ทศบาลตาบล น ว
ต/ า ภ น ร ัยศรี

ั วัดน รป ม

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

มที่ 3

ย- ถนน-

ว /ตาบล น ว

ต/ า ภ น ร ัยศรี ั วัดน รป ม 73120
พื้นที่

10.80 ตารา ิโล มตร

ประ า รทั้ มด

7,828 น

ชาย

3,775 คน

หญิง

4,053 คน

มล ณ วันที่ 30 สิ า ม 2562

ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
ทศบ ลต บลขน ว
ภ นครชยศรี จง วดนครปฐม

คา ถ งงบป ะ าณ
. . 2563
ทานป ะธาน าฯ

ะ าชิ

า ท บา ตาบ น

. . 2563
1. ถานะ า ค ัง
1.1
. .2562
1.1.1

1

. .2562

์

124,161,514.27

1.1.2

55,148,183.10

1.1.3

24,285,135.33

1.1.4

3

1.1.5

32

1.2

835,300.00
13,069,807.00

0.00

2. า บ ิหา งบป ะ าณ ในปีงบป ะ าณ 2562 ณ ันที่ 1 ิงหาค พ. .2562
1

73,784,626.38
ษ

25,268,142.72
1,943,783.50
์

567,363.91
์

็

2,510,760.00

็

200,528.00
0.00

ษ

26,967,661.25
16,326,387.00

2
3

์

0.00

41,583,502.37
10,903,403.00
17,541,082.00
10,349,452.37
1,415,245.00
ื

0.00
1,374,320.00

4

์

0.00

5

3,105,110.00

6
7

0.00
0.00

คาแถลงงบประมาณ
ปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2563
ทศบ ลต บล ุน ้ว
ภ น ร ยศรี
วดน รปฐม
รายรับจริง ปี 2561

ประมาณการ ปี 2562

ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี

ร

20,840,085.94

24,280,000.00

28,700,000.00

4,701,543.76

2,083,500.00

2,028,000.00

746,593.22

550,000.00

800,000.00

3,001,640.00

3,540,000.00

3,020,000.00

77,809.20

170,000.00

20,000.00

29,367,672.12

30,623,500.00

34,568,000.00

26,050,056.64

29,940,000.00

29,432,000.00

26,050,056.64

29,940,000.00

29,432,000.00

15,962,313.00

16,000,000.00

16,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15,962,313.00

16,000,000.00

16,000,000.00

รวม

71,380,041.76

76,563,500.00

80,000,000.00

มวด ่ ธรรม นียม ่ ปรบ ล ใบ นุญ ต
มวดร ยได้

ทรพย์สิน

มวดร ยได้

ส ธ รณูปโภ ล

รพ ณิ ย์

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มวดภ ษี ดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มวด ิน ุด นุนท่วไป

ิ

1

งบกลาง

12,430,743.00

13,993,337.00

14,566,312.00

งบบุคลากร

20,367,188.00

25,163,546.00

25,835,896.00

งบดา นินงาน

12,368,950.88

16,648,748.00

19,813,950.00

976,197.00

19,031,518.00

18,398,900.00

งบรายจ่ายอื่น

0.00

20,000.00

0.00

งบ งินอุดหนุน

1,457,520.00

1,512,000.00

1,384,000.00

47,600,598.88

76,369,149.00

79,999,058.00

47,600,598.88

76,369,149.00

79,999,058.00

งบลงทุน

ว
ว

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
เทศบาลตาบลขนแ ว
อาเภอนครชัยศรี จัง วัดนครปฐม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตาบลขนแก้ว
อาเภอนครชัยศรี จัง วัดนครปฐม
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

22,465,276

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

3,366,820

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

3,242,810

แผนงานสาธารณสข

6,050,254

แผนงานสังคมสงเคราะ ์

594,640

แผนงานเค ะและชมชน

10,136,196

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมชน

604,750

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

420,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอตสา กรรมและการโยธา

14,364,000

แผนงานการเกษตร

50,000

แผนงานการพาณิชย์

4,138,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

14,566,312
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

79,999,058

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลขุนแก้ว
อาเภอนครชัยศรี จัง วัดนครปฐม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานบริหารงานคลัง

รวม

9,882,996

471,360

3,857,020

14,211,376

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

3,072,000

0

0

3,072,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

6,810,996

471,360

3,857,020

11,139,376

4,179,000

148,000

750,000

5,077,000

600,000

68,000

210,000

878,000

2,135,000

80,000

150,000

2,365,000

ค่าวัสดุ

514,000

0

350,000

864,000

ค่าสาธารณูปโภค

930,000

0

40,000

970,000

3,084,800

0

92,100

3,176,900

79,800

0

92,100

171,900

3,005,000

0

0

3,005,000

17,146,796

619,360

4,699,120

22,465,276

งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับการ งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือน
รักษาความสงบภายใน
และระงับอัคคีภัย

งบ
งบบุคลากร

รวม

2,051,820

0

2,051,820

2,051,820

0

2,051,820

355,000

660,000

1,015,000

ค่าตอบแทน

110,000

0

110,000

ค่าใช้สอย

245,000

340,000

585,000

0

320,000

320,000

0

300,000

300,000

0

300,000

300,000

2,406,820

960,000

3,366,820

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับการ งานระดับก่อนวัย รียนและ
ศึกษา
ประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

รวม

623,280

0

623,280

623,280

0

623,280

245,000

1,070,530

1,315,530

ค่าตอบแทน

55,000

0

55,000

ค่าใช้สอย

70,000

369,200

439,200

120,000

701,330

821,330

งบ งินอุดหนุน

0

1,304,000

1,304,000

เงินอุด นุน

0

1,304,000

1,304,000

868,280

2,374,530

3,242,810

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

ค่าวัสดุ

รวม

แผนงานสาธารณสุข
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับ
สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

4,712,004

0

4,712,004

4,712,004

0

4,712,004

1,220,000

38,250

1,258,250

ค่าตอบแทน

180,000

0

180,000

ค่าใช้สอย

280,000

38,250

318,250

ค่าวัสดุ

760,000

0

760,000

งบ งินอุดหนุน

0

80,000

80,000

เงินอุด นุน

0

80,000

80,000

5,932,004

118,250

6,050,254

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

รวม

แผนงานสังคมสง คราะห์
งาน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

รวม

งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับ
สังคมสง คราะห์

รวม

554,640

554,640

554,640

554,640

40,000

40,000

40,000

40,000

594,640

594,640

แผนงาน คหะและชุมชน
งาน

งบ

งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับ งานกาจัดขยะมลฝอยและสิ่ง
คหะและชุมชน
ปฏิกล

งบบุคลากร

รวม

3,682,776

0

3,682,776

3,682,776

0

3,682,776

3,870,000

2,583,420

6,453,420

270,000

0

270,000

ค่าใช้สอย

2,550,000

2,533,420

5,083,420

ค่าวัสดุ

1,050,000

50,000

1,100,000

7,552,776

2,583,420

10,136,196

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

รวม

แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน

งบ

งานส่ง สริมและสนับสนุน
ความ ข้มแข็งชุมชน

รวม

งบดา นินงาน

604,750

604,750

ค่าใช้สอย

604,750

604,750

604,750

604,750

รวม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบ

รวม

งบดา นินงาน

420,000

420,000

ค่าใช้สอย

420,000

420,000

420,000

420,000

รวม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน

งบ

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

รวม

งบดา นินงาน

300,000

300,000

ค่าใช้สอย

300,000

300,000

14,064,000

14,064,000

14,064,000

14,064,000

14,364,000

14,364,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

แผนงานการ กษตร
งาน

งบ

งานอนุรักษ์แหล่งน้าและ
ป่าไม้

รวม

งบดา นินงาน

50,000

50,000

ค่าวัสดุ

50,000

50,000

50,000

50,000

รวม

แผนงานการพาณิชย์
งาน

งบ

งานกิจการประปา

รวม

งบดา นินงาน

3,280,000

3,280,000

ค่าใช้สอย

380,000

380,000

ค่าวัสดุ

100,000

100,000

2,800,000

2,800,000

858,000

858,000

858,000

858,000

4,138,000

4,138,000

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

14,566,312

14,566,312

14,566,312

14,566,312

14,566,312

14,566,312

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลขุนแก้ว
อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติ
เทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลขุนแก้ว และโดยอนุมัติของผ้วา
ราชการจังหวัดนครปฐม
ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจานวนรวมทั้งสิ้น 79,999,058 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนจานวนรวมทั้งสิ้น 79,999,058
บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

22,465,276

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

3,366,820

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

3,242,810

แผนงานสาธารณสุข

6,050,254

แผนงานสังคมสงเคราะห์

594,640

แผนงานเคหะและชุมชน

10,136,196

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

604,750

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

420,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

14,364,000

แผนงานการเกษตร

50,000

แผนงานการพาณิชย์

4,138,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

14,566,312
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

79,999,058

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้
งบ

ยอดรวม
รวมรายจ่าย

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตาบลขุนแก้วปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล
ตาบล

0

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตาบลขุนแก้วมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................
(นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธ์)
ตาแหนง นายกเทศมนตรีตาบลขุนแก้ว
เห็นชอบ

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

วนที่พิมพ์ : 30/8/2562 13:46:17

น้ : 1/3

รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2563
ทศบ ลต บล ุน ้ว
ภ น รชยศรี จง วดน รปฐม
รายรับจริง
ปี 2560

ปี 2559
หมวดภาษีอากร
ภ ษีโรง รื น ล ที่ดิน
ภ ษีบ รุงท้ งที่
ภ ษีป้ ย
ร รฆ่ สตว์
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
่ ธรรม นียม ี่ยว บใบ นุญ ต ร ยสุร
่ ธรรม นียม ี่ยว บ ร วบ ุม ร
่ ธรรม นียม ็บ ล นมูลฝ ย
่ ธรรม นียมใน ร
นงสื รบร ง ร จ้งสถ นที่
จ น่ ย ร รื ส สม ร
่ ธรรม นียมต มปร มวล ฎ ม ยที่ดินม ตร 9
่ ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณิชย์
่ ธรรม นียม ื่น ๆ
่ ปรบผู้ ร ท ผิด ฎ ม ยจร จรท งบ
่ ปรบ รผิดสญญ
่ ใบ นุญ ตปร บ ร ้ ส รบ ิจ รที่ ปน นตร ยต่
สุ ภ พ
่ ใบ นุญ ตใ ้ต้งตล ด ชน

ปี 2561

ปี 2562

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

18,776,740.41
170,863.00
455,708.00
1,512,500.00
20,915,811.41

15,843,574.10
161,673.00
980,433.00
1,612,000.00
18,597,680.10

17,350,528.49
284,374.45
1,322,943.00
1,882,240.00
20,840,085.94

21,000,000.00
180,000.00
1,300,000.00
1,800,000.00
24,280,000.00

3,142.80
11,227.30
1,552,180.00

3,104.00
52,536.15
1,494,230.00

3,860.60
37,953.00
1,496,360.00

0.00

0.00

0.00
1,380.00
6,860.00
25,900.00
383,521.00

19.05
66.67
7.69
11.11

ปี 2563

%
%
%
%

25,000,000.00
300,000.00
1,400,000.00
2,000,000.00
28,700,000.00

3,500.00
52,000.00
1,580,000.00

42.86 %
-3.85 %
-5.06 %

5,000.00
50,000.00
1,500,000.00

0.00

50,000.00

0.00 %

50,000.00

0.00
2,450.00
5,600.00
44,600.00
39,333.00

2,631,753.00
1,160.00
19,982.00
25,300.00
261,315.16

0.00
2,000.00
20,000.00
25,000.00
150,000.00

0.00
0.00
0.00
20.00
66.67

%
%
%
%
%

0.00
2,000.00
20,000.00
30,000.00
250,000.00

186,900.00

210,250.00

222,700.00

200,000.00

-50.00 %

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 %

20,000.00
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700.00
2,171,811.10

