ํา รับ ารจัดทําโครง าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 175 ลําดับ
ที่ 10)
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งานจราจร รวม 15,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

โครง ารฝึ อบรมจราจรแ อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รอน (อป
พร.)

จํานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารฝ อบมโครง ารฝึ อบรมจราจรแ
อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รอน (อปพร.) โดยจาย ปนคาใช
จาย ี่ยว ับ คา มนาคณวิทยา ร คาอา าร อา ารวางและ
คร่องด่ม คาป้ายโครง าร คาป้ายประชา ัมพันธ์ คาอป รณ์
ตางๆ และคาใชจายอ่นที่จํา ปน ํา รับ ารจัดทําโครง าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 นาที่ 174 ลําดับ
ที่ 9)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วั ดจราจร จํานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดจราจร ชน ัญญาณไฟ ระ
พริบ ัญญาณไฟฉ ฉิน รวยจราจร แผง ั้น ป้าย
ตอน ระจ โคงมน ระบองไฟ และอ่นๆที่ ี่ยวของ ับงาน
ป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,713,520 บาท

งบบุคลากร รวม 1,232,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,232,520 บาท
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 1,013,100 บาท

- พ่อจาย ปน งิน ดอนและ งินปรับปรง งิน ดอนพนั งาน ทศบาล
ของ อง ารศึ ษา จํานวน 3 อัตรา
- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด

ลนคร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บคคลของ ทศบาล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2559

งินประจําตําแ นง จํานวน 60,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินประจําตําแ นงพนั งานของพนั งาน ทศบาล
อง ารศึ ษา จํานวน 2 อัตรา

- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด
ลนคร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว ับ ารบริ ารงาน

บคคลของ ทศบาล (แ ไข พิ่ม ติม) พ.ศ.2559
คาตอบแทนพนั งานจาง จํานวน 157,200 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบแทนและ งินปรับปรงคาตอบแทนพนั งาน
จางของ อง ารศึ ษา
- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด

ลนคร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บคคลของ ทศบาล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2558

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จํานวน 2,220 บาท

- พ่อจาย ปน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว ํา รับพนั งาน
จาง ของ อง ารศึ ษา
- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด

ลนคร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว ับ ลั ณฑ์ ารใ
พนั งาน ทศบาล ล จาง และพนั งานจางของ ทศบาลใ ไดรับ
งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
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งบดาเนินงาน รวม 315,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา จํานวน 30,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรของพนั งาน ทศบาล
ตาม ิทธิที่ควรจะไดรับ
- ปนไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตรของพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 223,600 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร จํานวน 153,600 บาท

- พ่อจาย ปนคาจาง มา พ่อจัดทํา รอจัด าวาร าร นัง อ
ิ่งพิมพ์ จางทําโปร ตอร์ แผงปดประ าศ อ ารทางวิชา าร

อ่นๆ ปนตน
- คาโฆษณาและ ผยแพร ปนตน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ปนไปตามระ บียบ ร ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2563 ร่อง ลั ณฑ์ ารดํา นิน าร

จาง อ ชนและ าร บิ จายคาจาง มาบริ ารขององค์ รป ครอง
วนทองถิ่น
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รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาผานทางดวนพิ ศษ คาบริ ารจอดรถใน าร ดินทางไป
ปฏิบัติราช าร ํา รับรถยนต์ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่นตาม
ระ บียบวาดวยรถราช าร ซึ่งองค์ รป ครอง วนทองถิ่นไดมา
โดยวิธี ารซ้อ ารยม าร ชา รอรับบริจาค รอไดรับความ
ชวย ลอจา รัฐบาลตางประ ทศ รอองค์ ารระ วางประ ทศ
และขึ้นทะ บียน ปนครภัณฑ์ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น คา
ธรรม นียมใน ารใช นามบิน ที่จํา ปนใน าร ดินทางไป
ราช าร ของคณะผบริ าร มาชิ ภา ทศบาล พนั งาน
ทศบาล และพนั งานจาง รอบคคล คณะบคคลที่ไดรับ
อนญาต รออนมัติใ ดินทางไปราช าร พ่อประชม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รอไปติดตอราช าร ปนไปตาม
ระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 30,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมของพนั งาน
ทศบาล และพนั งานจาง รอบคคล คณะบคคลที่ไดรับ
อนญาต รออนมัติใ ดินทางไปราช าร พ่อประชม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รอไปติดตอราช าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
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คาบํารงรั ษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาบํารงรั ษา รอซอมแซมครภัณฑ์ที่ดินและ ิ่ง อ
ราง และทรัพย์ ินอ่นๆ ชนรถยนต์ วน ลาง คร่อง

คอมพิว ตอร์ คร่องปรับอา าศ คร่องถาย อ าร โต๊ะ
าอี้ ปนตน

- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน ารบริ าร
งานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 62,000 บาท
วั ด ํานั งาน จํานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด ํานั งานตางๆ ชน นัง อ คร่อง
คิด ลขขนาด ล็ คร่อง จาะ ระดาษขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ
ขนาด ล็ รรไ ร าอี้พลา ติ ตรายาง ระดาษ ปา า
ดิน อ น้ํายาลบคําผิด ทป าว าว แผง ั้น องแบบร้อถอน
ได (Partition) ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
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วั ด อ ราง จํานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด อ รางตางๆ ชน ไม
ตางๆ คอน คีม ซะแลง ทปวัดระยะ วานมอ นั่งราน น้ํามัน
ทาไม ทิน นอร์ ปนซี มนต์ ยางมะตอย ํา ร็จรป ทอน้ําและ
อป รณ์ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

วั ด าร ษตร จํานวน 2,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด าร ษตรตางๆ ชน คียว
ปริง ลอร์ (Sprinkler) จอบ มน จานพรวน มีดตัดตนไม

ปย ยาป้อง ันและ ําจัดศัตรพชและ ัตว์ อา าร ัตว์ พช
และ ัตว์ พันธ์ ัตว์ป และ ัตว์น้ํา วั ด พาะชํา ผาใบ
รอผาพลา ติ ัว ะโ ล ดดน้ํา ปนตน

- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
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วั ด ีฬา จํานวน 15,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด ีฬา ตางๆ ชน าตาขาย
ีฬา นาฬิ าจับ วลา ตาขาย ีฬา ล ฟตบอล ตะ รอ ปนตน

- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาวั ด คร่อง
แตง ายของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาวั ด คร่องแตง
ายของ จา นาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2560

3) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

วั ดคอมพิว ตอร์ จํานวน 15,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดคอมพิว ตอร์ตางๆ ชน อป รณ์
บันทึ ขอมล ัวพิมพ์ รอแถบพิมพ์ ํา รับ คร่องพิมพ์
คอมพิว ตอร์ ตลับผง มึ ํา รับ คร่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ าย
ค บิล ระดาษตอ น่อง นวยประมวลผล ฮาร์ดดิ ์ไดร์ฟ
แผน รองแ ง มนบอร์ด ปนตน

- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 165,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 165,400 บาท
ครภัณฑ์ ํานั งาน

าอี้ทํางาน จํานวน 2,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา าอี้ทํางานบนวม แบบมีลอ มน มีพนั พิง
ามารถปรับระดับ ง-ต่ําได จํานวน 1 ตัว ราคาตามทอง

ตลาด น่องจา ปนครภัณฑ์ที่อยนอ นอจา บัญชีราคา
มาตรฐานครภัณฑ์ ของ ํานั งบประมาณ

คร่องปรับอา าศ แบบแย วน  แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)  
ขนาดไมต่ํา วา 15,000  บีทีย

จํานวน 27,400 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่องปรับอา าศแบบแย วน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไมต่ํา
วา 15,000 บีทีย จํานวน 1 คร่อง โดยมีคณลั ษณะ ฉพาะ
ัง ขป ตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ ของ ํานั งบประมาณ

ต ล็ ็บ อ าร จํานวน 11,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาต ล็ ็บ อ ารบาน
พับ แบบ 2 บาน จํานวน 2 ต ราคาตามทองตลาด น่องจา
ปนครภัณฑ์ที่อยนอ นอจา บัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ ของ
ํานั งบประมาณ

โต๊ะทํางาน จํานวน 6,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 1 ตัว ราคาตาม
ทองตลาด น่องจา ปนครภัณฑ์ที่อยนอ นอจา บัญชีราคา
มาตรฐานครภัณฑ์ ของ ํานั งบประมาณ
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ครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย

ลําโพงชวย อนพรอมไมค์โครโฟน จํานวน 6,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาลําโพงชวย อนพรอมไมโครโฟน จํานวน 3
ชด (ศดว.บาน ลาง , ศพด. ดไ ) โดยมีลั ษณะดังนี้
- ลําโพงขนาด 12 นิ้ว ขนาด 6,000 W P.M.P.O
- มีลอลา ามารถ ข็นไปไดท ที่
- มีบลทธ ( Bluetooth) ตอ ขา ับโทรศัพท์ได ระยะ 10 มตร
- ลน MP 3 ชอง USB 32 GB/TF Card ได (32 GB Max)
- พรอมไมลอย 1 ตัว และมีชอง ียบไมค์ 1 ชอง
- มีแบต ตอรี่ในตัว ( ลนไดอยางนอย 2-3 ชั่วโมง)
- มีชอง AUX ตอ ับคอมพิว ตอร์ได
ราคาตามทองตลาด น่องจา ปนครภัณฑ์ที่อยนอ นอจา
บัญชีมาตรฐานครภัณฑ์ ํานั งบประมาณ

ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รออิ ล็ ทรอนิ ์

คอมพิว ตอร์โน๊ตบ๊  ํา รับงาน ํานั งาน จํานวน 32,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่องคอมพิว ตอร์โน๊ตบ๊ ํา รับงาน
ํานั งาน จํานวน 2 คร่อง ๆ ละ 16,000 บาท (ศพด.คอ

นอย, ศดว.คอใ ญ) โดยมีรายละ อียด ณฑ์ราคา ลางและ
คณลั ษณะพ้นฐาน ารจัด าอป รณ์และระบบคอมพิว ตอร์ ตาม
ที่ ระทรวงดิจิทัล พ่อ ศรษฐ ิจและ ังคม ํา นด

คร่องคอมพิว ตอร์ All  In One  ํา รับงาน ํานั งาน จํานวน 51,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่องคอมพิว ตอร์ All In One ํา รับ
งาน ํานั งาน จํานวน 3 คร่อง ๆ ละ 17,000 บาท (ศดว
.บาน ลาง , ศพด. ดไ , อง ารศึ ษา) โดยมีรายละ อียด

ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพ้นฐาน ารจัด าอป รณ์และ
ระบบคอมพิว ตอร์ ตามที่ ระทรวงดิจิทัล พ่อ ศรษฐ ิจและ ังคม
ํา นด
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คร่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 22,500 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึ
พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ์ (Ink Tank Printer)
จํานวน 3 คร่อง ๆ ละ 7,500 บาท ( อง ารศึ ษา,ศดว.คอ
ใ ญ,ศดว.บาน ลาง) โดยมีรายละ อียด ณฑ์ราคา ลางและ
คณลั ษณะพ้นฐาน ารจัด าอป รณ์และระบบคอมพิว ตอร์ ตาม
ที่ ระทรวงดิจิทัล พ่อ ศรษฐ ิจและ ังคม ํา นด

คร่อง ํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่อง ํารองไฟ ขนาด 800 VA
จํานวน 3 คร่อง ๆ ละ 2,500 บาท ( อง ารศึ ษา,ศพด.คอ
นอย) โดยมีรายละ อียด ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพ้นฐาน
ารจัด าอป รณ์และระบบคอมพิว ตอร์ ตามที่ ระทรวงดิจิทัล
พ่อ ศรษฐ ิจและ ังคม ํา นด

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,345,465 บาท
งบบุคลากร รวม 4,559,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 4,559,520 บาท
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 2,778,720 บาท

- พ่อจาย ปน งิน ดอนและ งินปรับปรง งิน ดอนพนั งานคร
ทศบาลใน ัง ัด อง ารศึ ษา
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ งิน ดอน งินวิทยะฐานะและ งิน
ประจําตําแ นงขาราช ารครและบคลา รทาง ารศึ ษา (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2558

งินวิทยฐานะ จํานวน 336,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินวิทยฐานะของพนั งานคร ทศบาลใน ัง ัด อง
ารศึ ษา

- ปนไปตามพระราชบัญญัติ งิน ดอน งินวิทยะฐานะและ งิน
ประจําตําแ นงขาราช ารครและบคลา รทาง ารศึ ษา (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2558
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คาตอบแทนพนั งานจาง จํานวน 1,420,800 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบแทนและ งินปรับปรงคาตอบแทนพนั งาน
จาง ผชวยครผดแล ด็ อัตราที่ อปท.จาง องและใน วนที่ไดจัด
รรจา รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ใน ัง ัด อง ารศึ ษา

- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด
ลนคร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว ับ ารบริ ารงาน

บคคลของ ทศบาล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2558
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จํานวน 24,000 บาท

พ่อจาย ปน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว ํา รับพนั งานจาง ผ
ชวยครผดแล ด็ อัตราที่ อปท.จาง องและใน วนที่ไดจัด รร
จา รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ใน ัง ัด อง ารศึ ษา
- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด

ลนคร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว ับ ลั ณฑ์ ารใ
พนั งาน ทศบาล ล จาง และพนั งานจางของ ทศบาลใ ไดรับ
งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

งบดาเนินงาน รวม 2,892,145 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,269,110 บาท
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

โครง ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ จํานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดํา นิน ารในโครง ารจัดงานวัน
ด็ แ งชาติ ชนคาป้ายโครง าร คาอป รณ์ตางๆ คาอา าร คา
อา ารวางและ คร่องด่ม ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน
ารจัดงาน ารแขงขัน ีฬาและ งนั ีฬา ขารวม ารแขงขันของ

องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 นา 141 ลําดับที่ 1 )
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โครง าร นับ นนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา จํานวน 1,237,110 บาท

- พ่อจาย ปน งิน นับ นนคาใชจายใน ารจัด ารศึ ษา ํา รับ
ศนย์พัฒนา ด็ ล็ (ศพด.) ราย ารตางๆ ดังนี้
1) นับ นนคาอา าร ลางวัน ํา รับ ด็ ในความรับผิดชอบของ
ทศบาลตําบล ดไ จํานวน 4 แ ง จํานวน 158 คนๆ ละ 21
บาท จํานวน 245 วัน ปน งิน 818,055 บาท

2) นับ นนคา าร รียน าร อน ํา รับ ด็ ในความรับผิดชอบ
ของ ทศบาลตําบล ดไ จํานวน 4 แ ง จํานวน 158 คนๆ
ละ 1,700 บาท ปน งิน 270,300 บาท
3) นับ นนคา นัง อ ํา รับ ด็ ในความรับผิดชอบของ ทศบาล
ตําบล ดไ จํานวน 4 แ ง (อาย 3-5 ป) จํานวน 120 คนๆ
ละ 200 บาทตอป ปน งิน 24,000 บาท
4) นับ นนคาอป รณ์ าร รียน ํา รับ ด็ ในความรับผิดชอบ
ของ ทศบาลตําบล ดไ จํานวน 4 แ ง (อาย 3-5
ป) จํานวน 120 คนๆละ 200 บาทตอป ปน งิน 24,000
บาท

5) นับ นนคา คร่องแบบนั รียน ํา รับ ด็ ในความรับผิดชอบ
ของ ทศบาลตําบล ดไ จํานวน 4 แ ง (อาย 3-5
ป) จํานวน 120 คนๆละ 300 บาทตอป ปน งิน 36,000
บาท

6) นับ นนคา ิจ รรมพัฒนาผ รียน ํา รับ ด็ ในความรับผิด
ชอบของ ทศบาลตําบล ดไ จํานวน 4 แ ง (อาย 3-5
ป) จํานวน 120 คนๆละ 430 บาทตอป ปน งิน 51,600
บาท

7) นับ นนคาพัฒนา ารจัด ารศึ ษาของศนย์พัฒนา ด็ ล็
ทศบาลตําบล ดไ จํานวน 4 แ ง ปนคาวั ดงานบานงาน
ครัว และอ่นๆที่ ี่ยวของ ปน งิน 20,000 บาท
- ปนไปตาม นัง อ นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นา145 ลําดับที่ 16-18)
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โครง ารแ ดงผลงานและแขงขัน ทั ษะทางวิชา าร จํานวน 12,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดํา นิน ารในโครง ารแ ดงผลงาน
และแขงขันทั ษะทางวิชา าร ชนคาป้ายโครง าร คาอป รณ์
ตางๆ คาอา าร คาอา ารวางและ คร่องด่ม ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน
ารจัดงาน ารแขงขัน ีฬาและ งนั ีฬา ขารวม ารแขงขันของ

องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 นา 140 ลําดับที่ 3)

ค่าวัสดุ รวม 1,623,035 บาท
วั ดงานบานงานครัว จํานวน 1,623,035 บาท

1) พ่อจาย ปนคาจัดซ้ออา าร ริม (นม) ใ ับ ด็ ล็ ในศนย์
พัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด ทศบาลตําบล ดไ ทั้ง 4
แ ง จํานวน 158 คนๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260
บาท ปน งิน 302,760 บาท

2) พ่อจาย ปนคาจัดซ้ออา าร ริม (นม) ใ ับนั รียน
โรง รียนใน ัง ัด ํานั งานคณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพ้น
ฐาน ( พฐ.) ใน ขต ทศบาลตําบล ดไ ทั้ง 4
แ ง จํานวน 689 คนๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260
บาท ปน งิน 1,320,270 บาท

ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,893,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,893,800 บาท
งินอด นน วนราช าร

โครง ารอา าร ลางวัน จํานวน 2,893,800 บาท

- พ่อจาย ปน งินอด นนคาอา าร ลางวันใ แ โรง รียน ัง ัด
ํานั งานคณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพ้นฐาน ( พฐ.) ใน ขต
ทศบาลตําบล ดไ ทั้ง 4 แ ง จํานวน 689 คนๆละ 21
บาท/คน/วัน จํานวน 200 วัน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอด นนของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ไข พิ่ม ติม
- ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,087,300 บาท

งบบุคลากร รวม 918,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 918,900 บาท
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 864,900 บาท

- พ่อจาย ปน งิน ดอนและ งินปรับปรง งิน ดอนพนั งาน ทศบาล
แผนงาน าธารณ ข จํานวน 2 อัตรา
- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด

ลนคร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บคคลของ ทศบาล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2559

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 12,000 บาท

- พ่อจายปน งิน พิ่ม ํา รับตําแ นงที่มี ตพิ ศษของผปฏิบัติงาน
ดาน าร าธารณ ข (พ.ต. .)
- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด

ลนคร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ํา นดตําแ นงและ งิน
พิ่ม ํา รับตําแ นงที่มี ตพิ ศษของพนั งาน ทศบาล
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งินประจําตําแ นง จํานวน 42,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินคาประจําตําแ นงของพนั งาน
ทศบาล จํานวน 1 ราย
- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด

ลนคร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บคคลของ ทศบาล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2559

งบดาเนินงาน รวม 1,168,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 163,400 บาท
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน์แ องค์ รป ครอง วน
ทองถิ่น

จํานวน 158,400 บาท

- พ่อจาย ปนคา ปนคาตอบแทนผปฏิบัติงานดาน ารรั ษาความ
จ็บป่วยนอ วลาราช ารและในวัน ยด
ราช าร (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) คาป่วย ารอา า มัคร
บริบาลทองถิ่น และคาใชจายอ่นๆที่ ี่ยวของ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินคาตอบแทน
จา นาที่ที่ปฏิบัติงานใ แ นวยบริ าร าธารณ ขขององค์ ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ปนไปตาม ลั ณฑ์ วิธี าร และ ง่อนไข ารจาย งินคาตอบ
แทนแนบทายขอบังคับ ระทรวง าธารณ ข วาดวย ารจาย งิน
คาตอบแทน จา นาที่ที่ปฏิบัติงานใ ับ นวยบริ ารใน ัง ัด
ระทรวง าธารณ ข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2559

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา จํานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรของพนั งาน ทศบาล
ตาม ิทธิที่ควรจะไดรับ
- ปนไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตรของพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 1,005,000 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาโฆษณาและ ผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจางโฆษณาและ ผยแพรขาว ารทางวิทย ระจาย
ียง โทรทัศน์ รอ ิ่งพิมพ์ตางๆ

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2563 ร่อง ลั
ณฑ์ ารดํา นิน ารจาง อ ชนและ าร บิ จายคาจาง
มาบริ ารขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

คาจาง มาบริ าร จํานวน 950,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารในโครง าร ารดแลรั ษา ภาพ
แวดลอมใน มบานใ ปน มบานนาอยอยางยั่งยน
-คาจาง มาผปฏิบัติงานในโครง ารผปฏิบัติ นาที่งานบริ าร าร
แพทย์ฉ ฉิน
-คาจาง มาบริ ารในโครง ารผปฏิบัติ นาที่ชวย ลอคนไข
-คา ํารวจขอมลจํานวน ัตว์และขึ้นทะ บียน ัตว์ ตามโครง าร
ัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ นัขบา

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2563 ร่อง ลั
ณฑ์ ารดํา นิน ารจาง อ ชนและ าร บิ จายคาจาง
มาบริ ารขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
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รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาผานทางดวนพิ ศษ คาบริ ารจอดรถใน าร ดินทางไป
ปฏิบัติราช าร ํา รับรถยนต์ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่นตาม
ระ บียบวาดวยรถราช าร ซึ่งองค์ รป ครอง วนทองถิ่นไดมา
โดยวิธี ารซ้อ ารยม าร ชา รอรับบริจาค รอไดรับความ
ชวย ลอจา รัฐบาลตางประ ทศ รอองค์ ารระ วางประ ทศ
และขึ้นทะ บียน ปนครภัณฑ์ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น คา
ธรรม นียมใน ารใช นามบิน ที่จํา ปนใน าร ดินทางไป
ราช าร ของคณะผบริ าร มาชิ ภา ทศบาล พนั งาน
ทศบาล และพนั งานจาง รอบคคล คณะบคคลที่ไดรับ
อนญาต รออนมัติใ ดินทางไปราช าร พ่อประชม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รอไปติดตอราช าร ปนไปตาม
ระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมของพนั งาน
ทศบาล และพนั งานจาง รอบคคล คณะบคคลที่ไดรับ
อนญาต รออนมัติใ ดินทางไปราช าร พ่อประชม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รอไปติดตอราช าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
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คาบํารงรั ษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาบํารงรั ษา รอซอมแซมครภัณฑ์ที่ดินและ ิ่ง อ
ราง และทรัพย์ ินอ่นๆ ชนรถยนต์ วน ลาง คร่อง

คอมพิว ตอร์ คร่องปรับอา าศ คร่องถาย อ าร โต๊ะ
าอี้ ปนตน

- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน ารบริ าร
งานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,105,600 บาท
งบดาเนินงาน รวม 298,600 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

โครง ารป้อง ันโรคระบาด ใน ลม ด็ ล็  (0-5ป) จํานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายในโครง ารป้อง ันโรคระบาดใน ลม
ด็ (0-5 ป) ชน คาป้าย คาอา าร คาอา ารวางและ คร่อง
ด่ม คาวิทยา ร คาวั ดอป รณ์ ปนตน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 14

นาที่ 152)
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โครง ารพัฒนาศั ยภาพงานบริ าร ารแพทย์ฉ ฉิน จํานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายในโครง ารพัฒนาศั ยภาพงานบริ าร าร
แพทย์ฉ ฉิน ชน คาป้าย คาอา าร คาอา ารวางและ คร่อง
ด่ม คาวิทยา ร คาวั ดอป รณ์ ปนตน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
3) นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวัน
ที่ 17 ันยายน 2553
4) ประ าศคณะ รรม ารแพทย์ฉ ฉิน ฯ
5) ประ าศ ถาบัน ารแพทย์ฉ ฉินแ งชาติ ร่อง ณฑ์วิธี
าร และแนวทาง ารรับรองมาตรฐานรถบริ าร ารแพทย์ฉ ฉิน