รายรับจริง
ปี 2560
1,020.00
1,853,123.15

ปี 2561
1,160.00
4,701,543.76

583,376.43
583,376.43

675,919.32
675,919.32

746,593.22
746,593.22

550,000.00
550,000.00

45.45 %

800,000.00
800,000.00

3,332,650.00
21,000.00
3,353,650.00

2,979,186.00
13,500.00
2,992,686.00

2,983,140.00
18,500.00
3,001,640.00

3,520,000.00
20,000.00
3,540,000.00

-14.77 %
0.00 %

3,000,000.00
20,000.00
3,020,000.00

45,600.00
22,158.05
67,758.05

159,200.00
9,971.67
169,171.67

0.00
77,809.20
77,809.20

150,000.00
20,000.00
170,000.00

-100.00 %
0.00 %

0.00
20,000.00
20,000.00

584,730.63
7,891,428.33
5,008,035.15
477,263.68
1,565,551.94
3,367,515.11
34,082.86
61,729.77

809,148.77
8,368,750.25
5,274,188.26
379,551.36
1,608,371.59
3,875,986.28
68,313.31
58,048.34

807,104.91
9,256,064.54
5,980,361.71
491,657.48
0.00
6,260,663.28
47,371.78
56,730.94

700,000.00
8,300,000.00
5,200,000.00
420,000.00
1,600,000.00
3,600,000.00
58,000.00
61,000.00

8,294,459.00

7,144,369.00

3,150,102.00

10,000,000.00

ปี 2559
่ ใบ นุญ ต ี่ยว บ ร วบ ุม ร
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บี้ย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ร ยได้จ ส ธ รณูปโภ ล รพ ณิชย์
ร ยได้จ ส ธ รณูปโภ ื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
่ ย บบ ปลน
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษี ล ่ ธรรม นียมรถยนต์ ล ล้ ลื่ น
ภ ษีมูล ่ พิ่มต ม พ.ร.บ. นด ผน
ภ ษีมูล ่ พิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้
ภ ษีธุร ิจ ฉพ
ภ ษีสุร
ภ ษีสรรพส มิต
่ ภ ลวง ร่
่ ภ ลวงปิโตร ลียม
่ ธรรม นียมจดท บียนสิทธิ ล นิติ รรมต มปร มวล
ฎ ม ยที่ดิน

ประมาณการ
ปี 2562
ยอดต่าง (%)
1,000.00
0.00 %
2,083,500.00

14.29
10.84
15.38
19.05
-100.00
66.67
6.90
14.75

ปี 2563
1,000.00
2,028,000.00

%
%
%
%
%
%
%
%

800,000.00
9,200,000.00
6,000,000.00
500,000.00
0.00
6,000,000.00
62,000.00
70,000.00

-32.00 %

6,800,000.00
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ปี 2559
่ ธรรม นียม ล ่ ใช้น้ บ ด ล
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งิน ุด นุนท่วไป ส รบด นิน รต ม น จ น้ ที่ ล
ภ ร ิจถ่ ยโ น ลื ท
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

รายรับจริง
ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562
ยอดต่าง (%)
1,000.00 -100.00 %
29,940,000.00

0.00
27,284,796.47

10.00
27,586,737.16

0.00
26,050,056.64

5,907,062.00

15,873,594.00

15,962,313.00

16,000,000.00

5,907,062.00
60,284,265.46

15,873,594.00
67,748,911.40

15,962,313.00
71,380,041.76

16,000,000.00
76,563,500.00

0.00 %

ปี 2563
0.00
29,432,000.00
16,000,000.00
16,000,000.00
80,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2563
ทศบ ลต บล ุน ้ว
ภ น รชยศรี จง วดน รปฐม
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

80,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

28,700,000 บาท

ภ ษีโรง รื น ล ที่ดิน

จ นวน

25,000,000 บ ท

ภ ษีบ รุงท้ งที่

จ นวน

300,000 บ ท

ภ ษีป้ ย

จ นวน

1,400,000 บ ท

จ นวน

2,000,000 บ ท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

2,028,000 บาท

่ ธรรม นียม ี่ยว บใบ นุญ ต ร ยสุร

จ นวน

5,000 บ ท

่ ธรรม นียม ี่ยว บ ร วบ ุม

จ นวน

50,000 บ ท

จ นวน

1,500,000 บ ท

จ นวน

50,000 บ ท

่ ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณิชย์

จ นวน

2,000 บ ท

่ ธรรม นียม ื่น ๆ

จ นวน

20,000 บ ท

่ ปรบผู้ ร ท ผิด ฎ ม ยจร จรท งบ

จ นวน

30,000 บ ท

่ ปรบ รผิดสญญ

จ นวน

250,000 บ ท

จ นวน

100,000 บ ท

จ นวน

20,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

รวม

800,000 บาท

จ นวน

800,000 บ ท

รวม

3,020,000 บาท

จ นวน

3,000,000 บ ท

จ นวน

20,000 บ ท

ร รฆ่ สตว์

ร

่ ธรรม นียม ็บ ล นมูลฝ ย
่ ธรรม นียมใน ร
ส สม ร

่ ใบ นุญ ตปร

นงสื รบร ง ร จ้งสถ นที่จ น่ ย

บ ร ้ ส รบ ิจ รที่ ปน นตร ยต่ สุ ภ พ

่ ใบ นุญ ตใ ้ต้งตล ด ชน
่ ใบ นุญ ต ี่ยว บ ร วบ ุม

ร

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บี้ย
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ร ยได้จ ส ธ รณูปโภ ล
ร ยได้จ ส ธ รณูปโภ ื่น ๆ

รพ ณิชย์

ร รื
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

20,000 บาท

ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ

จ นวน

20,000 บ ท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รวม

29,432,000 บาท

ภ ษี ล ่ ธรรม นียมรถยนต์ ล ล้ ลื่ น

จ นวน

800,000 บ ท

ภ ษีมูล ่ พิ่มต ม พ.ร.บ.

จ นวน

9,200,000 บ ท

ภ ษีมูล ่ พิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้

จ นวน

6,000,000 บ ท

ภ ษีธุร ิจ ฉพ

จ นวน

500,000 บ ท

ภ ษีสรรพส มิต

จ นวน

6,000,000 บ ท

นด ผน

่ภ

ลวง ร่

จ นวน

62,000 บ ท

่ภ

ลวงปิโตร ลียม

จ นวน

70,000 บ ท

จ นวน

6,800,000 บ ท

่ ธรรม นียมจดท บียนสิทธิ ล นิติ รรมต มปร มวล ฎ ม ยที่ดิน

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งิน ดุ นุนท่วไป ส รบด นิน รต ม น จ น้ ที่ ล ภ ร ิจถ่ ยโ น
ลื ท

รวม

16,000,000 บาท

จ นวน

16,000,000 บ ท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลขุนแก้ว
อําเภอนครชัยศรี จัง วัดนครปฐม
รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

725,760

725,760

756,000

756,000

0 %

756,000

เงินคาตอบแทนประจําตําแ นงนายก/รองนายก

180,000

180,000

240,000

240,000

0 %

240,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

180,000

180,000

240,000

240,000

0 %

240,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตําบล

207,360

207,360

216,000

216,000

0 %

216,000

1,555,200

1,555,200

1,620,000

1,620,000

0 %

1,620,000

2,848,320

2,848,320

3,072,000

3,072,000

2,263,799

2,477,399

2,769,522

2,891,400

32.92 %

3,843,120

75,390

84,000

84,000

84,000

0 %

84,000

132,200

181,550

203,952

204,000

8.82 %

222,000

1,967,332

2,245,394

2,123,018

2,555,784

-4.27 %

2,446,680

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

3,072,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

วันที่พิมพ : 30/8/2562 13:47:54
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
-12.2 %

ปี 2563

169,775

173,265

205,504

245,100

215,196

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

4,608,496

5,161,608

5,385,996

5,980,284

6,810,996

รวมงบบุคลากร

7,456,816

8,009,928

8,457,996

9,052,284

9,882,996

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

200,000

50 %

300,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

10,000

0 %

10,000

84,450

78,000

106,000

138,000

66.67 %

230,000

87,754.25

62,000

85,743.5

63,200

-5.06 %

60,000

172,204.25

140,000

191,743.5

411,200

294,764.88

56,728

47,392.5

0

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

250,000

-60 %

100,000

คาใช้จายในการจัดทําประกันภัยทรัพย ิน

0

0

0

0

100 %

200,000

273,626

43,485

1,400

290,000

44.83 %

420,000

0

0

0

10,000

0 %

10,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

600,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการดําเนินการโครงการ
เทศบาลเคลื่อนที่
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

คาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการปก
ป้อง ถาบัน ําคัญของชาติ

0

0

0

20,000

0 %

20,000

คาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการ
อบรมใ ้ความรู้ ปลูกจิต ํานึก ตอต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น

0

0

0

25,000

0 %

25,000

คาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

0

0

0

20,000

0 %

20,000

คาใช้จายในการดําเนินงานตาม ลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0

0

0

20,000

-100 %

0

238,294.2

203,100

276,103

250,000

-20 %

200,000

คาใช้จายในการปรับปรุงเว็บไซตเทศบาล

0

0

0

0

100 %

50,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง

0

0

0

0

100 %

500,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแ งชาติ

0

0

0

0

100 %

100,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล

0

0

0

0

100 %

10,000

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผน
ยุทธศา ตร แผน ามปี แผนชุมชน

0

14,682

0

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรม ัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานของผู้บริ ารท้องถิ่น มาชิก ภา
เทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลขุนแก้ว

0

0

199,687

200,000

50 %

300,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการ งเ ริมคุณธรรม จริยธรรม ใน
การปฏิบัติราชการของผู้บริ ารท้องถิ่น
มาชิก ภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลขุนแก้ว

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

30,000

0 %

30,000

0

10,409

0

0

0 %

0

0

0

0

20,000

-100 %

0

42,030.84

79,513.69

100,052.84

150,000

0 %

150,000

848,715.92

407,917.69

624,635.34

1,285,000

159,796

187,762

270,732.5

298,000

-32.89 %

200,000

0

0

0

20,000

0 %

20,000

28,798

19,206

24,468

30,000

66.67 %

50,000

0

0

0

20,000

-30 %

14,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

29,257

42,000

3,000

20,000

50 %

30,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

161,663.8

118,078.1

139,770.2

150,000

0 %

150,000

โครงการ งเ ริมคุณธรรม จริยธรรม ใน
การปฏิบัติราชการของผู้บริ ารท้องถิ่น
มาชิก ภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลขุนแก้ว
โครงการ ร้างความรู้ ความเข้าใจ ในพรบ
.ข้อมูลขาว ารของทางราชการ พ.ศ. 2540
แกบุคลากร
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