พ.ศ. ๒๕๖๔
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 7 นาที่ 148)

โครง าร ง ริม ารมี วนรวมใน ารคัดแย ขยะที่ตนทาง จํานวน 10,000 บาท

พ่อจาย ปนคาใชจายในโครง าร ง ริม ารมี วนรวมใน ารคัด
แย ขยะที่ตนทาง ชน คาป้ายโครง าร คาอา าร คาอา ารวาง
และ คร่องด่ม คาวิทยา ร คาวั ดอป รณ์ ปนตน ปนไป
ตามพระราขบัญญัติและระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติรั ษาความ ะอาดและความ ปนระ บียบ รียบ
รอยของบาน มอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน
ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) นา 146 ลําดับที่ 3
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โครง าร ัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจา โรคพิษ นัขบา จํานวน 60,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารฝึ อบรมอา าดาน ารฉีดวัคซีน
ป้อง ันโรคพิษ นัขบา ชน คาป้ายโครง าร คาอา าร คา
อา ารวางและ คร่องด่ม คาวิทยา ร คาวั ดอป รณ์ ปนตน
- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดํา นิน ารคาวัคซีน คา ข็มและ
คา"ซริงค์ คาป้ายโครง าร ปนตน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน
ารจัดงาน ารแขงขัน ีฬาและ งนั ีฬา ขารวม ารแขงขันของ

องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารจัด วั
ดิภาพ ัตว์ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
5) นัง อ รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1 นาที่ 153)
โครง ารอบรมผ ัมผั อา าร จํานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายในโครง ารอบรมผ ัมผั อา าร ชน คา
ป้ายโครง าร คาอา าร คาอา ารวางและ คร่องด่ม คา
วิทยา ร คาวั ดอป รณ์ใน ารตรวจอา าร ผั ผลไม รวมทั้ง
น้ําในรานอา ารและรานขายของชําในพ้นที่
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 ลําดับ
ที่ 1 นาที่ 27)
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โครง ารอา ามัครทองถิ่นรั ษ์โล (อถล.) จํานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายในโครง ารอา า มัครทองถิ่นรั ษ์
โล (อถล.) ชน คาป้ายโครง าร คาอา าร คาอา ารวางและ
คร่องด่ม คาวิทยา ร คาวั ดอป รณ์ใน ารตรวจ
อา าร ผั ผลไม รวมทั้งน้ําในรานอา ารและรานขายของชํา
ในพ้นที่
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ และระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1 นาที่ 146)

ค่าวัสดุ รวม 188,600 บาท
วั ดยานพา นะและขน ง จํานวน 7,800 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดยานพา นะและขน ง
ตางๆ ชน ไขควง ยางรถยนต์ น้ํามัน บร พลา ฟล์ม รอง
แ ง บาะรถยนต์ คร่องยนต์ (อะไ ล) บร พวง
มาลัย แบต ตอรี่ ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
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วั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น จํานวน 70,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด ช้อ พลิงและ ลอล่นตางๆ ชน น้ํามัน
ช้อ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน ๊าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน
ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน คร่อง น้ํามัน ียร์ น้ํามัน ลอ
ล่น ข็มขัดนิรภัย ายไฮโดรลิค ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

วั ดวิทยาศา ตร์ รอ ารแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดวิทยาศา ตร์ รอ ารแพทย์ที่ใช
ประ อบ ารรั ษา และววิทยาศา ตร์อ่นๆที่ ี่ยวของ ชน วั ด
ป้อง ันโรคไข ลอดออ โรคโควิด-19 ออ ซิจ น ําลี ถง
มอ คมีภัณฑ์ แอล อฮอล์ ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
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วั ด คร่องแตง าย จํานวน 10,800 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่องแบบชดปฏิบัติงานของงานบริ าร าร
แพทย์ฉ ฉิน 2 ชด/คน จํานวน 6 คน
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาวั ด คร่อง
แตง ายของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560
3) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 587,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 87,000 บาท
ครภัณฑ์วิทยาศา ตร์ รอ ารแพทย์

คร่องผลิตออ ซิ จน จํานวน 25,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา คร่องผลิตออ ซิ จน ขนาด 5 ลิตร จํานวน 1
คร่อง ราคาตามทองตลาด น่องจา ปนครภัณฑ์ที่อยนอ
นอจา บัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ ของ ํานั งบประมาณ

ชดตรวจ อบคณภาพน้ํา จํานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาชดตรวจ อบคณภาพน้ํา จํานวน 1 ชด ราคา
ตามทองตลาด น่องจา ปนครภัณฑ์ที่อยนอ นอจา บัญชี
ราคามาตรฐานครภัณฑ์ ของ ํานั งบประมาณ

ชดตรวจ อบ ารต คางในผั จํานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาชดตรว อบ ารต คางใน
ผั จํานวน 1 ชด ราคาตามทองตลาด น่องจา ปนครภัณฑ์ที่
อยนอ นอจา บัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ ของ ํานั งบ
ประมาณ
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รถ ข็นชนิดนั่ง แบบปรับ อนนอนได จํานวน 15,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อรถ ข็นชนิดนั่ง แบบปรับ อนนอน
ได จํานวน 1 คัน ราคาตามทองตลาด น่องจา ปนครภัณฑ์ที่
อยนอ นอจา บัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ ของ ํานั งบ
ประมาณ

ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รออิ ล็ ทรอนิ ์

คร่องคอมพิว ตอร์ All In One จํานวน 17,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่องคอมพิว ตอร์ All In One ํา รับ
งาน ํานั งาน จํานวน 1 คร่อง โดยมีรายละ อียด ณฑ์ราคา
ลางและคณลั ษณะพ้นฐาน ารจัด าอป รณ์และระบบ

คอมพิว ตอร์ ตามที่ ระทรวงดิจิทัล พ่อ ศรษฐ ิจและ ังคม
ํา นด

คร่อง ํารองไฟ จํานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่อง ํารองไฟ ขนาด 800 VA
จํานวน 2 คร่อง ๆ ละ 2,500 บาท โดยมีรายละ อียด ณฑ์
ราคา ลางและคณลั ษณะพ้นฐาน ารจัด าอป รณ์และระบบ
คอมพิว ตอร์ ตามที่ ระทรวงดิจิทัล พ่อ ศรษฐ ิจและ ังคม
ํา นด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
คาตอ ติม รอดัดแปลงอาคาร รอ ิ่งปล รางตาง ๆ

โครง ารปรังปรงตอ ติมศนย์ ขภาพและศนย์ ชีพ จํานวน 500,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาปรับปรงตอ ติมศนย์ ขภาพแลศนย์ ชีพ ทศบาล
ตําบล ดไ

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
งินอด นนองค์ รประชาชน

งินอด นน ํา รับดํา นินงานตามแนวทางโครง ารพระราชดําริดาน
าธารณ ข

จํานวน 220,000 บาท

- พ่อจาย งินอด นน ํา รับดํา นินงานตามแนวทางโครง ารพระ
ราชดําริดาน าธารณ ข มบานละ 20,000 บาท จํานวน 11

มบาน อยางนอย มบานละ 3 โครง าร ดังนี้
1. โครง ารพัฒนาระบบ ขาภิบาลในชมชน มที่ 1

พ่อ ปนคาใชจายในโครง ารพัฒนาระบบ ขาภิบาลใน
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ชมชน มที่ 1 จํานวน 10,000 บาท
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 นา 153 ลําดับ
ที่ 2
2. โครง ารรณรงค์แ ไขปัญ ายา พติด มที่ 1

พ่อ ปนคาใชจายในโครง ารแ ไขปัญ ายา พติด มที่ 1
จํานวน 5,000 บาท
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 นา 153
ลําดับที่ 3
 ิ3. โครง ารตรวจ ขภาพ คล่อนที่ มที่ 1

พ่อ ปนคาใชจายในโครง ารพัฒนาระบบ ขาภิบาลใน
ชมชน มที่ 1
จํานวน 5,000 บาท
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 นา 154 ลําดับ
ที่ 4
4. โครง าร ารควบคมโรคขาด ารไอโอดีน มที่ 2

พ่อ ปนคาใชจายในโครง ารควบคมโรคขาด ารไอโอดีน ม
ที่ 2
จํานวน 6,000 บาท
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 นา 154 ลําดับ
ที่ 5
5. โครง ารรณรงค์และแ ไขปัญ ายา พติด มที่ 2

พ่อ ปนคาใชจายในโครง ารรณรงค์และแ ไขปัญ ายา พ
ติด มที่ 2 จํานวน 8,000 บาท
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 นา 154 ลําดับ
ที่ 6
6.โครง าร ง ริมโภชนา ารและ ขภาพอนามัยแมและ ด็ ม
ที่ 2
พ่อ ปนคาใชจายในโครง าร ง ริมโภชนา ารและ ขภาพ
อนามัยแม
และ ด็ จํานวน 6,000 บาท
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 นา 155 ลําดับ
ที่ 7
7.โครง ารควบคม นอนพยาธิ มที่ 3 พ่อจาย ปนคาใชจายใน
โครง ารควบคม นอนพยาธิ มที่ 3 จํานวน 5,000
บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 นา 155

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  14:58:23 นา : 66/96



ลําดับที่ 8
8.โครง ารตรวจ ขภาพ คล่อนที่ มที่ 3
พ่อ ปนคาใชจายในโครง ารตรวจ ขภาพ คล่อนที่ มที่ 3
จํานวน

5,000 บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
นา 155 ลําดับที่ 9

9.โครง ารรณรงค์และแ ไขปัญ ายา พติด มที่ 3
พ่อ ปนคาใชจายในโครง ารรณรงค์และแ ไขปัญ ายา พ
ติด มที่ 3 จํานวน 10,000 บา
ท
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 นา 155 ลําดับ
ที่ 10
10.โครง ารพัฒนาระบบ ขาภิบาลในชมชน มที่ 4
พ่อ ปนคาใชจายในโครง ารพัฒนาระบบ ขาภิบาลใน
ชมชน มที่ 4
จํานวน 5,000 บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 นา 156 ลําดับที่ 11
11.โครง ารตรวจ ขภาพ คล่อนที่ มที่ 4
พ่อ ปนคาใชจายในโครง ารตรวจ ขภาพ คล่อนที่ มที่ 4
จํานวน

5,000 บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
นา 156 ลําดับที่ 12

12.โครง ารรณรงค์และแ ไขปัญ ายา พติด มที่ 4
พ่อ ปนคาใชจายในโครง ารรณงค์และแ ไขปัญ ายา พติด ม
ที่ 4
จํานวน 10,000 บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 นา 156 ลําดับที่ 13
13.โครง ารพัฒนาระบบ ขภาพในโรง รียนและชมชน มที่ 5
พ่อ ปนคาใชจายในโครง ารพัฒนาระบบ ขภาพในโรง รียนและ
ชมชน มที่ 5
จํานวน 5,000 บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 นา 157 ลําดับที่ 14
14.โครง ารตรวจ ขภาพ คล่อนที่ มที่ 5
พ่อ ปนคาใชจายในโครง ารตรวจ ขภาพ คล่อนที่ มที่ 5
จํานวน 5,000 บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
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2565 นา 157 ลําดับที่ 15
15.โครง ารรณรงค์และแ ไขปัญ ายา พติด มที่ 5
พ่อ ปนคาใชจายในโครง ารรณรงค์และแ ไขปัญ ายา พติด
มที่ 5 จํานวน 10,000 บาท
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 นา 157 ลําดับ
ที่ 16
16.โครง ารควบคมโรคขาด ารไอโอดีน มที่ 6
พ่อ ปนคาใชจายในโครง ารควบคมโรคขาด ารไอโอดีน ม
ที่ 6
จํานวน 5,000 บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 นา 158 ลําดับที่ 17
17.โครง ารรณรงค์และแ ไขปัญ ายา พติด มที่ 6
พ่อ ปนคาใชจายในโครง ารรณรงค์และแ ไขปัญ ายา พติด
มที่ 6 จํานวน 6,000 บาท
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 นา 158 ลําดับ
ที่ 18
18.โครง ารพัฒนาระบบ ขาภิบาลในชมชน มที่ 6
พ่อ ปนคาใชจายในโครง ารพัฒนาระบบ ขาภิบาลใน
ชมชน มที่ 6
จํานวน 7,000 บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 นา 158 ลําดับที่ 19
19.โครง ารควบคมโรคขาด ารไอโอดีน มที่ 7
พ่อ ปนคาใชจายในโครง ารควบคมโรคขาด ารไอโอดีน ม
ที่ 7
จํานวน 7,000 บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 นา 159 ลําดับที่ 20
20.โครง าร ารปรับปรงภาวะโภชนา ารและ ขภาพ ด็ ม
ที่ 7
พ่อ ปนคาใชจายในโครง ารปรับปรงภาวะโภชนา ารและ
ขภาพ ด็
มที่ 7 จํานวน 7,000 บาท
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 นา 159 ลําดับ
ที่ 21
21.โครง าร ง ริมโภชนา าร ํา รับแมและ ด็ มที่ 7
พ่อ ปนคาใชจายในโครง าร ง ริมโภชนา าร ํา รับแมและ
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ด็
มที่ 7 จํานวน 7,000 บาท

ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 นา 159 ลําดับ
ที่ 22
22.โครง าร ารควบคมโรคขาด ารไอโอดีน มที่ 8
พ่อ ปนคาใชจายในโครง ารโรคขาด ารไอโอดีน มที่ 8
จํานวน

7,000 บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
นา 160 ลําดับที่ 23

23.โครง าร ารปรับปรงภาวะโภชนา ารและ ขภาพ ด็ ม
ที่ 8
พ่อ ปนคาใชจายในโครง ารปรับปรงภาวะโภชนา ารและ
ขภาพ ด็
มที่ 8 จํานวน 7,000 บาท

ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 นา 160 ลําดับ
ที่ 24
24.โครง าร ง ริมโภชนา ารและ ขภาพอนามัยแมและ ด็ ม
ที่ 8
พ่อจาย ปนคาใชจายในโครง าร ง ริมโภชนา ารและ ขภาพ
อนามัยแมและ ด็ มที่ 8จํานวน 6,000บาท ปรา ฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 นา 160 ลําดับที่ 25
25.โครง ารพัฒนาระบบ ขาภิบาลในวัดและชมชน มที่ 9
พ่อ ปนคาใชจายในโครง ารพัฒนาระบบ ขาภิบาลในวัดและ
ชมชน มที่ 9 จํานวน 5,000 บาท
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 นา 161 ลําดับ
ที่ 26
26.โครง ารตรวจ ขภาพ คล่อนที่ มที่ 9
พ่อ ปนคาใชจายในโครง ารตรวจ ขภาพ คล่อนที่ มที่ 9
จํานวน 5,000 บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 นา 161 ลําดับที่ 27
27.โครง ารรณรงค์และแ ไขปัญ ายา พติด มที่ 9
พ่อ ปนคาใชจายในโครง ารรณรงค์และแ ไขปัญ ายา พติด
มที่ 9 จํานวน 10,000 บาท

ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 นา 161 ลําดับ
ที่ 28
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28.โครง ารพัฒนาระบบ ขาภิบาลในบานและชมชน มที่ 10
พ่อ ปนคาใชจายในโครง ารพัฒนาระบบ ขาภิบาลในวัดและ
ชมชน มที่ 10 จํานวน 5,000 บาท
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 นา 161ลําดับ
ที่ 29
29.โครง ารตรวจ ขภาพ คล่อนที่ มที่ 10
พ่อ ปนคาใชจายในโครง ารตรวจ ขภาพ คล่อนที่ มที่ 10
จํานวน 5,000 บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 นา 162 ลําดับที่ 30
30.โครง ารรณรงค์และแ ไขปัญ ายา พติด มที่ 10
พ่อ ปนคาใชจายในโครง ารรณรงค์และแ ไขปัญ ายา พติด
มที่ 10 จํานวน 10,000 บาท

ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 นา 162 ลําดับ
ที่ 31
31.โครง ารพัฒนาระบบ ขาภิบาลในโรง รียนและชมชน ม
ที่ 11
พ่อ ปนคาใชจายในโครง ารพัฒนาระบบ ขาภิบาลในโรง รียน
และชมชน มที1่1 จํานวน 5,000 บาท
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 นา 163 ลําดับ
ที่ 32
32.โครง าร ง ริมโภชนา ารและ ขอนามัยแมและ ด็ ม
ที่ 11 พ่อจาย ปนคาใชจายในโครง าร ง ริมโภชนา ารและ
ขอนามัยแมและ ด็ มที่ 11 จํานวน 5,000 บาท ปรา ฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 นา 163 ลําดับที่ 33
33.โครง ารตรวจ ขภาพ คล่อนที่ มที่ 11
พ่อ ปนคาใชจายในโครง ารตรวจ ขภาพ คล่อนที่ มที่ 11
จํานวน 5,000 บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565 นา 163 ลําดับที่ 34
34.โครง ารรณรงค์และแ ไขปัญ ายา พติด มที่ 11
พ่อ ปนคาใชจายในโครง ารรณรงค์และแ ไขปัญ ายา พ
ติด มที่ 11 จํานวน 5,000 บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565 นา 164 ลําดับที่ 35
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และ ปนไปตาม นัง อ
รม ง ริม ารป ครอง วนทองถิ่น ดวนที่ ด ที่มท 0810.5
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/ว2021 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,614,160 บาท

งบบุคลากร รวม 1,391,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,391,460 บาท
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 1,161,420 บาท

- พ่อจาย ปน งิน ดอนและ งินปรับปรง งิน ดอนพนั งาน ทศบาล
อง วั ดิ าร ังคม จํานวน 3 อัตรา

- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด
ลนคร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว ับ ารบริ ารงาน

บคคลของ ทศบาล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2559

งินประจําตําแ นง จํานวน 60,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินประจําตําแ นงพนั งานของพนั งาน ทศบาล
อง วั ดิ าร ังคม จํานวน 2 อัตรา

- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด
ลนคร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว ับ ารบริ ารงาน

บคคลของ ทศบาล (แ ไข พิ่ม ติม) พ.ศ.2559
คาตอบแทนพนั งานจาง จํานวน 170,040 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบแทนและ งินปรับปรงคาตอบแทนพนั งาน
จาง อง วั ดิ าร ังคม
- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด

ลนคร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บคคลของ ทศบาล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2558
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งบดาเนินงาน รวม 218,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,700 บาท
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา จํานวน 13,700 บาท

- พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรของพนั งาน ทศบาล
ตาม ิทธิที่ควรจะไดรับ
- ปนไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตรของพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

- รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร จํานวน 80,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจาง มาบริ าร (งานธร าร) จํานวน 1
อัตรา และจาง มาบริ ารอ่นๆ ที่ ี่ยวของ รอจัด า
วาร าร นัง อ ิ่งพิมพ์ จางทําโปร ตอร์ แผงปด
ประ าศ อ ารทางวิชา ารอ่นๆ ปนตน
- คาโฆษณาและ ผยแพร ปนตน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2563 ร่อง ลั ณฑ์ ารดํา นิน าร

จาง อ ชนและ าร บิ จายคาจาง มาบริ ารขององค์ รป ครอง
วนทองถิ่น
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รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาผานทางดวนพิ ศษ คาบริ ารจอดรถใน าร ดินทาง
ไปปฏิบัติราช าร ํา รับรถยนต์ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
ตามระ บียบวาดวยรถราช าร ซึ่งองค์ รป ครอง วนทองถิ่นได
มาโดยวิธี ารซ้อ ารยม าร ชา รอรับบริจาค รอไดรับ
ความชวย ลอจา รัฐบาลตางประ ทศ รอองค์ ารระ วาง
ประ ทศและขึ้นทะ บียน ปนครภัณฑ์ขององค์ รป ครอง วนทอง
ถิ่น คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน ที่จํา ปนใน าร ดินทางไป
ราช าร ของคณะผบริ าร มาชิ ภา ทศบาล พนั งาน
ทศบาล และพนั งานจาง รอบคคล คณะบคคลที่ไดรับ
อนญาต รออนมัติใ ดินทางไปราช าร พ่อประชม ฝึ
อบรม ัมมนา ดงาน รอไปติดตอราช าร ปนไปตาม
ระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมของพนั งาน
ทศบาล และพนั งานจาง รอบคคล คณะบคคลที่ไดรับ
อนญาต รออนมัติใ ดินทางไปราช าร พ่อประชม ฝึ
อบรม ัมมนา ดงาน รอไปติดตอราช าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
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คาบํารงรั ษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาบํารงรั ษา รอซอมแซมครภัณฑ์ที่ดินและ ิ่ง อ
ราง และทรัพย์ ินอ่นๆ ชนรถยนต์ วน ลาง คร่อง

คอมพิว ตอร์ คร่องปรับอา าศ คร่องถาย อ าร โต๊ะ
าอี้ ปนตน

- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน ารบริ าร
งานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วั ด ํานั งาน จํานวน 20,000 บาท

-- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด ํานั งานตางๆ ชน นัง อ คร่อง
คิด ลขขนาด ล็ คร่อง จาะ ระดาษขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ
ขนาด ล็ รรไ ร าอี้พลา ติ ตรายาง ระดาษ ปา า
ดิน อ น้ํายาลบคําผิด ทป าว าว แผง ั้น องแบบร้อถอน
ได (Partition) ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
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วั ดงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดงานบานงานครัว
ตางๆ ชน มอ ระทะ ผงซั ฟอ บ น้ํายาดับ
ลิ่น แปรง ไม วาด แ วน้ํา ถาด ปนตน

- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

วั ดโฆษณาและ ผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดโฆษณาและ ผยแพรตางๆ ชน ขาตั้ง
ลอง ลน ์ซม ระ ปาใ ลอง ป้ายไฟ ตอนแบบลอลา ป้าย

ประชา ัมพันธ์ ี ระดาษ ขียนโป ตอร์ มมโมรี่ าร์ด
อ าร ผยแพรผล ารดํา นินงาน ปนตน

- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
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วั ดคอมพิว ตอร์ จํานวน 30,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดคอมพิว ตอร์ตางๆ ชน อป รณ์
บันทึ ขอมล ัวพิมพ์ รอแถบพิมพ์ ํา รับ คร่องพิมพ์
คอมพิว ตอร์ ตลับผง มึ ํา รับ คร่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ าย
ค บิล ระดาษตอ น่อง นวยประมวลผล ฮาร์ดดิ ์ไดร์ฟ
แผน รองแ ง มนบอร์ด ปนตน

- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 4,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,000 บาท
ครภัณฑ์ ํานั งาน

าอี้ทํางาน จํานวน 4,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา าอี้ทํางานบนวม แบบมีลอ มน มีพนั พิง
ามารถปรับระดับ ง-ต่ําได จํานวน 2 ตัว ราคาตามทอง

ตลาด น่องจา ปนครภัณฑ์ที่อยนอ นอจา บัญชีราคา
มาตรฐานครภัณฑ์ ของ ํานั งบประมาณ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 50,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

โครง ารถายทอดปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง แนวทางปฏิบัติ จํานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดํา นินงานโครง ารถายทอดปรัชญา
ศรษฐ ิจพอ พียง แนวปฏิบัติ ชนคาวั ด อป รณ์ คาตอบแทน
วิทยา ร คาอา าร คาอา ารวาง และคาใชจายอ่นๆที่ ี่ยวของ
และจํา ปนใน ารดํา นินงาน
- ปนไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน
ารจัดงาน ารแขงขัน ีฬาและ งนั ีฬา ขารวม ารแขงขันของ

องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
( ปรา ฏอยในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 138
ลําดับที่ 4)

โครง าร ง ริม- นับ นนพัฒนาศั ยภาพ ตรี จํานวน 15,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดํา นินงานโครง าร ง ริม- นับ
นนพัฒนาศั ยภาพ ตรี ชนคาวั ด อป รณ์ คาตอบแทน

วิทยา ร คาอา าร คาอา ารวาง และคาใชจายอ่นๆที่ ี่ยวของ
และจํา ปนใน ารดํา นินงาน
- ปนไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน
ารจัดงาน ารแขงขัน ีฬาและ งนั ีฬา ขารวม ารแขงขันของ

องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
( ปรา ฏอยในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 139
ลําดับที่ 5 )
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โครง าร นับ นน- ง ริมวันผพิ าร า ล จํานวน 15,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดํา นินงานโครง าร นับ นน- ง
ริมวันผพิ าร า ล ชนคาวั ด อป รณ์ คาตอบแทน

วิทยา ร คาอา าร คาอา ารวาง และคาใชจายอ่นๆที่ ี่ยวของ
และจํา ปนใน ารดํา นินงาน
- ปนไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน
ารจัดงาน ารแขงขัน ีฬาและ งนั ีฬา ขารวม ารแขงขันของ

องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
( ปรา ฏอยในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 138
ลําดับที่ 2 )

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 130,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

โครง ารแขงขัน ีฬาตอตานยา พติด ีฬาพ้นฐานและ ีฬาอ่นๆ จํานวน 70,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายโครง ารแขงขัน ีฬาตอตานยา พ
ติด ีฬาพ้นฐานและ ีฬาอ่นๆ โดยมีคาใชจายประ อบดวย คา
ตอบแทนคณะ รรม าร คา งินรางวัล คาอา ารวางและ คร่อง
ด่ม คาป้ายประชา ัมพันธ์ คาจาง มาวงดริยางค์ คาชด ีฬา
ํา รับนั ีฬา คาอา าร ํา รับนั ีฬา คาวั ดอป รณ์ที่จํา
ปนใน ารจัดงาน
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน
ารจัดงาน ารแขงขัน ีฬาและ งนั ีฬา ขารวม ารแขงขันของ

องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 141 ลําดับที่ 5)
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โครง ารแขงขัน ีฬานั รียน ระดับ อนวัย รียน จํานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายโครง ารแขงขัน ีฬานั รียน ระดับ อน
วัย รียน โดยมีคาใชจายประ อบดวย คา งินรางวัล คา รียญ
รางวัล คาอา ารวางและ คร่องด่ม คาป้ายประชา ัมพันธ์ คา
จาง มาวงดริยางค์ คาจาง มาจัด ตรียมริ้วขบวน คาอา าร
ํา รับนั ีฬา คาวั ดอป รณ์ที่จํา ปนใน ารจัดงาน

- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน
ารจัดงาน ารแขงขัน ีฬาและ งนั ีฬา ขารวม ารแขงขันของ

องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 142 ลําดับที่ 6)

โครง ารแขงขันฟตซอล "รวมพลัง ราง ขภาพที่ดี" จํานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายโครง ารแขงขันฟตซอล "รวมพลัง ราง
ขภาพที่ดี" โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาตอบแทนคณะ
รรม าร คา งินรางวัล คาอา ารวางและ คร่องด่ม คาป้าย

ประชา ัมพันธ์ คาวั ดอป รณ์ที่จํา ปนใน ารจัดงาน
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน
ารจัดงาน ารแขงขัน ีฬาและ งนั ีฬา ขารวม ารแขงขันของ

องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 142 ลําดับที่ 7)
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โครง ารแขงขันฟตบอล 7 คน ดไ ม ์ จํานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายโครง ารแขงขันฟตบอล 7 คน ดไ
ม ์ โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาตอบแทนคณะ
รรม าร คา งินรางวัล คาอา ารวางและ คร่องด่ม คาป้าย

ประชา ัมพันธ์ คาวั ดอป รณ์ที่จํา ปนใน ารจัดงาน
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน
ารจัดงาน ารแขงขัน ีฬาและ งนั ีฬา ขารวม ารแขงขันของ

องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 142 ลําดับที่ 8)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 20,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

โครง ารจัด ิจ รรมวัน ําคัญ ทางพระพทธศา นา จํานวน 10,000 บาท

- พ่อ ปนคาใชจายใน ารดํา นิน ารจัดโครง ารจัด ิจ รรมวัน
ําคัญทางพระพทธศา นา

- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน
ารจัดงาน ารแขงขัน ีฬาและ งนั ีฬา ขารวม ารแขงขันของ

องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 143 ลําดับที่ 10)
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โครง ารธรรม ัญจร จํานวน 10,000 บาท

- พ่อ ปนคาใชจายใน ารดํา นิน ารจัดโครง ารธรรม ัญจร
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน
ารจัดงาน ารแขงขัน ีฬาและ งนั ีฬา ขารวม ารแขงขันของ

องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 143 ลําดับที่ 11)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 6,086,870 บาท

งบบุคลากร รวม 2,267,670 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 2,267,670 บาท
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 1,458,630 บาท

- พ่อจาย ปน งิน ดอนและ งินปรับปรง งิน ดอนพนั งาน ทศบาล
นวยงาน องชาง จํานวน 5 อัตรา

- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด
ลนคร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว ับ ารบริ ารงาน

บคคลของ ทศบาล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2559
งินประจําตําแ นง จํานวน 60,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินประจําตําแ นงพนั งานของพนั งาน ทศบาล
นวยงานคลัง จํานวน 2 อัตรา

- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด
ลนคร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว ับ ารบริ ารงาน

บคคลของ ทศบาล (แ ไข พิ่ม ติม) พ.ศ.2559
คาตอบแทนพนั งานจาง จํานวน 707,880 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบแทนและ งินปรับปรงคาตอบแทนพนั งาน
จางของ นวยงาน องชาง
- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด

ลนคร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บคคลของ ทศบาล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2558
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จํานวน 41,160 บาท

- พ่อจาย ปน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว ํา รับพนั งาน
จาง ของ นวยงาน องชาง
- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด

ลนคร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว ับ ลั ณฑ์ ารใ
พนั งาน ทศบาล ล จาง และพนั งานจางของ ทศบาลใ ไดรับ
งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

งบดาเนินงาน รวม 1,163,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน์แ องค์ รป ครอง วน
ทองถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน์แ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น ตามที่ไดรับมอบ มาย คาตอบแทน
บคคล รอคณะ รรม ารซ้อ รอจาง รอคาใชจายอยางอ่นที่

ี่ยวของ รอตามที่ระ บียบ ฎ มาย ํา นด
- ปนไปตาม นัง อ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ด ที่ ค 0402.5
/ว85 ลงวันที่ 6 ันยายน 2561 ร่อง ลั ณฑ์ าร บิ จายคา
ตอบแทนบคคล รอคณะ รรม าร

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร

งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา จํานวน 30,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรของพนั งาน ทศบาล
ตาม ิทธิที่ควรจะไดรับ
- ปนไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตรของพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 478,200 บาท
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาโฆษณาและ ผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจาง มาโฆษณาและ ผยแพรขาว ารทางวิทย
ระจาย ียง โทรทัศน์ รอ ิ่งพิมพ์ตางๆ

- ปนไปตามพระราชบัญญัติ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ปนไปตามระ บียบ ร ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2563 ร่อง ลั ณฑ์ ารดํา นิน าร

จาง อ ชนและ าร บิ จายคาจาง มาบริ ารขององค์ รป ครอง
วนทองถิ่น

คาจาง มาบริ าร จํานวน 353,200 บาท

- พ่อจาย ปนคา ขาป นัง อ ถาย อ ารตางๆ คาบริ ารรับใช
และคาจาง มาบริ ารตางๆใน ิจ ารของ ทศบาล คาติดตั้ง
ไฟฟ้า ชน คาปั าพาด ายภายนอ ภายใน ถานที่
ราช าร คาจาง มา ดิน ายและติดตั้งอป รณ์ไฟฟ้า พิ่ม ติม คา
ธรรม นียม รวมถึงคาปรับปรงระบบไฟฟ้า าร พิ่ม ําลัง
ไฟฟ้า ารขยายไฟฟ้า ฯลฯ
1) ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใช
จายใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2563 ร่อง ลั ณฑ์ ารดํา นิน าร

จาง อ ชนและ าร บิ จายคาจาง มาบริ ารขององค์ รป ครอง
วนทองถิ่น
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รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาผานทางดวนพิ ศษ คาบริ ารจอดรถใน าร ดินทางไป
ปฏิบัติราช าร ํา รับรถยนต์ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่นตาม
ระ บียบวาดวยรถราช าร ซึ่งองค์ รป ครอง วนทองถิ่นไดมา
โดยวิธี ารซ้อ ารยม าร ชา รอรับบริจาค รอไดรับความ
ชวย ลอจา รัฐบาลตางประ ทศ รอองค์ ารระ วางประ ทศ
และขึ้นทะ บียน ปนครภัณฑ์ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น คา
ธรรม นียมใน ารใช นามบิน ที่จํา ปนใน าร ดินทางไป
ราช าร ของคณะผบริ าร มาชิ ภา ทศบาล พนั งาน
ทศบาล และพนั งานจาง รอบคคล คณะบคคลที่ไดรับ
อนญาต รออนมัติใ ดินทางไปราช าร พ่อประชม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รอไปติดตอราช าร ปนไปตาม
ระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมของพนั งาน
ทศบาล และพนั งานจาง รอบคคล คณะบคคลที่ไดรับ
อนญาต รออนมัติใ ดินทางไปราช าร พ่อประชม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รอไปติดตอราช าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
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คาบํารงรั ษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาบํารงรั ษา รอซอมแซมครภัณฑ์ที่ดินและ ิ่ง อ
ราง และทรัพย์ ินอ่นๆ ชนรถยนต์ วน ลาง คร่อง

คอมพิว ตอร์ คร่องปรับอา าศ คร่องถาย อ าร โต๊ะ
าอี้ ปนตน

- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง าร ดังนี้
1) ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจายใน ารบริ าร
งานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 425,000 บาท
วั ด ํานั งาน จํานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด ํานั งานตางๆ ชน นัง อ คร่อง
คิด ลขขนาด ล็ คร่อง จาะ ระดาษขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ
ขนาด ล็ รรไ ร าอี้พลา ติ ตรายาง ระดาษ ปา า
ดิน อ น้ํายาลบคําผิด ทป าว าว แผง ั้น องแบบร้อถอน
ได (Partition) ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
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วั ดไฟฟ้าและวิทย จํานวน 60,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดไฟฟ้าและวิทยตางๆ ชน าย
ไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า วิตซ์ไฟฟ้า ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

วั ด อ ราง จํานวน 150,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด อ รางตางๆ ชน ไม
ตางๆ คอน คีม ซะแลง ทปวัดระยะ วานมอ นั่งราน น้ํามัน
ทาไม ทิน นอร์ ปนซี มนต์ ยางมะตอย ํา ร็จรป ทอน้ําและ
อป รณ์ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

วั ดยานพา นะและขน ง จํานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดยานพา นะและขน ง
ตางๆ ชน ไขควง ยางรถยนต์ น้ํามัน บร พลา ฟลม์ รอง
แ ง บาะรถยนต์ คร่องยนต์ (อะไ ล) บร พวง
มาลัย แบต ตอรี่ ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
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วั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น จํานวน 100,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด ช้อ พลิงและ ลอล่นตางๆ ชน น้ํามัน
ช้อ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน ๊าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน
ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน คร่อง น้ํามัน ียร์ น้ํามัน ลอ
ล่น ข็มขัดนิรภัย ายไฮโดรลิค ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

วั ดโฆษณาและ ผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดโฆษณาและ ผยแพรตางๆ ชน ขาตั้ง
ลอง ลน ์ซม ระ ปาใ ลอง ป้ายไฟ ตอนแบบลอลา ป้าย

ประชา ัมพันธ์ ี ระดาษ ขียนโป ตอร์ มมโมรี่ าร์ด
อ าร ผยแพรผล ารดํา นินงาน ปนตน

- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
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วั ดคอมพิว ตอร์ จํานวน 30,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดคอมพิว ตอร์ตางๆ ชน อป รณ์
บันทึ ขอมล ัวพิมพ์ รอแถบพิมพ์ ํา รับ คร่องพิมพ์
คอมพิว ตอร์ ตลับผง มึ ํา รับ คร่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ าย
ค บิล ระดาษตอ น่อง นวยประมวลผล ฮาร์ดดิ ์ไดร์ฟ
แผน รองแ ง มนบอร์ด ปนตน

- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

วั ด ํารวจ จํานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด ํารวจ ชน บันไดอลมิ นียม บันได
ไม อป รณ์ พิ่ม ติม ปนตน
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

วั ดอ่น จํานวน 50,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดอ่น ชน มิ ตอร์น้ํา-ไฟฟ้า มอ
รอ ตะแ ง ัน วะ ัว ช่อมแ ๊ ัววาล์ว ปด-ปด
แ ๊ อป รณ์อ่นๆที่ ี่ยวของ ปนตน
- ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ร่องรปแบบและ าร

จําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาไฟฟ้า วน ินของไฟฟ้า าธารณะประจํา มบาน
ใน ขตพ้นที่รับผิดชอบของ ทศบาลตําบล ดไ

งบลงทุน รวม 2,656,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,656,000 บาท
ครภัณฑ์ ํานั งาน

าอี้ทํางาน จํานวน 6,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา าอี้ทํางานบนวม แบบมีลอ มน มีพนั พิง
ามารถปรับระดับ ง-ต่ําได จํานวน 3 ตัวๆ

ละ 2,000 บาท ราคาตามทองตลาด น่องจา ปนครภัณฑ์ที่อย
นอ นอจา บัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ ของ ํานั งบประมาณ

ครภัณฑ์ยานพา นะและขน ง

รถ ระ ชาไฟฟ้า จํานวน 2,650,000 บาท

พ่อจาย ปนคาจัดซ้อรถ ระ ชาไฟฟ้า จํานวน 1 คัน โดยมี
คณลั ษณะดังนี้ ปนรถยนต์บรรท ระบะ ททาย ติดตั้ง ครน
พับไฮดรอลิ พรอม ระ ชาซอมไฟฟ้า ชนิด 6 ลอ คร่องยนต์
ดี ซล 4 บ 4 จัง วะ มี ําลังแรงมาไมนอย วา 150 แรงมา ตั้ง
ราคาตามทองตลาด น่องจา ปนครภัณฑ์ที่อยนอ นอจา บัญชี
ราคาครภัณฑ์ ํานั งบประมาณราคาตามทองตลาด น่องจา
ปนครภัณฑ์ที่อยนอ นอจา บัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ ของ
ํานั งบประมาณ
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งานก่อสร้าง รวม 2,314,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,314,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,314,000 บาท
คา อ ราง ิ่ง าธารณปโภค

โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็  ถนนริม ข่อน ซอย 1 
บาน ลาง มที่ ๘

จํานวน 382,000 บาท

พ่อจาย ปนคา อ รางถนนถนนคอน รีต ริม ล็ ถนนริม
ข่อน ซอย 1 บาน ลาง มที่ 8 ผิวจราจร วาง 4 มตร ยาว 150
มตร นา ฉลี่ย 0.15 มตร ไ ลทางล รัง วางขางละ 0.25 -
0.50 มตร รอพ้นที่ผิวจราจรไมนอย วา 600 ตาราง มตร

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 108 ลําดับที่ 9)
โครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ นขางบานนายศั ดิ์ ริยา 
 ทิพย์คํามี -บานนาง มบัติ    นามฮง  ม.5

จํานวน 154,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ นขางบานนาย
ศั ดิ์ ริยา ทิพย์คํามี - บานนาง มบัติ นามฮง บานคอนอย ม
ที่ 5 ผิวจราจร วาง 2.50 มตร ยาว 85 มตร นา ฉลี่ย 0.15
มตร รอพ้นที่ไมนอย วา 212.50 ตาราง มตร ไ ลทางล รัง
วางขางละ 0.00 - 0.25 มตร

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 118 ลําดับที่ 58)
โครง าร อ รางถนนล รังจา ามแย ะพาน ิน - นา ลา  ม.4 จํานวน 126,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาปรับปรงทาง าธารณะ ปนผิวจราจรล รัง จา
ามแย ะพาน ิน - นา ลา บานคอใ ญ มที่ 4 ขนาดผิว

จราจร วาง 4 มตร ยาว 550 มตร นา ฉลี่ย 0.25 มตร รอมี
พ้นที่ไมนอย วา 2,200 ตาราง มตร
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 116 ลําดับที่ 49)

โครง าร อ รางถนนล รังซอยป่ตา - นา ลา  มที่ 7 จํานวน 198,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาปรับปรงผิวทาง าธารณะ ปนผิวจราจรล รัง ซอย
ป่ตา - นา ลา บาน ลาง มที่ 7 ขนาดผิวจราจร วาง 4.00
มตร ยาว 600 มตร นา ฉลี่ย 0.25 มตร รอมีพ้นที่ไมนอย
วา 2,400 ตาราง มตร

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 121 ลําดับที่ 72)

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  14:58:23 นา : 90/96



โครง าร อ รางถนนล รังบานนายลพ  พลตา - นางทองมวน  
ปทมมา  มที่ 3

จํานวน 91,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาปรับปรงทาง าธารณะ ปนผิวทางล รังบานนาย
พลตา - นางทองมวน ปทมมา บาน ลาง มที่ 3 ขนาดผิวจราจร
วาง 3.00 มตร ยาว 390 มตร นา ฉลี่ย 0.25 มตร รอพ้นที่

ไมนอย วา 1,170 ตาราง มตร
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 115 ลําดับที่ 43)

โครง าร อ รางถนนล รัง พ่อ าร ษตร นบานนางวิไลพร - นา
ลงตอง   ม.5

จํานวน 70,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาปรับปรงผิวทาง าธารณะ ปนผิวจราจรล รัง น
บานนางวิไลพร - นาลงตอง บานคอนอย มที่ 5 ขนาดผิวจราจร
วาง 3 มตร ยาว 280 มตร นา ฉลี่ย 0.25 มตร รอมีพ้นที่

ไมนอย วา 840 ตาราง มตร
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 117 ลําดับที่ 53)

โครง าร อ รางรางระบายน้ํารปตัวย จา บานนาย อง ขวงทิพย์ - 
นาง ขียน ล วรรณค์ ม 1

จํานวน 432,000 บาท

พ่อจาย ปนคา อ รางรางระบายน้ํารปตัวย จา บานนาย
อง ขวงทิพย์ - นาง ขียน ล วรรณค์ (ถนนโพธิ์ไทร ซอย 1
)บาน ดไ ม 1 รางระบายน้ํา วาง 0.40 มตร ง ฉลี่ย 0.40
มตร พรอมบอพั 2 บอ ความยาวรวมไมนอย วา 118 มตร

(แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) นา 112 ลําดับที่ 30)
โครง าร อ รางรางระบายน้ํารปตัวยจา บานนายร  ลพิมพ์โพธิ์ - 
ทงนาบานงิ้ว

จํานวน 499,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา อ รางรางระบายน้ํารปตัวยจา บานนายร ล
พิมพ์โพธิ์ - ทงนาบานงิ้ว บาน ดไ มที่ 1 รางระบายน้ํา
วาง 0.40 มตร ง ฉลี่ย 0.40 มตร พรอมบอพั จํานวน 1
บอ ความยาวรวมไมนอย วา 176 มตร
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 110 ลําดับที่ 20)
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โครง าร อ รางรางระบายน้ํารปตัวยพรอมบอพั   ถนนประชา
ามัคคี  บาน ลาง  มที่ 10

จํานวน 282,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา อ รางรางระบายน้ํารปตัวยพรอมบอพั ถนน
ประชา ามัคคี บาน ลาง มที่ 10 รางระบายน้ํา วาง 0.40
มตร ง ฉลี่ย 0.40 มตร พรอมบอพั จํานวน 3 บอ ความยาว

รวมไมนอย วา 92 มตร
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 137 ลําดับที่ 141)

โครง ารซอมแซมถนนล รัง ายบึงผั นาม ม.2 จํานวน 80,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาปรับปรงทาง าธารณะ ปนผิวทางล รัง บาน
งิ้ว มที่ 2 ผิวจราจร วาง 4.00 มตร ยาว 350 มตร นา
ฉลี่ย 0.25 มตร รอพ้นที่ไมนอย วา 1,400 ตาราง มตร
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 112 ลําดับที่ 33)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 442,660 บาท

งบบุคลากร รวม 402,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 402,660 บาท
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 402,660 บาท

พ่อจาย ปน งิน ดอนและ งินปรับปรง งิน ดอนพนั งาน ทศบาล
แผนงาน าร ษตร จํานวน 1 อัตรา
- ปนไปตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด

ลนคร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บคคลของ ทศบาล ( พิ่ม ติม) พ.ศ.2559
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งบดาเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาผานทางดวนพิ ศษ คาบริ ารจอดรถใน าร ดินทางไป
ปฏิบัติราช าร ํา รับรถยนต์ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่นตาม
ระ บียบวาดวยรถราช าร ซึ่งองค์ รป ครอง วนทองถิ่นไดมา
โดยวิธี ารซ้อ ารยม าร ชา รอรับบริจาค รอไดรับความ
ชวย ลอจา รัฐบาลตางประ ทศ รอองค์ ารระ วางประ ทศ
และขึ้นทะ บียน ปนครภัณฑ์ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น คา
ธรรม นียมใน ารใช นามบิน ที่จํา ปนใน าร ดินทางไป
ราช าร ของคณะผบริ าร มาชิ ภา ทศบาล พนั งาน
ทศบาล และพนั งานจาง รอบคคล คณะบคคลที่ไดรับ
อนญาต รออนมัติใ ดินทางไปราช าร พ่อประชม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รอไปติดตอราช าร ปนไปตาม
ระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ชน คาลงทะ บียน
ตางๆ ที่จํา ปนใน าร ดินทางไปราช าร ของคณะผ
บริ าร มาชิ ภา ทศบาล พนั งาน ทศบาล และพนั งาน
จาง รอบคคล คณะบคคลที่ไดรับอนญาต รออนมัติใ ดินทาง
ไปราช าร พ่อประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รอไป
ติดตอราช าร ปนไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
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โครง ารฝึ อบรม าร ลี้ยงปลาในบอดิน จํานวน 20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายในโครง ารฝึ อบรม าร ลี้ยงปลาในบอ
ดิน ชน คาวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ คร่องด่ม คา
ป้ายโครง าร ปัจจัย ารผลิตและวั ดอ่นๆ ที่ ี่ยวของ ปนตน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และระ บียบ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค์ รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาดวย ลั ณฑ์และวิธี ารบริ าร ิจ าร
บาน มองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 นา 202 ลําดับ
ที่ 15)

โครง าร ง ริม ารใช ารชีวภัณฑ์ป้อง ันและ ําจัดศัตรพช จํานวน 10,000 บาท

- พ่อ ปนคาใชจายในโครง าร ง ริม ารใช ารชีวภัณฑ์ป้อง ัน
และ ําจัดศัตรพช ชน คาวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ
คร่องด่ม คาป้ายโครง าร และวั ดอ่นๆ ที่ ี่ยวของ ปนตน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และระ บียบ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาดวย ลั ณฑ์และวิธี ารบริ าร ิจ าร
บาน มองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 นา 201 ลําดับที่ 13)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 25,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 25,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

โครง ารปล ตนไม จํานวน 5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายในโครง ารปล ตนไม ชน คาพันธ์ไม คา
ป้ายโครง าร คาอา าร คาอา ารวางและ คร่องด่ม คาจัด ถาน
ที่ ปนตน
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค์ รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาดวย ลั ณฑ์และวิธี ารบริ าร ิจ าร
บาน มองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
จัดงาน ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ขารวมแขงขัน ีฬา
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) นา 200 ลําดับ
ที่ 10)
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โครง ารอนรั ษ์พันธ รรมพชอัน น่องมาจา พระราชดําริ ม ด็จ
พระ นิษฐาธิราช จา รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ ยามบรม
ราช มารี

จํานวน 20,000 บาท

พ่อจาย ปนคาใชจายในโครง ารอนรั ษ์พันธ รรมพชอัน น่องมา
จา พระราชดําริ ม ด็จพระ ทพรัตนราชดาฯ ยามบรมราช
มารี ชน คาวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ คร่องด่ม คา

ป้ายโครง าร และวั ดอ่นๆ ที่ ี่ยวของ ปนตน
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค์ รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2542
3) พระราช ฤษฎี า วาดวย ลั ณฑ์และวิธี ารบริ าร ิจ าร
บาน มองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 นา 201 ลําดับ
ที่ 11)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

คาชําระ นี้ งิน 500,000

คาชําระดอ บี้ย 35,000

งินสมทบ องทุนประ ัน
สังคม

135,000

งินสมทบ องทุน งินทดแทน 5,500

บี้ยยังชีพผสงอายุ 13,840,000

บี้ยยังชีพความพิ าร 4,992,000

บี้ยยังชีพผป่วย อดส์ 60,000

งินสํารองจาย 300,000

รายจายตามขอผ พัน

งินสมทบ องทุน
บํา น็จบํานาญขา
ราช ารสวนทองถิ่น (
.บ.ท.)