2,135,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุงานบ้านงานครัว
วั ดุกอ ร้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
วั ดุโฆษณาและเผยแพร

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

26,770

0

17,556

0

0 %

0

108,129

89,818

67,382

50,000

0 %

50,000

514,413.8

456,864.1

522,908.7

588,000

441,615.02

519,399.69

539,190.82

800,000

0 %

800,000

3,138.45

1,730.19

1,830.77

10,000

0 %

10,000

96,515.76

101,778.4

101,356.2

120,000

0 %

120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

541,269.23

622,908.28

642,377.79

930,000

930,000

รวมงบดาเนินงาน

2,076,603.2

1,627,690.07

1,981,665.33

3,214,200

4,179,000

89,999.99

0

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพดีดไฟฟ้า

0

0

22,000

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องทําลายเอก าร

0

0

0

20,000

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องบันทึกเ ียง

0

0

0

5,000

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก วนชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12000
บีทียู จํานวน 6 เครื่อง

0

0

0

102,000

-100 %

0

จัดซื้อโซฟา จํานวน 1 ชุด

0

0

0

0

100 %

18,000

จัดซื้อตู้เก็บเอก ารชนิดกระจกบานเลื่อน

0

0

6,848

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เ ล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก

0

0

6,955

0

0 %

0

วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

514,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาบริการโทรศัพท
คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
เครื่องปรับอากาศ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
จัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระ
บาท มเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี ิน
ทรม าวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ัว
รัชกาลที่ 10

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

200,000

-100 %

0

35,000

0

0

0

0 %

0

ตู้เ ล็ก 3 ลิ้นชัก

0

0

0

0

100 %

4,000

ตู้เ ล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก

0

0

0

7,900

-100 %

0

ตู้เ ล็กชนิด 2 บานเปิด

0

0

14,445

0

0 %

0

0

39,000

0

0

0 %

0

9,000

0

0

0

0 %

0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร

0

0

0

0

100 %

42,500

จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ้า

0

0

0

0

100 %

15,300

จัดซื้อโทรทัศน LED TV

0

0

0

18,700

-100 %

0

0

0

0

77,822

-100 %

0

9,980

0

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

15,000

16,000

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ้ค

17,000

0

0

0

0 %

0

7,300

7,900

0

0

0 %

0

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

โต๊ะพับอเนกประ งค
โต๊ะ มูบูชา
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
จัดซื้อมานปรับแ งชนิดทึบแ งพร้อมติดตั้ง
ถังต้มน้ําไฟฟ้า
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาจัดซื้อเครื่อง ํารองไฟ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

3,000

0

0

0

0 %

0

0

8,400

0

0

0 %

0

จัดซื้อคอมพิวเตอร

0

0

0

22,000

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด มึก

0

0

0

6,300

-100 %

0

จัดซื้อเครื่อง ํารองไฟ

0

0

0

2,500

-100 %

0

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบเอนกประ งค
(Smart Card Reader) จํานวน 2 เครื่อง

0

0

0

1,400

-100 %

0

20,355

0

0

0

0 %

0

0

0

0

50,000

-100 %

0

206,634.99

71,300

50,248

513,622

โครงการกอ ร้างอาคารอเนกประ งค ค.
.ล.

0

0

0

0

100 %

2,900,000

โครงการปรับปรุง ้องทํางานนายกฯและ
้องรองนายก

0

0

0

120,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุง ้องทํางานอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลขุนแก้ว ( ํานัก
งานเทศบาลตําบลขุนแก้วชั่วคราว)

0

0

0

300,000

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่อง ํารองไฟ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รวมค่าครุภัณฑ์

79,800

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ
โครงการจ้างเ มาติดตั้งซุ้มประตูเมืองเฉลิม
พระเกียรติ พระบาท มเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรี ินทรม าวชิราลงกรณ พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยู ัว รัชกาลที่ 10

0

0

0

500,000

-100 %

0

โครงการจ้างเ มาซอมแซมรั้วศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ( อาคาร ํานักงานเทศบาลตําบล
ขุนแก้ว ) มูที่ 3 ตําบลขุนแก้ว อําเภอนคร
ชัยศรี จัง วัดนครปฐม

0

0

0

0

100 %

105,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

0

920,000

3,005,000

รวมงบลงทุน

206,634.99

71,300

50,248

1,433,622

3,084,800

0

0

0

20,000

รวมรายจ่ายอื่น

0

0

0

20,000

0

รวมงบรายจ่ายอื่น

0

0

0

20,000

0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
รายจายอื่น

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

20,175.92

0

0

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

20,175.92

0

0

0

0

รวมงบเงินอุดหนุน

20,175.92

0

0

0

0

รวมงานบริหารทั่วไป

9,760,230.11

9,708,918.07

10,489,909.33

13,720,106

17,146,796

37,040

0

142,760

258,000

3.4 %

266,760

180,000

0

0

0

0 %

0

0

0

110,320

196,692

4.02 %

204,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

217,040

0

253,080

454,692

471,360

รวมงบบุคลากร

217,040

0

253,080

454,692

471,360

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

10,000

0 %

10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

5,000

0 %

5,000

คาเชาบ้าน

0

0

0

36,000

33.33 %

48,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

0

0

0

5,000

0 %

5,000

0

0

0

56,000

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

68,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

2,120

0

0 %

0

0

0

0

10,000

0 %

10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

0

50,000

0 %

50,000

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

0

0

432

20,000

0 %

20,000

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผน
ยุทธศา ตร แผน ามปี แผนชุมชน

9,664

0

0

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

9,664

0

2,552

80,000

80,000

รวมงบดาเนินงาน

9,664

0

2,552

136,000

148,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

226,704

0

255,632

590,692

619,360

1,696,385

2,026,580

2,143,435

2,326,090

22.76 %

2,855,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

60,293

67,200

56,000

67,200

53.57 %

103,200

เงินประจําตําแ นง

87,293

103,200

92,000

103,200

-34.88 %

67,200

824,040

563,542

570,480

863,520

-10.7 %

771,120

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
-16.67 %

ปี 2563

48,000

38,000

36,000

72,000

60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,716,011

2,798,522

2,897,915

3,432,010

3,857,020

รวมงบบุคลากร

2,716,011

2,798,522

2,897,915

3,432,010

3,857,020

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

50,000

0 %

50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

10,000

0 %

10,000

คาเชาบ้าน

101,400

90,000

68,300

102,000

-1.96 %

100,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

10,686.5

10,686.5

8,014.75

35,000

42.86 %

50,000

112,086.5

100,686.5

76,314.75

197,000

2,253

4,428

0

0

0 %

0

0

0

0

30,000

0 %

30,000

0

0

0

20,000

0 %

20,000

74,276

59,760

64,388

170,000

-52.94 %

80,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

210,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการจัดทําป้ายประชา ัมพันธ
การชําระภาษีของเทศบาลตําบลขุนแก้ว
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาใช้จายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย ินของเทศบาลตําบลขุนแก้ว

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

500,000

0

0 %

0

21,099

6,141.65

56,013

20,000

0 %

20,000

97,628

70,329.65

620,401

240,000

166,171.5

200,113

85,577

300,000

-66.67 %

100,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0

0

0

20,000

150 %

50,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

0

29,000

70,361.2

100,000

0 %

100,000

58,980

89,122

87,910

100,000

0 %

100,000

225,151.5

318,235

243,848.2

520,000

38,479

20,665

13,358

40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

38,479

20,665

13,358

40,000

40,000

รวมงบดาเนินงาน

473,345

509,916.15

953,921.95

997,000

750,000

98,000

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เ ล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก

0

0

6,955

0

0 %

0

ตู้เ ล็ก 2 บาน

0

0

0

0

100 %

11,000

ตู้เ ล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก

0

0

0

55,300

-100 %

0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

150,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน

วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

350,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย

0 %

40,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
เครื่องถายเอก าร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
ตู้เ ล็กเก็บเอก าร ชนิดบานพับ ๒ ประตู

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

13,696

0

0

0 %

0

0

0

19,260

0

0 %

0

0

0

3,638

0

0 %

0

0

0

0

6,000

-100 %

0

0

0

0

112,000

-100 %

0

0

0

19,300

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน - น้ําเย็น

0

0

0

15,000

-100 %

0

จัดซื้อตู้เย็น

0

0

0

9,400

-100 %

0

30,000

0

0

0

0 %

0

0

16,000

0

0

0 %

0

0

29,000

0

0

0 %

0

21,900

0

0

0

0 %

0

ตู้เ ล็กชนิด 2 บานเปิด
โต๊ะและเก้าอี้ ํานักงาน
รถเข็นเก็บแบบ ขนาดกระดาษ A 1
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
จัดซื้อรถจักรยานยนต
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
จัดซื้อกล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ํา รับ ํานัก
งาน
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรื ํา รับ
ประมวลผล แบบที่2
คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

7,900

0

0

0 %

0

0

53,000

0

0

0 %

0

6,000

0

0

0

0 %

0

0

5,600

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แคร ั้น

0

0

0

0

100 %

22,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ํา รับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา
19 นิ้ว)

0

0

0

0

100 %

44,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ํา รับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

0

0

0

23,000

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer
แบบแคร ั้น จํานวน 1 เครื่อง

0

0

0

22,000

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร รือชนิด LED
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
น้า/ นาที) จํานวน 3 เครื่อง

0

0

0

29,700

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด มึก (Inkjet
Printer) ํา รับกระดาษขนาด A3 (จัด า
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร )

0

0

0

0

100 %

12,600

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED
ขาวดํา ํา รับกระดาษ A3
คาจัดซื้อเครื่อง ํารองไฟ
คาจัดซื้อเครื่อง ํารองไฟ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด มึก (Inkjet
Printer) ํา รับกระดาษขนาด A3 จํานวน
1 เครื่อง (จัด าตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร )

0

0

0

6,300

-100 %

0

จัดซื้อเครื่อง ํารองไฟ ขนาด 800 VA
จํานวน 1 เครื่อง

0

0

0

2,500

0 %

2,500

15,975

0

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

171,875

125,196

49,153

281,200

92,100

รวมงบลงทุน

171,875

125,196

49,153

281,200

92,100

รวมงานบริหารงานคลัง

3,361,231

3,433,634.15

3,900,989.95

4,710,210

4,699,120

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

13,348,165.11

13,142,552.22

14,646,531.28

19,021,008

22,465,276

เงินเดือนพนักงาน

388,497

395,973

289,040

280,785

98.49 %

557,340

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

946,080

958,495

953,180

1,319,160

1.92 %

1,344,480

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

144,000

143,285

137,180

158,520

-5.37 %

150,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,478,577

1,497,753

1,379,400

1,758,465

2,051,820

รวมงบบุคลากร

1,478,577

1,497,753

1,379,400

1,758,465

2,051,820

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

100,000

0 %

100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

10,000

0 %

10,000

0

0

0

110,000

0

7,500

0

0

0 %

0

0

0

0

20,000

-100 %

0

คาใช้จายตามโครงการจัดฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา าธารณภัย

0

6,197.6

17,822

50,000

-20 %

40,000

คาใช้จายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรงานป้องกันและบรรเทา าธารณ
ภัย

0

0

0

62,000

-35.48 %

40,000

คาใช้จายตามโครงการ งเ ริมและ นับ
นุนกิจกรรม อปพร.