674,625

งินสมทบ องทุนสํารอง
ลี้ยงชีพล จางประจํา 
( สจ.)

2,000

คาบํารุงสันนิบาต
ทศบาลแ งประ ทศ
ไทย

42,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระ นี้ งิน 500,000

คาชําระดอ บี้ย 35,000

งินสมทบ องทุนประ ัน
สังคม

135,000

งินสมทบ องทุน งินทดแทน 5,500

บี้ยยังชีพผสงอายุ 13,840,000

บี้ยยังชีพความพิ าร 4,992,000

บี้ยยังชีพผป่วย อดส์ 60,000

งินสํารองจาย 300,000

รายจายตามขอผ พัน

งินสมทบ องทุน
บํา น็จบํานาญขา
ราช ารสวนทองถิ่น (
.บ.ท.)

674,625

งินสมทบ องทุนสํารอง
ลี้ยงชีพล จางประจํา 
( สจ.)

2,000

คาบํารุงสันนิบาต
ทศบาลแ งประ ทศ
ไทย

42,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

งินทุน ารศึ ษาแ ด็
นั รียน นั ศึ ษาและผ
ดอยโอ าส

30,000

งินสมทบ องทุน ลั
ประ ันสุขภาพ

190,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งิน ดือนนาย /รองนาย
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจําตําแ นง
นาย /รองนาย

120,000

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รอง
นาย

120,000

คาตอบแทนราย ดือน
ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี นาย องค์ าร
บริ ารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิ
สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือ
พนั งานสวนทองถิ่น

6,308,800 544,560 3,791,820 864,900 1,161,420

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร 
รือพนั งานสวนทองถิ่น

84,000 12,000

งินประจําตําแ นง 246,000 60,000 42,000 60,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:05:22 นา : 3/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

งินทุน ารศึ ษาแ ด็
นั รียน นั ศึ ษาและผ
ดอยโอ าส

30,000

งินสมทบ องทุน ลั
ประ ันสุขภาพ

190,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งิน ดือนนาย /รองนาย
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจําตําแ นง
นาย /รองนาย

120,000

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รอง
นาย

120,000

คาตอบแทนราย ดือน
ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี นาย องค์ าร
บริ ารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิ
สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือ
พนั งานสวนทองถิ่น

1,458,630 402,660 14,532,790

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร 
รือพนั งานสวนทองถิ่น

96,000

งินประจําตําแ นง 60,000 468,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:05:22 นา : 4/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

คาตอบแทนพนั งานจาง 496,400 216,000 1,578,000 170,040

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จาง

24,000 24,000 26,220

งินวิทยฐานะ 336,000

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

10,000 140,000 158,400

คา บี้ยประชุม 5,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

3,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษา
บุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จ
างประจํา

53,000 5,000 30,000 5,000 13,700

ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 5,600 320,000 153,600

- คาโฆษณาและ ผย
แพร

5,000

- คาจางวารสารประชา
สัมพันธ์ ทศบาล

3,000

- คาจาง มาจัดทําและ
ปรับปรุง ว็บไซต์
ทศบาลพรอม ชาพื้นที่
ซริฟ วอร์

30,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:05:22 นา : 5/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

คาตอบแทนพนั งานจาง 707,880 3,168,320

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จาง

41,160 115,380

งินวิทยฐานะ 336,000

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

80,000 388,400

คา บี้ยประชุม 5,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

3,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษา
บุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จ
างประจํา

30,000 136,700

ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 479,200

- คาโฆษณาและ ผย
แพร

5,000

- คาจางวารสารประชา
สัมพันธ์ ทศบาล

3,000

- คาจาง มาจัดทําและ
ปรับปรุง ว็บไซต์
ทศบาลพรอม ชาพื้นที่
ซริฟ วอร์

30,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:05:22 นา : 6/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- คาจาง มาบริ าร 80,000

- คา ชา ครื่องถาย
อ สาร

52,000

- จาง มาบริ าร
ประ มินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอ
ารใ บริ ารของ
ทศบาลตําบล ุดไ

10,000

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร

15,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

- คาใชจายใน าร ดิน
ทางไปราช าร

20,000

- โครง ารติดตามและ
ประ มินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น

5,000

- โครง ารพล มืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย

10,000

- โครง าร พิ่ม ติม 
ปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถิ่น

10,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:05:22 นา : 7/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- คาจาง มาบริ าร 80,000

- คา ชา ครื่องถาย
อ สาร

52,000

- จาง มาบริ าร
ประ มินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอ
ารใ บริ ารของ
ทศบาลตําบล ุดไ

10,000

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร

15,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

- คาใชจายใน าร ดิน
ทางไปราช าร

20,000

- โครง ารติดตามและ
ประ มินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น

5,000

- โครง ารพล มืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย

10,000

- โครง าร พิ่ม ติม 
ปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถิ่น

10,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:05:22 นา : 8/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครง ารคุณธรรม 
จริยธรรม

10,000

- โครง าร ทศบาล ุด
ไ สัญจร

10,000

คาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร

10,000 10,000 20,000 10,000 20,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ
อบรม

20,000 20,000 30,000 10,000 20,000

-คาลงทะ บียนใน าร
ฝึ อบรม

20,000

โครง ารปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะ บียน
ทรัพย์สิน

15,000

-โครง ารรวมพลัง ารมี
สวนรวมของชุมชนและ
บรณา ารทุ ภาคสวน
พื่อตอตาน ารทุจริต

10,000

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม 60,000 60,000 20,000 30,000 20,000

โครง ารดํา นิน าร
ป้อง ันและลดอุบัติ ตุ
ทางถนนในชวง ทศ าล
วันสําคัญตางๆ

35,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:05:22 นา : 9/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครง ารคุณธรรม 
จริยธรรม

10,000

- โครง าร ทศบาล ุด
ไ สัญจร

10,000

คาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร

10,000 5,000 85,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ
อบรม

10,000 5,000 115,000

-คาลงทะ บียนใน าร
ฝึ อบรม

20,000

โครง ารปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะ บียน
ทรัพย์สิน

15,000

-โครง ารรวมพลัง ารมี
สวนรวมของชุมชนและ
บรณา ารทุ ภาคสวน
พื่อตอตาน ารทุจริต

10,000

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม 100,000 290,000

โครง ารดํา นิน าร
ป้อง ันและลดอุบัติ ตุ
ทางถนนในชวง ทศ าล
วันสําคัญตางๆ

35,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:05:22 นา : 10/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารฝึ อบรม
จราจรแ อาสาสมัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน 
(อปพร.)

5,000

โครง ารฝึ อบรมอาสา
สมัครป้อง ันภัยฝ่าย
พล รือน (อปพร.)

100,000

โครง ารรณรงค์ ฝ้า
ระวังและ ตรียม าร
ป้อง ันไฟป่า (จัดทํา
แนว ันไฟ)

5,000

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ ารและซอมแผน
วิธี ารดับ พลิง

20,000

โครง ารจัดงานวัน ด็
แ งชาติ

20,000

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษา

1,237,110

โครง ารแสดงผลงาน
และแขงขัน ทั ษะทาง
วิชา าร

12,000

คาโฆษณาและ ผยแพร 5,000

คาจาง มาบริ าร 950,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:05:22 นา : 11/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารฝึ อบรม
จราจรแ อาสาสมัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน 
(อปพร.)

5,000

โครง ารฝึ อบรมอาสา
สมัครป้อง ันภัยฝ่าย
พล รือน (อปพร.)

100,000

โครง ารรณรงค์ ฝ้า
ระวังและ ตรียม าร
ป้อง ันไฟป่า (จัดทํา
แนว ันไฟ)

5,000

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ ารและซอมแผน
วิธี ารดับ พลิง

20,000

โครง ารจัดงานวัน ด็
แ งชาติ

20,000

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษา

1,237,110

โครง ารแสดงผลงาน
และแขงขัน ทั ษะทาง
วิชา าร

12,000

คาโฆษณาและ ผยแพร 5,000 10,000

คาจาง มาบริ าร 353,200 1,303,200

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:05:22 นา : 12/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารป้อง ันโรค
ระบาด ใน ลุม ด็ ล็  
(0-5ปี)

10,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพงานบริ าร 
ารแพทย์ฉุ ฉิน

10,000

โครง ารสง สริม ารมี
สวนรวมใน ารคัดแย
ขยะที่ตนทาง

10,000

โครง ารสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจา โรคพิษ
สุนัขบา

60,000

โครง ารอบรมผสัมผัส
อา าร

10,000

โครง ารอาสามัครทอง
ถิ่นรั ษ์โล (อถล.)

10,000

- รายจาย พื่อใ ไดมา
ซึ่งบริ าร

80,000

โครง ารถายทอด
ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ
พียงสแนวทางปฏิบัติ

20,000

โครง ารสง สริม-สนับ
สนุนพัฒนาศั ยภาพ
สตรี

15,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:05:22 นา : 13/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารป้อง ันโรค
ระบาด ใน ลุม ด็ ล็  
(0-5ปี)

10,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพงานบริ าร 
ารแพทย์ฉุ ฉิน

10,000

โครง ารสง สริม ารมี
สวนรวมใน ารคัดแย
ขยะที่ตนทาง

10,000

โครง ารสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจา โรคพิษ
สุนัขบา

60,000

โครง ารอบรมผสัมผัส
อา าร

10,000

โครง ารอาสามัครทอง
ถิ่นรั ษ์โล (อถล.)