0

9,360

0

0

0 %

0

คาใช้จายตามโครงการเ ริม ร้างศักยภาพ
ชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทา าธารณ
ภัย

8,782

0

0

0

0 %

0

คาใช้จายในการดําเนินงานเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญ ายาเ พติด

0

0

5,064

50,000

-80 %

10,000

รวมค่าตอบแทน

110,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

วันที่พิมพ : 30/8/2562 13:47:54

น้า : 17/54

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

4,464

100,000

0 %

100,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

116,420

5,424

0

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยใ ้กับเยาวชนใน ถานศึกษา

0

0

24,659

30,000

0 %

30,000

โครงการเ ริม ร้างศักยภาพอา า มัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

0

0

0

35,000

-28.57 %

25,000

รวมค่าใช้สอย

125,202

28,481.6

52,009

347,000

245,000

รวมงบดาเนินงาน

125,202

28,481.6

52,009

457,000

355,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

1,603,779

1,526,234.6

1,431,409

2,215,465

2,406,820

0

0

30,000

0

0 %

0

0

0

0

30,000

0 %

30,000

0

0

4,754

5,000

100 %

10,000

37,890

197,371.2

192,211.3

480,000

-37.5 %

300,000

37,890

197,371.2

226,965.3

515,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการดําเนินการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุของถนนในชวงเทศกาล ําคัญ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

340,000

วันที่พิมพ : 30/8/2562 13:47:54

น้า : 18/54

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

4,750

0

20,000

0 %

20,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0

9,724

0

30,000

66.67 %

50,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

122,792.8

242,118.24

124,756.3

140,000

7.14 %

150,000

วั ดุเครื่องแตงกาย

60,000

54,000

35,200

50,000

0 %

50,000

วั ดุเครื่องดับเพลิง

0

51,600

0

40,000

25 %

50,000

รวมค่าวัสดุ

182,792.8

362,192.24

159,956.3

280,000

320,000

รวมงบดาเนินงาน

220,682.8

559,563.44

386,921.6

795,000

660,000

ตู้เ ล็กเก็บเอก าร ชนิดบานพับ ๒ ประตู

0

6,848

0

0

0 %

0

โครงการจัดซื้อครุภัณฑการเกษตร เครื่อง
ปัมน้ํา

0

17,815.5

0

0

0 %

0

โครงการจัดซื้อครุภัณฑการเกษตร เครื่อง
ปัมน้ํา(ชนิดมีลูกลอย)

0

11,984

0

0

0 %

0

0

0

84,000

0

0 %

0

0

0

110,000

0

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
ครุภัณฑการเกษตร

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อเครื่องรับ งวิทยุชนิดมือถือ
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
เครื่องชวย ายใจแบบอัดอากาศ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เครื่องชวย ายใจแบบอัดอากาศ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

120,000

0

0

0 %

0

เครื่อง ูบน้ําแบบทุนลอยบนผิวน้ํา

0

0

0

0

100 %

300,000

จัดซื้อ าย งน้ําดับเพลิงชนิดยาง ังเคราะ
3 ชั้น พร้อมข้อตอ วมเร็วชนิดทองเ ลือง
ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จํานวน 10
เ ้น

0

0

0

100,000

-100 %

0

จัดซื้อ าย งน้ําดับเพลิงชนิดยาง ังเคราะ
3 ชั้น พร้อมข้อตอ วมเร็วชนิดทองเ ลือง
ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จํานวน 10
เ ้น

0

0

0

150,000

-100 %

0

จัดซื้อ มวกดับเพลิง จํานวน 3 ใบ

0

0

43,500

0

0 %

0

ชุดผจญเพลิง ํา รับดับเพลิงในอาคาร

0

250,000

0

0

0 %

0

0

37,000

0

0

0 %

0

0

20,000

0

0

0 %

0

0

0

0

50,000

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

15,000

16,000

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ้ค

17,000

0

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร

7,300

7,900

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่อง ํารองไฟ

3,000

2,800

0

0

0 %

0

ายทอดูดน้ําพร้อมข้อตอทองเ ลือง
ัวฉีดน้ําดับเพลิงเอนกประ งค
ัวฉีด าย งน้ําดับเพลิงอเนกประ งค
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ครุภัณฑอื่น
โครงการจัดซื้อและติดตั้งกระจกโค้ง

0

0

0

50,000

-100 %

0

โครงการจัดซื้อและติดตั้งกระจกโค้งจํานวน
18 ชุด

0

0

0

180,000

-100 %

0

55,420

0

0

0

0 %

0

97,720

490,347.5

237,500

530,000

0

0

0

4,999,318

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

0

4,999,318

0

รวมงบลงทุน

97,720

490,347.5

237,500

5,529,318

300,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

318,402.8

1,049,910.94

624,421.6

6,324,318

960,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

1,922,181.8

2,576,145.54

2,055,830.6

8,539,783

3,366,820

เงินเดือนพนักงาน

0

0

120,480

194,640

4.44 %

203,280

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

216,000

348,000

319,700

23.87 %

396,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

0

36,000

22,000

24,000

0 %

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

252,000

490,480

538,340

623,280

รวมงบบุคลากร

0

252,000

490,480

538,340

623,280

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รวมค่าครุภัณฑ์

300,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV

-100 %

0

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

30,000

66.67 %

50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

5,000

0 %

5,000

0

0

0

35,000

0

0

0

10,000

0 %

10,000

0

0

27,836

20,000

150 %

50,000

0

0

0

10,000

0 %

10,000

0

0

27,836

40,000

วั ดุ ํานักงาน

13,268

34,118

19,969

20,000

0 %

20,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

33,601

5,709

21,616

28,000

7.14 %

30,000

วั ดุคอมพิวเตอร

0

0

8,170

20,000

0 %

20,000

วั ดุการศึกษา

0

0

37,064

50,000

0 %

50,000

รวมค่าวัสดุ

46,869

39,827

86,819

118,000

120,000

รวมงบดาเนินงาน

46,869

39,827

114,655

193,000

245,000

รวมค่าตอบแทน

55,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

70,000

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

239,999.97

0

0

0

0 %

0

0

0

0

20,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

239,999.97

0

0

20,000

0

รวมงบลงทุน

239,999.97

0

0

20,000

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

286,868.97

291,827

605,135

751,340

868,280

0

0

0

10,000

0 %

10,000

โครงการซ้อมขอความชวยเ ลือเมื่อเด็กติด
อยูในรถ

0

0

0

0

100 %

5,000

โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครอง
และนักเรียน

0

0

1,182

5,000

0 %

5,000

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพ นีไฟ
เบื้องต้น

0

0

0

0

100 %

5,000

โครงการลาวาจําลอง

0

0

0

5,000

-100 %

0

จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการวัน ําคัญ ประจําปีการศึกษา

0

0

0

0

100 %

5,000

โครงการวันแ งความภาคภูมิใจ

0

0

0

0

100 %

15,000

โครงการ งเ ริมทันต ุขภาพ

0

0

0

5,000

-100 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา

112,800

148,660

217,694

310,000

-100 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา (คาจัดการเรียนการ อน)

0

0

0

0

100 %

68,000

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา (คา นัง ือเรียน, คาอุปกรณ
การเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน, คา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

0

0

0

0

100 %

45,200

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา (คาอา ารกลางวัน)

0

0

0

0

100 %

196,000

โครงการ ัตวน้ํานาเลี้ยง

0

0

0

5,000

-100 %

0

โครงการ นูน้อย ูโลกกว้าง

0

0

0

5,000

0 %

5,000

โครงการ ิมะจําลอง

0

0

0

5,000

0 %

5,000

10,232

0

0

0

0 %

0

932

800

1,000

5,000

0 %

5,000

123,964

149,460

219,876

355,000

โครงการแ เทียนพรรษา
โครงการไ ว้ครู
รวมค่าใช้สอย

369,200
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าวัสดุ
คาอา ารเ ริม (นม)

720,515.7

715,196.72

687,786.26

762,648

-8.04 %

701,330

รวมค่าวัสดุ

720,515.7

715,196.72

687,786.26

762,648

701,330

รวมงบดาเนินงาน

844,479.7

864,656.72

907,662.26

1,117,648

1,070,530

13,500

0

0

0

0 %

0

14,900

0

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

15,000

0

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร

14,600

0

0

0

0 %

0

3,000

0

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

61,000

0

0

0

0

รวมงบลงทุน

61,000

0

0

0

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
ตู้เย็น
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่อง ํารองไฟ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

1,569,260

1,542,000

1,457,520

0

0 %

0

0

0

0

1,432,000

-8.94 %

1,304,000

รวมเงินอุดหนุน

1,569,260

1,542,000

1,457,520

1,432,000

1,304,000

รวมงบเงินอุดหนุน

1,569,260

1,542,000

1,457,520

1,432,000

1,304,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

2,474,739.7

2,406,656.72

2,365,182.26

2,549,648

2,374,530

รวมแผนงานการศึกษา

2,761,608.67

2,698,483.72

2,970,317.26

3,300,988

3,242,810

เงินเดือนพนักงาน

621,370

638,220

679,080

855,379

77.04 %

1,514,400

เงินประจําตําแ นง

49,500

60,000

60,000

78,000

46.15 %

114,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา

211,580

216,420

227,340

240,480

4.84 %

252,120

1,968,702

1,778,854

2,185,704

2,892,360

-12.11 %

2,542,200

265,303

214,155

249,623

321,240

-9.95 %

289,284

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,116,455

2,907,649

3,401,747

4,387,459

4,712,004

รวมงบบุคลากร

3,116,455

2,907,649

3,401,747

4,387,459

4,712,004

โครงการอา ารกลางวันใน ถานศึกษา

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

100,000

0 %

100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

10,000

0 %

10,000

36,500

42,000

38,500

52,000

15.38 %

60,000

0

0

0

8,000

25 %

10,000

36,500

42,000

38,500

170,000

1,100

11,700

16,546.96

0

0 %

0

0

0

0

50,000

0 %

50,000

5,320

7,800

0

30,000

0 %

30,000

33,202.8

156,851.04

260,767.96

240,000

-16.67 %

200,000

39,622.8

176,351.04

277,314.92

320,000

วั ดุ ํานักงาน

6,261.6

17,116

45,786

50,000

0 %

50,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

67,330

95,663

115,020

100,000

0 %

100,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

293,390

357,708.7

429,433.9

450,000

-11.11 %

400,000

65,276

96,000

184,200

124,500

-3.61 %

120,000

3,562

0

0

0

100 %

20,000

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

180,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

280,000

ค่าวัสดุ

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย
วั ดุโฆษณาและเผยแพร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

วั ดุเครื่องแตงกาย

6,635

19,205

28,300

40,000

0 %

40,000

วั ดุคอมพิวเตอร

5,180

0

10,240

30,000

0 %

30,000

รวมค่าวัสดุ

447,634.6

585,692.7

812,979.9

794,500

760,000

รวมงบดาเนินงาน

523,757.4

804,043.74

1,128,794.82

1,284,500

1,220,000

เครื่องพิมพดีดไฟฟ้า

0

0

0

23,000

-100 %

0

โครงการจัดซื้อเครื่องถายเอก ารระบบ
ดิจิตอลชนิดขาว - ดํา ชนิดความเร็ว 20
แผนตอนาที

0

0

75,000

0

0 %

0

โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้

0

0

27,285

0

0 %

0

ตู้เก็บเอก ารชนิดกระจกบานเลื่อน

0

0

6,206

0

0 %

0

ตู้เ ล็กเก็บเอก าร ชนิดกระจกบานเลื่อน

0

0

0

10,000

-100 %

0

0

0

9,630

0

0 %

0

0

0

0

16,000

-100 %

0

0

99,000

0

0

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน

ตู้เ ล็กชนิด 2 บาน
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
จัดซื้อเรือไฟเบอร
รถจักรยานยนต
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ครุภัณฑการเกษตร
เครื่องพน มอกควัน

0

0

118,000

0

0 %

0

30,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

16,800

-100 %

0

58,000

0

0

0

0 %

0

0

0

20,400

0

0 %

0

0

0

0

29,000

-100 %

0

0

0

19,000

0

0 %

0

เครื่องตัด ญ้าแบบข้อออน

0

0

0

22,000

-100 %

0

จัดซื้อตู้เย็น

0

0

8,900

0

0 %

0

0

0

54,400

0

0 %

0

0

32,000

16,000

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Mulifunction ชนิด
เลเซอร/ชนิด LED ี

0

0

17,000

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร

0

0

7,900

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องตัดแตงกิ่งไม้ ชนิดเครื่องยนต
จัดซื้อเครื่องพนยา
จัดซื้อเครื่องพน มอกควัน
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
เครื่องตัดแตงพุมไม้
เครื่องตัด ญ้าแบบข้อแข็ง
เครื่องตัด ญ้าแบบข้อแข็ง

ตู้รองรับขยะอันตราย
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

7,900

0

0

0 %

0

0

5,600

2,800

0

0 %

0

294,241.44

0

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

382,241.44

144,500

382,521

116,800

0

รวมงบลงทุน

382,241.44

144,500

382,521

116,800

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

4,022,453.84

3,856,192.74

4,913,062.82

5,788,759

5,932,004

0

0

0

10,000

0

0

0

10,000

0

0

3,232

23,000

-1.09 %

22,750

0

24,582

0

0

0 %

0

9,206

0

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่อง ํารองไฟ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมค่าตอบแทน

-100 %

0
0

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก
โครงการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดตอเชิง
รุก
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน งเ ริม
ุขภาพผู้ ูงอายุ

0

0

0

130,000

-100 %

0

โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษ ุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. มเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี วางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0

0

0

0

100 %

15,500

โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษ ุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. มเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

0

0

0

18,500

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

9,206

24,582

3,232

171,500

38,250

รวมงบดาเนินงาน

9,206

24,582

3,232

181,500

38,250

0

0

0

28,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนเอกชน
โครงการควบคุมโรคขาด ารไอโอดีนของ
มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา ฯ ยามบรม
ราชกุมารี

-7.14 %

26,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการ งเ ริมโภชนาการและ ุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของ มเด็จพระเทพรัตน
ราช ุดา ฯ

0

0

0

26,000

0 %

26,000

โครงการ ืบ านพระราชปณิธาน มเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

0

0

0

26,000

7.69 %

28,000

30,000

0

0

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

30,000

0

0

80,000

80,000

รวมงบเงินอุดหนุน

30,000

0

0

80,000

80,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

39,206

24,582

3,232

261,500

118,250

รวมแผนงานสาธารณสุข

4,061,659.84

3,880,774.74

4,916,294.82

6,050,259

6,050,254

เงินเดือนพนักงาน

270,960

277,020

296,760

317,520

3.85 %

329,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

198,720

203,760

209,880

218,280

3.02 %

224,880

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

469,680

480,780

506,640

535,800

554,640

รวมงบบุคลากร

469,680

480,780

506,640

535,800

554,640

เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

10,000

0

0

0

10,000

0

0

0

10,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

10,000

0

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

20,000

40,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

469,680

480,780

506,640

555,800

594,640

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

469,680

480,780

506,640

555,800

594,640

803,140

829,020

1,148,570

835,081

109 %

1,745,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

67,200

67,200

67,200

67,200

0 %

67,200

เงินประจําตําแ นง

74,700

85,200

101,700

103,200

0 %

103,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา

207,520

212,700

223,620

236,640

4.87 %

248,160

1,088,969

1,089,433

1,290,280

1,505,200

-8.08 %

1,383,600

รวมค่าตอบแทน

300 %

40,000
40,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

-100 %

0

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

วันที่พิมพ : 30/8/2562 13:47:54

น้า : 33/54

รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
-29.07 %

ปี 2563

136,257

131,632

148,560

190,800

135,336

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,377,786

2,415,185

2,979,930

2,938,121

3,682,776

รวมงบบุคลากร

2,377,786

2,415,185

2,979,930

2,938,121

3,682,776

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

100,000

0 %

100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

10,000

0 %

10,000

คาเชาบ้าน

32,600

55,200

54,600

100,000

0 %

100,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

27,861

47,114.75

43,914.75

60,000

0 %

60,000

60,461

102,314.75

98,514.75

270,000

14,670

11,775.97

38,560.5

0

0 %

0

0

0

0

964,700

117.68 %

2,100,000

0

0

8,888

50,000

0 %

50,000

33,555

144,910.6

121,789.5

615,000

-34.96 %

400,000

48,225

156,686.57

169,238

1,629,700

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

270,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

2,550,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน

21,138

20,050

30,956

30,000

66.67 %

50,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

206,340.87

229,901.9

314,681

250,000

20 %

300,000

วั ดุกอ ร้าง

138,560.63

311,585.12

213,830

500,000

-20 %

400,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

1,050

13,540

10,600

100,000

0 %

100,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

113,874

189,200.3

95,469.9

160,000

-6.25 %

150,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

1,900

0

0

10,000

-100 %

0

29,772

84,606

44,112

50,000

0 %

50,000

รวมค่าวัสดุ

512,635.5

848,883.32

709,648.9

1,100,000

1,050,000

รวมงบดาเนินงาน

621,321.5

1,107,884.64

977,401.65

2,999,700

3,870,000

0

55,640

0

0

0 %

0

0

21,935

0

0

0 %

0

0

0

24,075

0

0 %

0

0

49,500

0

0

0 %

0

วั ดุคอมพิวเตอร

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
เครื่องถายเอก าร
เครื่องพิมพดีดไฟฟ้า
ตู้เ ล็กชนิด 2 บาน
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
รถจักรยานยนต
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ครุภัณฑการเกษตร
จัดซื้อเครื่อง ูบน้ํา แบบ อยโขงใช้เครื่อง
ยนตดีเซล

0

0

0

95,000

-100 %

0

จัดซื้อเครื่อง ูบน้ําพญานาค แบบมอเตอร
ไฟฟ้า ขนาด 20 แรงม้า

0

0

0

600,000

-100 %

0

0

0

25,000

0

0 %

0

0

0

10,000

0

0 %

0

0

0

5,000

0

0 %

0

0

0

18,000

0

0 %

0

0

0

39,500

0

0 %

0

0

0

2,800

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องยอยอเนกประ งค

0

0

0

60,000

-100 %

0

จัดซื้อเลื่อยโซยนต

0

0

0

40,000

-100 %

0

0

0

8,600

0

0 %

0

ครุภัณฑกอ ร้าง
เครื่องคอริ่ง เจาะคอนกรีต
ชุดเก็บตัวอยางคอนกรีต (Molds)
ชุดเจาะทด อบชั้นวั ดุ
ชุดทด อบความข้นเ ลวของคอนกรีต
ครุภัณฑโรงงาน
เครื่องตัดทอ (Pipe Saw)
เครื่องตัดไฟเบอร

จัดซื้อ วานไขควงไร้ าย
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
ชุดเชื่อม นาม LPG

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

25,000

0

0 %

0

0

0

5,900

0

0 %

0

ประแจจับแป๊บแบบขาคู ขนาด 3 นิ้ว

0

0

17,000

0

0 %

0

ประแจจับแป๊บแบบขาคู ขนาด 4 นิ้ว

0

0

25,000

0

0 %

0

ประแจจับแป๊บแบบโซ ขนาด 6 นิ้ว

0

0

44,000

0

0 %

0

0

0

6,900

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่อง าพิกัดด้วย ัญญาณดาว
เทียม แบบพกพา

0

24,877.5

0

0

0 %

0

จัดซื้อเทปวัดระยะทาง แตนเล

0

0

0

7,000

-100 %

0

0

32,000

0

0

0 %

0

0

5,600

0

0

0 %

0

0

15,800

0

0

0 %

0

21,460

0

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

21,460

205,352.5

256,775

802,000

0

รวมงบลงทุน

21,460

205,352.5

256,775

802,000

0

ตู้เชื่อม ู ิ้วอินเวอรเตอร

เลื่อยวงเดือน
ครุภัณฑ ํารวจ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่อง ํารองไฟ
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

3,020,567.5

3,728,422.14

4,214,106.65

6,739,821

7,552,776

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บริเวณ
ะพานคลองประชาอุทิศ 1 มูที่ 2

0

0

0

31,756

-100 %

0

โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ํา
บริเวณ ะพานคลองประชานาถ มูที่ 1

0

0

0

16,781

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

48,537

0

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

48,537

0

รวมงานไฟฟ้าถนน

0

0

0

48,537

0

จัดซื้อพวงข้าง ํา รับติดตั้งรถจักรยานยนต

0

0

0

20,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

20,000

0

รวมงบลงทุน

0

0

0

20,000

0

รวมงานสวนสาธารณะ

0

0

0

20,000

0

งานไฟฟ้าถนน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

งานสวนสาธารณะ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑอื่น
-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการกําจัดขยะมูลฝอย

1,664,230

1,588,480

0

0

0 %

0

คาใช้จายในการกําจัดขยะมูลฝอย

0

0

2,365,832.45

2,500,000

0 %

2,500,000

โครงการรณรงค งเ ริม ิ่งแวดล้อมนาอยู

675

3,540

0

0

0 %

0

โครงการรณรงค งเ ริม ิ่งแวดล้อมนาอยู
(Big cleaning day)

0

0

3,432

3,700

-2.16 %

3,620

โครงการ งเ ริมการคัดแยกขยะ

0

0

0

24,000

24.17 %

29,800

19,450

49,184

0

0

0 %

0

1,684,355

1,641,204

2,369,264.45

2,527,700

6,621

4,980

11,679

70,000

รวมค่าวัสดุ

6,621

4,980

11,679

70,000

50,000

รวมงบดาเนินงาน

1,690,976

1,646,184

2,380,943.45

2,597,700

2,583,420

โครงการ งเ ริมการคัดแยกและใช้
ประโยชนจากขยะมูลฝอย
รวมค่าใช้สอย

2,533,420

ค่าวัสดุ
วั ดุงานบ้านงานครัว

-28.57 %

50,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
รถบรรทุกขยะ

0

2,380,000

0

0

0 %

0

0

0

0

4,600

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

2,380,000

0

4,600

0

รวมงบลงทุน

0

2,380,000

0

4,600

0

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1,690,976

4,026,184

2,380,943.45

2,602,300

2,583,420

จัดซื้อเครื่องปัมน้ําไฟฟ้า (ไดโว) ขนาดทอ
ไมน้อยกวา 2 นิ้ว

0

0

0

24,000

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องปัมน้ําไฟฟ้า (ไดโว) ขนาดทอ
ไมน้อยกวา 2.5 นิ้ว

0

0

0

28,000

-100 %

0

จัดซื้อมอเตอรไฟฟ้า ขนาด 20 แรงม้า

0

0

0

100,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

152,000

0

รวมงบลงทุน

0

0

0

152,000

0

รวมงานบาบัดนาเสีย

0

0

0

152,000

0

ครุภัณฑกอ ร้าง
จัดซื้อรถเข็นปูน

งานบาบัดนาเสีย
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑการเกษตร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
รวมแผนงานเคหะและชุมชน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

4,711,543.5

7,754,606.14

6,595,050.1

9,562,658

10,136,196

43,200

39,600

0

0

0 %

0

โครงการแก้ไขปัญ าด้าน ังคม

0

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ ายาเ พติด
ในชุมชน

0

0

0

0

100 %

12,500

โครงการเผยแพรความรู้ด้านกฎ มายและ
ิทธิประโยชนของผู้พิการ

0

0

0

0

100 %

12,500

0

0

0

10,000

-100 %

0

45,184.5

91,934

0

0

0 %

0

0

0

64,443

60,000

-100 %

0

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคน
พิการตําบลขุนแก้ว
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการ
งเ ริมอาชีพของกลุมอาชีพตําบลขุนแก้ว
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการ
งเ ริมอาชีพของกลุมอาชีพตําบลขุนแก้ว
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้าน ง
เ ริมคุณภาพชีวิตผู้ ูงอายุตําบลขุนแก้ว

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

109,514

0

0

0

0 %

0

0

95,732

0

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรม งเ ริมอาชีพและเพิ่ม
รายได้แกประชาชนตําบลขุนแก้ว

0

0

0

0

100 %

44,050

โครงการโรงเรียนผู้ ูงอายุเทศบาลตําบลขุน
แก้ว

0

0

0

20,000

550 %

130,000

โครงการศึกษาดูงานผู้ ูงอายุ

0

0

0

0

100 %

350,000

โครงการ งเ ริมการพัฒนา ตรีและครอบ
ครัว

0

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการ งเ ริมการออกกําลังกายเพื่อ
ุขภาพ(เต้นแอโรบิค)

0

0

39,600

43,200

0 %

43,200

โครงการ ตรีไทย วงใย ุขภาพ

0

0

0

0

100 %

12,500

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ ูงอายุตําบลขุนแก้ว

0

0

120,182

34,500

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

197,898.5

227,266

224,225

187,700

604,750

รวมงบดาเนินงาน

197,898.5

227,266

224,225

187,700

604,750

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

197,898.5

227,266

224,225

187,700

604,750

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

197,898.5

227,266

224,225

187,700

604,750

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้ ูงอายุตําบลขุนแก้ว
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑกีฬา
จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งพร้อม
ติดตั้ง

0

0

0

200,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

200,000

0

รวมงบลงทุน

0

0

0

200,000

0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

0

0

0

200,000

0

0

0

0

50,000

-100 %

0

โครงการจัดการแขงขันเรือยาวประเพณี

0

0

0

0

100 %

300,000

โครงการจัดการแขงขันเรือยาวประเพณี

237,165

32,532

0

0

0 %

0

78,348

0

0

0

0 %

0

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการจัดกิจกรรมวัน ําคัญทาง
ศา นา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแ งชาติ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแ งชาติ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

9,156

60,000

-100 %

0

โครงการจัดงานประเพณีวัน งกรานต

39,031

33,400

0

0

0 %

0

โครงการจัดงานประเพณีวัน งกรานต

0

0

0

0

100 %

100,000

0

4,885

0

10,000

-100 %

0

0

6,432

0

20,000

0 %

20,000

รวมค่าใช้สอย

354,544

77,249

9,156

140,000

420,000

รวมงบดาเนินงาน

354,544

77,249

9,156

140,000

420,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

354,544

77,249

9,156

140,000

420,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

354,544

77,249

9,156

340,000

420,000

0

0

0

50,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

50,000

0

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

50,000

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

0

0

0

50,000

0

โครงการจัดงานวันเทศบาล
โครงการแ เทียนพรรษา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

94,527

71,845.76

45,885.06

300,000

0 %

300,000

รวมค่าใช้สอย

94,527

71,845.76

45,885.06

300,000

300,000

รวมงบดาเนินงาน

94,527

71,845.76

45,885.06

300,000

300,000

จัดซื้อเครื่องตบดิน

20,865

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องตัดถนน

29,960

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่อง กัดไฟฟ้า

45,475

0

0

0

0 %

0

7,169

0

0

0

0 %

0

5,457

0

0

0

0 %

0

108,926

0

0

0

0

0

0

60,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑกอ ร้าง

จัดซื้อ วานไฟฟ้า
ครุภัณฑโรงงาน
จัดซื้อเครื่องเจียไฟฟ้า
รวมค่าครุภัณฑ์

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ
โครงการปรับปรุงวางทอระบายน้ําบริเวณ
อถังประปา คลองประชาอุทิศ 2 มูที่ 3
ตําบลขุนแก้ว

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการกอ ร้างเขื่อนกันดิน ค ล.คลอง
บางออคร (ตอเนื่อง มูที่ 1) ลังบ้านนาย
คล้ํา เอี่ยมพินพันธ
โครงการกอ ร้างเขื่อนกันดิน ค ล.เลียบ
คลองประชานาถ บริเวณบ้านนาย นธิ มู
ที่ 1 ตําบลขุนแก้ว
โครงการกอ ร้างเขื่อนกันดินค. .ล. ทด
แทนคลองประชาอุทิศ 1 (ตอเนื่อง) มูที่ 2
โครงการกอ ร้างเขื่อนกันดินบริเวณคลอง
ประชานาถ จุดเริ่มต้นปากซอยประชานาถ
มูที่ 1 ตําบลขุนแก้ว

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

1,200,000

-100 %

0

0

0

0

600,000

-100 %

0

0

0

0

600,000

-100 %

0

0

0

0

1,200,000

-100 %

0

0

0

0

1,650,000

-100 %

0

0

0

0

250,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างเขื่อนค. .ล.บริเวณคลอง
บางออคร(ตอเนื่อง) มูที่ 1

โครงการกอ ร้างบอพักน้ํา ค. .ล. บริเวณ
ชุมชน ุบยายด้วน มูที่ 2 ตําบลขุนแก้ว
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการกอ ร้างประตูระบายน้ําค. .ล.
บริเวณคลองแคแถว ุดเขต เชื่อมบางแก้ว
มูที่ 4

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

52,241

-100 %

0

0

0

0

1,000,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างขยายถนน ค. .ล. (ตอ
เนื่อง) โค้ง รอย มูที่ 2 ตําบลขุนแก้ว
อําเภอนครชัยศรี จัง วัดนครปฐม

0

0

0

0

100 %

218,000

โครงการกอ ร้างเขื่อน ค. .ล. บริเวณคลอง
บางออคร (ตอเนื่อง) มูที่ 1 ตําบลขุนแก้ว
อําเภอนครชัยศรี จัง วัดนครปฐม

0

0

0

0

100 %

1,930,000

โครงการกอ ร้างเขื่อนกันดิน ค. .ล. (ทด
แทน) บริเวณคลองประชาอุทิศ 1 มูที่ 2
ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี จัง วัด
นครปฐม

0

0

0

0

100 %

1,775,000

โครงการกอ ร้างเขื่อนกันดิน ค. .ล. คลอง
ขุนแก้วตอเนื่องบริเวณ น้าบ้านนายไพฑูรย
อินพาเพียร มูที่ 1 ตําบลขุนแก้ว อําเภอ
นครชัยศรี จัง วัดนครปฐม

0

0

0

0

100 %

1,030,000

โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํา ค. .ล.
บริเวณ โรงงานเฟรทมีท โพเซ ซิ่ง จํากัด
จนถึง บริเวณ น้าโรงงานคิม ัน รั โก้
จํากัด มูที่ 2 ตําบลขุนแก้ว
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการกอ ร้างเขื่อนกันดิน ค. .ล.คลอง
ประชานาถ(ไดเทคดิ ) มูที่ 4 ตําบลขุน
แก้ว อําเภอนครชัยศรี จัง วัดนครปฐม

0

0

0

0

100 %

1,400,000

โครงการกอ ร้างถนน ค.ศ.ล. บริเวณซอย
ขุนแก้ว 11 ( มอนวดดี) มูที่ 2 ตําบลขุน
แก้ว อําเภอนครชัยศรี จัง วัดนครปฐม

0

0

0

0

100 %

109,000

โครงการกอ ร้างถนน ค. .ล. ซอยยายจัน
ตอเนื่อง มูที่ 1 ตําบลขุนแก้ว อําเภอนคร
ชัยศรี จัง วัดนครปฐม

0

0

0

0

100 %

540,000

โครงการกอ ร้างถนน ค. .ล. บริเวณแค
แถว ซอย 7 (ตอเนื่อง) มูที่ 4 ตําบลขุน
แก้ว อําเภอนครชัยศรี จัง วัดนครปฐม

0

0

0

0

100 %

360,000

822,880

0

0

0

0 %

0

588,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

641,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ซอยตะวันแดง (ตอเนื่อง) มูที่ ๑ ตําบล
ขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี
โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
าย น้าไดเทคดี (ตอเนื่อง) มูที่ ๔
ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี
โครงการกอ ร้างถนนลาดยางพาราแอ
ฟัลทติกคอนกรีต บริเวณซอยขุนแก้ว 2
(เทพประทานพร) มูที่ 3 ตําบลขุนแก้ว
อําเภอนครชัยศรี จัง วัดนครปฐม
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการกอ ร้างทางเดินเท้า ปรับปรุงภูมิ
ทัศนบริเวณถนนเลียบคลองประชาอุทิศ 2
มูที่ 3 ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

0

0

0

0

100 %

1,155,000

โครงการกอ ร้างทางเท้าบริเวณซอยขุนแก้ว
9 (คลองประชาอุทิศ 1) มูที่ 2 ตําบลขุน
แก้ว อําเภอนครชัยศรี จัง วัดนครปฐม

0

0

0

0

100 %

970,000

โครงการกอ ร้างรางระบายน้ําบริเวณ
ชุมชนกลางซอยผู้ใ ญพริ้ง มูที่ 3 ตําบล
ขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี จัง วัดนครปฐม

0

0

0

0

100 %

1,213,000

โครงการจ้างเ มาขยายถนนค. .ล. บริเวณ
ตั้งแต น้าบ้านนาย ุเทพ ทรัพยมั่นคง ถึง
บริเวณ ุดเขตตําบลขุนแก้ว มูที่ 4 ตําบล
ขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี จัง วัดนครปฐม

0

0

0

0

100 %

352,000

โครงการซอมแซมผิวจราจรโดยใช้พาราแอ
ฟัลทติกคอนกรีต บริเวณปากซอย 13/1
(ทางลอด บางออคร) มูที่ 1 ตําบลขุนแก้ว
อําเภอนครชัยศรี จัง วัดนครปฐม

0

0

0

0

100 %

129,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้า อง วาง (Hiyh Mast)
บริเวณซอยแคแถว มูที่ 4

0

0

0

1,200,000

-100 %

0

โครงการติดตั้งไฟฟ้า อง วาง (Hiyh Mast)
บริเวณถนนพุทธมณฑล าย 8 มูที่ 4

0

0

0

480,000

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการปรับปรุง ันเขื่อน ค. .ล. บริเวณ
คลองประชานาถ (ประตูระบายน้ําถึงริม
ถนน ายเลียบแมน้ํา) มูที่ 1 ตําบลขุนแก้ว
อําเภอนครชัยศรี จัง วัดนครปฐม

0

0

0

0

100 %

211,000

โครงการวางทอระบายน้ํา ค. .ล. (ทดแทน)
บริเวณซอยแคแถว 7 มูที่ 4 ตําบลขุนแก้ว
อําเภอนครชัยศรี จัง วัดนครปฐม

0

0

0

0

100 %

1,337,000

โครงการวางทอระบายน้ํา ค. .ล.(ตอเนื่อง)
บริเวณซอยตะวันแดง ข้างโรงงานโรจน
ไพบูลย มูที่ 1 ตําบลขุนแก้ว อําเภอนคร
ชัยศรี จัง วัดนครปฐม

0

0

0

0

100 %

694,000

โครงการวางทอระบายน้ํา ค ล. บริเวณ
ซอยตะวันแดง ข้างโรงงานโรจนไพบูลย
มูที่ 1

0

0

0

500,000

-100 %

0

โครงการเ ริมเขื่อนกันดิน ค ล. บริเวณ
คลองบางออคร(ฝังบ้านกํานัน) มูที่ 1

0

0

0

420,000

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,410,880

0

0

9,212,241

14,064,000

รวมงบลงทุน

1,519,806

0

0

9,212,241

14,064,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

1,614,333

71,845.76

45,885.06

9,512,241

14,364,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1,614,333

71,845.76

45,885.06

9,562,241

14,364,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนาและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วั ดุการเกษตร

33,625.65

78,064.5

73,225

110,000

-54.55 %

50,000

รวมค่าวัสดุ

33,625.65

78,064.5

73,225

110,000

50,000

รวมงบดาเนินงาน

33,625.65

78,064.5

73,225

110,000

50,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนาและป่าไม้

33,625.65

78,064.5

73,225

110,000

50,000

รวมแผนงานการเกษตร

33,625.65

78,064.5

73,225

110,000

50,000

164,308.39

403,173.6

135,091.61

550,000

164,308.39

403,173.6

135,091.61

550,000

66,048.27

0

31,588

100,000

66,048.27

0

31,588

100,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

-30.91 %

380,000
380,000

ค่าวัสดุ
วั ดุกอ ร้าง
รวมค่าวัสดุ

0 %

100,000
100,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

2,810,751.39

2,619,495.75

2,960,021.15

3,290,000

-14.89 %

2,800,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

2,810,751.39

2,619,495.75

2,960,021.15

3,290,000

2,800,000

รวมงบดาเนินงาน

3,041,108.05

3,022,669.35

3,126,700.76

3,940,000

3,280,000

โครงการกอ ร้าง อถังประปา (ทดแทน)
บริเวณแท็งคน้ํา บ้านนายเอนก แก้วชมเชย
มูที่ 4 ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

0

0

0

0

100 %

547,000

0

0

0

315,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

311,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

โครงการวางทอเมนประปา (ทดแทน)
บริเวณ น้าโรงเรียนวัด วางอารมณ
ถึง ุดเขตตําบลขุนแก้ว มูที่ 4 ตําบลขุน
แก้ว
โครงการวางทอเมนประปา (ทดแทน)
บริเวณชุมชน ลังศาลเจ้า ซอยขุนแก้ว 10
มูที่ 2 ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการวางทอเมนประปา (ทดแทน)
บริเวณปากซอยแคแถว
ถึงบริเวณบ้านนาย นอย ชัยชาญพันธ
มูที่ 4 ตําบลขุนแก้ว

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

-100 %

ปี 2563

0

0

0

252,000

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

0

567,000

858,000

รวมงบลงทุน

0

0

0

567,000

858,000

โครงการขยายเขตจํา นายและติดตั้ง ม้อ
แปลงไฟฟ้าใ ้ อถังประปาบริเวณบ้านนาง
ไฉน วาทิน มูที่ 1

0

0

0

161,435

-100 %

0

โครงการขยายเขตจํา นายและติดตั้ง ม้อ
แปลงไฟฟ้าใ ้ อถังประปาบริเวณบ้านนาง
ชิ้น โต ุภาพ มูที่ 1

0

0

0

220,179

-100 %

0

โครงการขยายเขตจํา นายและติดตั้ง ม้อ
แปลงไฟฟ้าใ ้ อถังประปาบริเวณบ้านนาย
นิคม นาคศรี ังข มูที่ 3

0

0

0

233,861

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

615,475

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

615,475

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รวมงานกิจการประปา

3,041,108.05

3,022,669.35

3,126,700.76

5,122,475

4,138,000

รวมแผนงานการพาณิชย์

3,041,108.05

3,022,669.35

3,126,700.76

5,122,475

4,138,000

393,201

383,042

423,988

550,044

-8.92 %

500,964

เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน

0

0

0

17,400

14.94 %

20,000

เบี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ

0

8,331,000

8,560,600

9,328,800

7.18 %

9,998,400

เบี้ยยังชีพคนพิการ

0

1,642,400

1,736,800

1,892,200

8.57 %

2,054,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอด

36,000

41,000

42,000

47,500

26.32 %

60,000

3,062.47

136,155.69

209,500

500,000

0 %

500,000

238,206

262,741.6

267,235

0

0 %

0

รายจายตามข้อผูกพัน

0

0

0

409,023

-77.37 %

92,548

เงิน มทบกองทุน วั ดิการชุมชน

0

0

0

40,000

0 %

40,000

0

0

0

20,000

0 %

20,000

1,064,534

1,171,900

1,190,620

1,211,270

5.67 %

1,280,000

รวมงบกลาง

1,735,003.47

11,968,239.29

12,430,743

14,016,237

14,566,312

รวมงบกลาง

1,735,003.47

11,968,239.29

12,430,743

14,016,237

14,566,312

รวมงบกลาง

1,735,003.47

11,968,239.29

12,430,743

14,016,237

14,566,312

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม

ํารองจาย
รายจายตามข้อผูกพัน

เงินชวยพิเศษ
เงิน มทบกองทุนบําเ น็จบํานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รวมแผนงานงบกลาง

1,735,003.47

11,968,239.29

12,430,743

14,016,237

14,566,312

รวมทุกแผนงาน

34,251,351.59

45,978,676.26

47,600,598.88

76,369,149

79,999,058

น้า : 1/131

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:39

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทศบาลตาบล น ้ว
อา ภอ น รชัยศรี จัง วัดน รปฐม
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 79,999,058 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

17,146,796 บาท

งบบุคลากร

รวม

9,882,996 บาท

รวม

3,072,000 บาท

จานวน

756,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้ ่นาย ทศมนตรี ละรองนาย
ทศมนตรี จานวน 2 น ตามอัตราที่ า นดในระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่า
ด้วย งิน ดือนฯ
งิน ่าตอบ ทนประจาตา น่งนาย /รองนาย
จานวน

240,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ่าตอบ ทนประจาตา น่งใ ้ ่ นาย ทศมนตรี ละรองนาย
ทศมนตรี จานวน 2 น ตามอัตราที่ า นดในระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย งิน ดือนฯ
งิน ่าตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย

จานวน

240,000 บาท

จานวน

216,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ่าตอบ ทน ใ ้ ่ ล าน ารนาย ทศมนตรี ละที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรีตามอัตราที่ า นดในระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน ดือนฯ
งิน ่าตอบ ทนสมาชิ สภาอง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
จานวน

1,620,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย

พื่อจ่าย ป็น ่าตอบ ทนพิ ศษ ใ ้ ่ นาย ทศมนตรี ละรองนาย
ทศมนตรี จานวน 2 น ตามอัตราที่ า นดในระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย งิน ดือนฯ
งิน ่าตอบ ทน ล าน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อง ์ ารบริ ารส่วน
ตาบล

- พื่อจ่าย ป็น า่ ตอบ ทนประธานสภา ทศบาล 198,000 บาท
- พือ่ จ่าย ป็น า่ ตอบ ทนรองประธานสภา ทศบาล 162,000 บาท
- พือ่ จ่าย ป็น ต่ อบ ทนสมาชิ สภา ทศบาล 1,260,000 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

6,810,996 บาท

จานวน

3,843,120 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนั งานส่วนท้องถิ่นประจาปี พร้อมทั้ง งินปรับปรง
งิน ดือนพนั งานส่วนท้องถิ่นประจาปี ละ งิน พิ่มตาม ณวฒิที่ ป็น ณสมบัติ
ฉพาะ งินสา รับตา น่ง ดยจ่ายใ ้ ับพนั งานส่วนท้องถิ่น 10 อัตรา ดัง
นี้ ปลัด ทศบาล รองปลัด ทศบาล ัว น้าสานั ปลัด ัว น้าฝายอานวย
าร ัว น้าฝายป รอง ัว น้าฝายธร าร
นั วิชา ารตรวจสอบภายใน นั ทรัพยา รบ ล นิติ ร
จ้าพนั งานธร าร
งิน พิ่มต่าง ๆ องพนั งาน
จานวน

84,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มต่างๆ องพนั งาน ดังนี้
่าตอบ ทนราย ดือนสา รับตา น่งผ้บริ ารระดับ ลาง (ปลัด ทศบาล)ใน
อัตรา ดือนละ 7,000 บาท ป็น งิน 84,000 บาท
- ป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจ่าย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต. รื่อง า นด ลั ณฑ์ ารใ ้ ้าราช าร
รือพนั งานส่วนท้องถิ่นได้รับ งิน ่าตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ลงวัน
ที่ 22 มษายน 2547 ละ นังสือสานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 มภาพันธ์ 2548 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ าร
บิ จ่าย งิน ่าตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ( าร า นดใ ้ ้าราช าร
รือพนั งานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ึ้นไป ได้รับ งิน ดือน ่าตอบ ทน ป็นราย
ดือน ท่า ับอัตรา งินประจาตา น่ง)
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งินประจาตา น่ง
- พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่งพนั งาน ดังนี้
- ปลัด ทศบาล ในอัตรา ดือนละ 7,000 บาท
ป็น งิน 84,000 บาท
- รองปลัด ทศบาล ในอัตรา ดือนละ 3,500 บาท
ป็น งิน 42,000 บาท
- ัว น้าสานั ปลัด ในอัตรา ดือนละ 3,500 บาท
ป็น งิน 42,000 บาท
- ัว น้าฝายอานวย าร ในอัตรา ดือนละ 1,500 บาท
ป็น งิน 18,000 บาท
- ัว น้าฝายป รอง ในอัตรา ดือนละ 1,500 บาท
ป็น งิน 18,000 บาท
- ัว น้าฝายธร าร ในอัตรา ดือนละ 1,500 บาท
ป็น งิน 18,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ ละ นังสือสั่ง
าร ดังนี้
- พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติ งิน ดือน ละ งินประจาตา น่ง พ.ศ. 2538 ละที่ ้ไ
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
- พระราช ฤษฎี า ารจ่าย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
- ระ บียบ ระทรวง าร ลังว่าด้วย าร บิ จ่าย งิน ่าตอบ ทนนอ นือจา
งิน ดือน ้าราช าร ละล จ้างประจาส่วนราช าร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
ประ าศลงวันที่ 3 ธันวา ม 2553
- ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบ ลส่วนท้อง
ถิ่น รื่อง า นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารบ ลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)

จานวน

222,000 บาท
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่าตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

2,446,680 บาท

จานวน

215,196 บาท

รวม

4,179,000 บาท

รวม

600,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น ่าตอบ ทนพนั งานทั่วไป พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละ งิน
ปรับปรง ่าตอบ ทนพนั งานจ้าง (พนั งานจ้างตามภาร ิจ)
รวม จานวน 19 อัตรา
- ป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจ่าย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งานส่วนตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิง า ม 2558
4) นังสือสานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26
สิง า ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. ละ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป
ี่ยว ับพนั งานจ้าง
งิน พิ่มต่าง ๆ องพนั งานจ้าง
- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว งิน พิ่มต่างๆ สา รับพนั งาน
จ้าง 19 อัตรา
- ป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจ่าย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) นังสือสานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวัน
ที่ 1 ร ฎา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต. รื่อง า นด
มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ์ ารใ ้พนั งานส่วนท้องถิ่น ล จ้าง ละ
พนั งานจ้าง ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น ได้รับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว
ราว (ฉบับที่ 2)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน์ ่อง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็น ่าตอบ ทนบ ล รือ ณะ รรม ารผ้รับผิดชอบ ารจัดซื้อจัด
จ้าง ละ ารบริ ารงานพัสด งินตอบ ทนบ ลที่ได้รับ ต่งตั้งใ ้ปฏิบัติ
น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง ่า งินรางวัลประจาปี(ประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษ) ่าตอบ ทนนั รียน นั ศึ ษา ใน ารปฏิบัติงานในช่วงปิดภา

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:39

รียน ฯลฯ
- ป็นไปตาม
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร า นด งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี ่พนั งานส่วนท้องถิ่นใ ้
ป็นรายจ่ายอื่น ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภา ม 2557 รื่อง ารดา นิน ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่า
ด้วย าร า นด งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจาปี ่พนั งานส่วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่น ององ ์ รป รอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) นังสือสานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ด่วนที่สด ที่ มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 มภาพันธ์ 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท., ละ .อบต
. รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ์ งื่อนไ ละวิธี าร า นด
งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
สา รับพนั งานส่วนท้องถิ่น ล จ้าง ละพนั งานจ้าง ององ ์ รป รองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) นังสือสานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ด่วนที่สด ที่ มท 0809.3/ว 27
ลงวันที่ 29 ธันวา ม 2559 รื่อง ซั ซ้อม นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั
ณฑ์ งื่อนไ ละวิธี าร า นดประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
- พื่อจ่าย ป็น ่าปวย ารใ ้ ่อาสาสมั รป้อง ันภัยฝายพล รือน (อป
พร.) รือ ่าใช้จ่ายในลั ษณะ ดียว ัน ับ ่าตอบ ทน รือ ่าปวย ารใ ้ ับผ้
ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน์ ่ ทศบาลตาบล น ้ว
1) ระ บียบ ณะ รรม ารป้อง ัน ละบรร ทาสาธารณภัย ่งชาติ
ว่าด้วย ่าใช้จ่าย องอาสมั รใน ารป้อง ัน ละบรร ทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ ่าใช้จ่ายใ ้ ่
อาสาสมั รป้อง ันภัยฝายพล รือน ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560
3) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26
ธันวา ม 2560 รื่องระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ ่าใช้จ่ายใ ้
่อาสาสมั รป้อง ันภัยฝายพล รือน ององ ื รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560
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่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

10,000 บาท

จานวน

230,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับพนั งาน
ทศบาล ละพนั งานจ้าง ที่ได้รับอนมัติใ ้ปฏิบัติ น้าที่นอ วลาราช าร
ป ติ รือ วัน ยดราช าร
- ป็นไปตาม
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ จ่าย งินตอบ ทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 2409
ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร
บิ จ่าย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ ์ รป รองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
่า ช่าบ้าน
- พื่อจ่าย ป็น ่า ช่าบ้าน องพนั งาน ทศบาลตามสิทธิที่จะได้รับ
- ป็นไปตาม
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่า ช่าบ้าน อง ้าราช ารส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่า ช่าบ้าน อง ้าราช ารส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่า ช่าบ้าน อง ้าราช ารส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่า ช่าบ้าน อง ้าราช ารส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
5) นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ์ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จ่าย งิน ่า ช่าบ้าน
อง ้าราช ารส่วนท้องถิ่น
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งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร

จานวน

60,000 บาท

รวม

2,135,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร องพนั งาน ทศบาลตามสิทธิที่ วร
จะได้รับ
- ป็นไปตาม
1) พระราช ฤษฎี า งินสวัสดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ. 2523 ละที่
้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง ว่าด้วย าร บิ จ่าย งินสวัสดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งินสวัสดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร
องพนั งานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งินสวัสดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร
องพนั งานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
่าใช้จ่ายใน ารจัดทาประ ันภัยทรัพย์สิน
- พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่ายใน ารจัดทาประ ันภัยทรัพย์สิน อง ทศบาล
ตาบล น ้ว อาทิ ช่น รถยนต์ทางราช าร (รถส่วน ลาง รถประจา
ตา น่ง รถรับรอง) รภัณฑ์ ( รภัณฑ์ ่อสร้าง รภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือ
าร พทย์ รภัณฑ์ รงงาน อา าร รือสิ่งปล สร้างอย่างอื่น ย ว้นอา าร
สานั งาน รืออา ารที่ทา ารรวมถึงอา ารประ อบอื่นที่ใช้ประ ยชน์ต่อ นื่อง
ละ
บ้านพั ้าราช าร
- ป็นไปตาม
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน ารจัดทาประ ันภัย
ทรัพย์สิน ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

จานวน

100,000 บาท

จานวน

420,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น ่ารายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารต่างๆ ดังนี้ ่าถ่าย อ สาร
่า ย็บ นังสือ รือ ้าป นังสือ ่าซั ฟอ ่า าจัดสิ่งปฏิ ล ่าระวาง
บรรท ่า ช่าทรัพย์สิน (ย ว้น ่า ช่าบ้าน) ่า ฆษณา ละ ผย พร่ (รายจ่าย
ี่ยว ับ ารจ้าง มา ฆษณา ละ ผย พร่ ่าวทางวิทย ระจาย
สียง ทรทัศน์ รงม รสพ รือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ่าธรรม นียมต่างๆ ่า บี้ย
ประ ัน ่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ดีตาม าพิพา ษา ่าจ้าง มาบริ าร รือ
่าจ้าง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ้าลั ษณะรายจ่ายประ ภทนี้ ่าติดตั้งไฟฟ้า
่าติดตั้งประปาฯ ่าติดตั้ง ทรศัพท์ ่าติดตั้ง รื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
- ป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ ่อง ์ ร
ป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ –
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
3) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ์ ละอัตรา ่าใช้จ่ายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลั ษณะ ่าใช้สอย ละ ่า
สาธารณป ภ
รายจ่าย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
่ารับรอง งบประมาณ 40,000 บาท
- พื่อจ่าย ป็น ่ารับรองใน ารต้อนรับบ ล รือ ณะบ ล
ที่มานิ ทศงาน ตรวจงาน ยี่ยมชม รือ ณะทัศนศึ ษาดงาน ละ
จ้า น้าที่ที่ ี่ยว ้อง ซึ่งร่วมต้อนรับ ณะบ ล รือบ ล ารใช้จ่าย
พื่อ ลี้ยงรับรองฯลฯ ในอัตราไม่ ินร้อยละ 1 องรายได้จริง
ในปีงบประมาณที่ล่วงมา ดยไม่รวม งินอด นน งิน ้ งินจ่าย าด
งินสะสม ละ งินที่มีผ้อทิศใ ้ ตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 ร ฎา ม 2548
- พื่อจ่าย ป็น ่า ลี้ยงรับรองใน ารประชมสภาท้องถิ่น รือ ณะ
รรม าร ณะอน รรม ารที่ได้รับ ต่งตั้งตาม ฎ มาย รือตามระ บียบ
นังสือสั่ง าร อง ระทรวงม าดไทย ารประชมระ ว่างอง ์ รป รอง
ส่วนท้องถิ่น ับอง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น รืออง ์ รป รอง
ส่วนท้องถิ่น ับรัฐวิสา ิจ รือ อ ชน ช่น ่าอา าร ่าอา ารว่าง
รื่องดื่มต่างๆ รื่องใช้ใน าร ลี้ยงรับรอง ละ ่าบริ าร
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ละ ่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจา ป็นต้องจ่ายที่ ี่ยว ับ ารรับรอง
่าใช้จ่ายใน ารจัดงานวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ละงานรัฐพิธีต่างๆ
- ่าใช้จ่ายใน ารจัดงานราลึ ถึงพระม า รณาธิ ณ รัช าลที่ 9
งบประมาณ 100,000 บาท
พื่อจ่าย ป็น ่าจัดงานราลึ ถึงพระมา า รณาธิ ณ องพระบาทสม ด็จพระ
บรมชน าธิ บศร ม าภมิพลอดลย ดชม าราช บรมนาถบพิตร
ป็น ่าดอ ไม้ ธป ทียน ่าจัตตปัจจัย ละไทยธรรม ่าจัดต ต่งสถานที่ ่า
รื่องราชพิธี ่าอา าร ละ รื่องดื่ม ละ ่าใช้จ่ายในพิธี ารต่างๆ ฯลฯ
- ่าใช้จ่ายใน ารจัดงานวัน ฉลิมพระชนมพรรษา รัช าลที่ 10
งบประมาณ 200,000 บาท
พื่อจ่าย ป็น ่าจัดงานวัน ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม ด็จพระวชิร ล้า
จ้าอย่ ัว รัช าลที่ 10 ป็น ่าดอ ไม้ ธป ทียน ่าจัตตปัจจัย ละ
ไทยธรรม ่าจัดต ต่งสถานที่ ่า รื่องราชพิธี ่าอา าร ละ รื่องดื่ม ละ
่าใช้จ่ายในพิธี ารต่างๆ ฯลฯ
- ่าใช้จ่ายใน ารจัดงานวัน ฉลิมพระชนมพรรษาสม ด็จพระนาง จ้าสทิ
ดา พัชรสธาพิมลลั ษณ พระบรมราชินี งบประมาณ 50,000 บาท
พื่อจ่าย ป็น ่าจัดงานวัน ฉลิมพระชนมพรรษาสม ด็จพระนาง จ้าสทิดา พัชร
สธาพิมลลั ษณ พระบรมราชินี ป็น ่าดอ ไม้ ธป ทียน ่าจัตตปัจจัย ละ
ไทยธรรม ่าจัดต ต่งสถานที่ ่า รื่องราชพิธี ่าอา าร ละ รื่องดื่ม ละ
่าใช้จ่ายในพิธี ารต่างๆ ฯลฯ
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- ่าใช้จ่ายใน ารจัดงานวัน ฉลิมพระชนมพรรษา สม ด็จพระนาง จ้า
สิริ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ลวง
งบประมาณ 30,000 บาท
พื่อจ่าย ป็น ่าจัดงานวัน ฉลิมพระชนมพรรษาสม ด็จพระนาง จ้าสิริ ิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ลวง ป็น ่าดอ ไม้ ธป ทียน ่าจัตต
ปัจจัย ละไทยธรรม ่าจัดต ต่งสถานที่