10,000

- รายจาย พื่อใ ไดมา
ซึ่งบริ าร

80,000

โครง ารถายทอด
ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ
พียงสแนวทางปฏิบัติ

20,000

โครง ารสง สริม-สนับ
สนุนพัฒนาศั ยภาพ
สตรี

15,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:05:22 นา : 14/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารสนับสนุน-สง
สริมวันผพิ ารสา ล

15,000

โครง ารแขงขัน ีฬาตอ
ตานยา สพติด ีฬาพื้น
ฐานและ ีฬาอื่นๆ

70,000

โครง ารแขงขัน ีฬานั
รียน ระดับ อนวัย รียน

20,000

โครง ารแขงขันฟุตซอล 
"รวมพลังสรางสุขภาพที่
ดี"

20,000

โครง ารแขงขันฟุตบอล 
7 คน ุดไ มส์

20,000

โครง ารจัด ิจ รรมวัน
สําคัญ ทางพระพุทธ
ศาสนา

10,000

โครง ารธรรมสัญจร 10,000

โครง ารปล ตนไม

โครง ารฝึ อบรม าร
ลี้ยงปลาในบอดิน

โครง ารสง สริม ารใช
สารชีวภัณฑ์ป้อง ันและ
ําจัดศัตรพืช

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:05:22 นา : 15/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารสนับสนุน-สง
สริมวันผพิ ารสา ล

15,000

โครง ารแขงขัน ีฬาตอ
ตานยา สพติด ีฬาพื้น
ฐานและ ีฬาอื่นๆ

70,000

โครง ารแขงขัน ีฬานั
รียน ระดับ อนวัย รียน

20,000

โครง ารแขงขันฟุตซอล 
"รวมพลังสรางสุขภาพที่
ดี"

20,000

โครง ารแขงขันฟุตบอล 
7 คน ุดไ มส์

20,000

โครง ารจัด ิจ รรมวัน
สําคัญ ทางพระพุทธ
ศาสนา

10,000

โครง ารธรรมสัญจร 10,000

โครง ารปล ตนไม 5,000 5,000

โครง ารฝึ อบรม าร
ลี้ยงปลาในบอดิน

20,000 20,000

โครง ารสง สริม ารใช
สารชีวภัณฑ์ป้อง ันและ
ําจัดศัตรพืช

10,000 10,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:05:22 นา : 16/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารอนุรั ษ์พันธุ
รรมพืชอัน นื่องมาจา

พระราชดําริ สม ด็จพระ
นิษฐาธิราช จา รม

สม ด็จพระ ทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
ุมารี

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานั งาน 60,000 5,000 20,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 10,000 5,000 1,623,035 10,000

วัสดุ อสราง 10,000 25,000 10,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 15,000 20,000 7,800

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น 60,000 70,000 70,000

วัสดุ าร ษตร 10,000 10,000 2,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร 5,000 5,000

วัสดุคอมพิว ตอร์ 50,000 5,000 15,000 30,000

วัสดุ ครื่องแตง าย 40,000 10,800

วัสดุ ครื่องดับ พลิง 20,000

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุอื่น 5,000

วัสดุ ีฬา 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ าร
แพทย์

100,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:05:22 นา : 17/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารอนุรั ษ์พันธุ
รรมพืชอัน นื่องมาจา

พระราชดําริ สม ด็จพระ
นิษฐาธิราช จา รม

สม ด็จพระ ทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
ุมารี

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานั งาน 20,000 125,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000 75,000

วัสดุงานบานงานครัว 1,648,035

วัสดุ อสราง 150,000 195,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 5,000 47,800

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น 100,000 300,000

วัสดุ าร ษตร 22,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร 5,000 15,000

วัสดุคอมพิว ตอร์ 30,000 130,000

วัสดุ ครื่องแตง าย 50,800

วัสดุ ครื่องดับ พลิง 20,000

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุอื่น 50,000 55,000

วัสดุ ีฬา 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ าร
แพทย์

100,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:05:22 นา : 18/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุสํารวจ

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 150,000

คาบริ ารโทรศัพท์ 5,000

คาบริ ารไปรษณีย์ 20,000

คาบริ ารสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานั งาน

- ครื่องปรับอา าศแบบ
แย สวนแบบติดผนัง 
ขนาด 18,000 บีทีย

22,600

- โพ ดียม (แทน
บรรยาย)

20,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- ครื่องปรับแรงดัน
ไฟฟ้า ขนาด 1,000 VA

5,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร

- ครื่องมัลติมิ ดีย
โปร จค ตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 3,000 
ANSI Lumens

27,000

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รือ
อิ ล็ ทรอนิ ส์

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:05:22 นา : 19/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุสํารวจ 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 150,000 300,000

คาบริ ารโทรศัพท์ 5,000

คาบริ ารไปรษณีย์ 20,000

คาบริ ารสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานั งาน

- ครื่องปรับอา าศแบบ
แย สวนแบบติดผนัง 
ขนาด 18,000 บีทีย

22,600

- โพ ดียม (แทน
บรรยาย)

20,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- ครื่องปรับแรงดัน
ไฟฟ้า ขนาด 1,000 VA

5,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร

- ครื่องมัลติมิ ดีย
โปร จค ตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 3,000 
ANSI Lumens

27,000

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รือ
อิ ล็ ทรอนิ ส์

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:05:22 นา : 20/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครื่องคอมพิว ตอร์ All 
In One สํา รับงาน
สํานั งาน

17,000

ครื่องคอมพิว ตอร์
โนตบุ  สํา รับงาน
สํานั งาน

16,000

ครื่องสแ น นอร์ 3,200

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ครื่องตัด ญา 9,500

ครุภัณฑ์โรงงาน

- ครื่องมือตัด ล็  (ไฟ
บอร์ตัด ล็ )

6,500

าอี้ทํางาน 2,000 4,000

ครื่องปรับอา าศ แบบ
แย สวน  แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter)  
ขนาดไมต่ํา วา 15,000 
 บีทีย

27,400

ต ล็ ็บ อ สาร 11,000

โตะทํางาน 6,000

ลําโพงชวยสอนพรอม
ไมค์โครโฟน

6,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:05:22 นา : 21/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครื่องคอมพิว ตอร์ All 
In One สํา รับงาน
สํานั งาน

17,000

ครื่องคอมพิว ตอร์
โนตบุ  สํา รับงาน
สํานั งาน

16,000

ครื่องสแ น นอร์ 3,200

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ครื่องตัด ญา 9,500

ครุภัณฑ์โรงงาน

- ครื่องมือตัด ล็  (ไฟ
บอร์ตัด ล็ )

6,500

าอี้ทํางาน 6,000 12,000

ครื่องปรับอา าศ แบบ
แย สวน  แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter)  
ขนาดไมต่ํา วา 15,000 
 บีทีย

27,400

ต ล็ ็บ อ สาร 11,000

โตะทํางาน 6,000

ลําโพงชวยสอนพรอม
ไมค์โครโฟน

6,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:05:22 นา : 22/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คอมพิว ตอร์โนตบุ  
สํา รับงานสํานั งาน

32,000

ครื่องคอมพิว ตอร์ All  
In One  สํา รับงาน
สํานั งาน

51,000

ครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
มึ พรอมติดตั้งถัง มึ

พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

22,500

ครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

7,500

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือ าร
แพทย์

ครื่องผลิตออ ซิ จน 25,000

ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ํา 20,000

ชุดตรวจสอบสารต คาง
ในผั

5,000

รถ ข็นชนิดนั่ง แบบปรับ
อนนอนได

15,000

ครื่องคอมพิว ตอร์ All 
In One

17,000

ครื่องสํารองไฟ 5,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:05:22 นา : 23/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คอมพิว ตอร์โนตบุ  
สํา รับงานสํานั งาน

32,000

ครื่องคอมพิว ตอร์ All  
In One  สํา รับงาน
สํานั งาน

51,000

ครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
มึ พรอมติดตั้งถัง มึ

พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

22,500

ครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

7,500

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือ าร
แพทย์

ครื่องผลิตออ ซิ จน 25,000

ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ํา 20,000

ชุดตรวจสอบสารต คาง
ในผั

5,000

รถ ข็นชนิดนั่ง แบบปรับ
อนนอนได

15,000

ครื่องคอมพิว ตอร์ All 
In One

17,000

ครื่องสํารองไฟ 5,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:05:22 นา : 24/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน
สง

รถ ระ ชาไฟฟ้า

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอ ติม รือดัดแปลงอาคาร 
รือสิ่งปล สรางตาง ๆ

- โครง ารปรับปรุง ตอ
ติม องทํางานสํานั
ปลัด

100,000

โครง ารปรังปรุงตอ ติม
ศนย์สุขภาพและศนย์
ชีพ

500,000

คา อสรางสิ่งสาธารณปโภค

โครง าร อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็  
ถนนริม ขื่อน ซอย 1 
บาน ลาง มที่ ๘

โครง าร อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็ สน
ขางบานนายศั ดิ์สุริยา  
ทิพย์คํามี -บานนาง
สมบัติ    นามฮุง  ม.5

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:05:22 นา : 25/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน
สง

รถ ระ ชาไฟฟ้า 2,650,000 2,650,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอ ติม รือดัดแปลงอาคาร 
รือสิ่งปล สรางตาง ๆ

- โครง ารปรับปรุง ตอ
ติม องทํางานสํานั
ปลัด

100,000

โครง ารปรังปรุงตอ ติม
ศนย์สุขภาพและศนย์
ชีพ

500,000

คา อสรางสิ่งสาธารณปโภค

โครง าร อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็  
ถนนริม ขื่อน ซอย 1 
บาน ลาง มที่ ๘

382,000 382,000

โครง าร อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็ สน
ขางบานนายศั ดิ์สุริยา  
ทิพย์คํามี -บานนาง
สมบัติ    นามฮุง  ม.5

154,000 154,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:05:22 นา : 26/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครง าร อสรางถนน
ล รังจา สามแย
สะพาน ิน - นา ลา  
ม.4

โครง าร อสรางถนน
ล รังซอยป่ตา - นา

ลา  มที่ 7

โครง าร อสรางถนน
ล รังบานนายลพ  พล
ตา - นางทองมวน  
ปทุมมา  มที่ 3

โครง าร อสรางถนน
ล รัง พื่อ าร ษตร สน
บานนางวิไลพร - นาลุง
ตอง   ม.5

โครง าร อสรางราง
ระบายน้ํารปตัวย จา
บานนาย อง ขวงทิพย์ - 
นาง ขียน ุลสุวรรณค์ 
ม 1

โครง าร อสรางราง
ระบายน้ํารปตัวยจา
บานนายร  ุลพิมพ์โพธิ์ 
- ทุงนาบานงิ้ว

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:05:22 นา : 27/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครง าร อสรางถนน
ล รังจา สามแย
สะพาน ิน - นา ลา  
ม.4

126,000 126,000

โครง าร อสรางถนน
ล รังซอยป่ตา - นา

ลา  มที่ 7
198,000 198,000

โครง าร อสรางถนน
ล รังบานนายลพ  พล
ตา - นางทองมวน  
ปทุมมา  มที่ 3

91,000 91,000

โครง าร อสรางถนน
ล รัง พื่อ าร ษตร สน
บานนางวิไลพร - นาลุง
ตอง   ม.5

70,000 70,000

โครง าร อสรางราง
ระบายน้ํารปตัวย จา
บานนาย อง ขวงทิพย์ - 
นาง ขียน ุลสุวรรณค์ 
ม 1

432,000 432,000

โครง าร อสรางราง
ระบายน้ํารปตัวยจา
บานนายร  ุลพิมพ์โพธิ์ 
- ทุงนาบานงิ้ว

499,000 499,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:05:22 นา : 28/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครง าร อสรางราง
ระบายน้ํารปตัวยพรอม
บอพั   ถนนประชา
สามัคคี  บาน ลาง  ม
ที่ 10

โครง ารซอมแซมถนน
ล รัง สายบึงผั นาม 
ม.2

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

งินอุด นุนองค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น

อุด นุนศนย์ปฏิบัติ าร
รวมใน ารชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ
นาที่ขององค์ ร

ป ครองสวนทองถิ่น 
(สถานที่ ลาง) อํา ภอ
ุดบา  จัง วัดส ลนคร

35,000

งินอุด นุนสวนราช าร

โครง ารอา าร ลางวัน 2,893,800

งินอุด นุนองค์ รประชาชน

งินอุด นุนสํา รับ
ดํา นินงานตามแนวทาง
โครง ารพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

220,000

รวม 20,806,125 11,001,240 1,745,560 12,058,985 3,192,900 1,614,160 50,000 150,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:05:22 นา : 29/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครง าร อสรางราง
ระบายน้ํารปตัวยพรอม
บอพั   ถนนประชา
สามัคคี  บาน ลาง  ม
ที่ 10

282,000 282,000

โครง ารซอมแซมถนน
ล รัง สายบึงผั นาม 
ม.2

80,000 80,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

งินอุด นุนองค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น

อุด นุนศนย์ปฏิบัติ าร
รวมใน ารชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ
นาที่ขององค์ ร

ป ครองสวนทองถิ่น 
(สถานที่ ลาง) อํา ภอ
ุดบา  จัง วัดส ลนคร

35,000

งินอุด นุนสวนราช าร

โครง ารอา าร ลางวัน 2,893,800

งินอุด นุนองค์ รประชาชน

งินอุด นุนสํา รับ
ดํา นินงานตามแนวทาง
โครง ารพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

220,000

รวม 8,400,870 467,660 59,487,500

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:05:22 นา : 30/30


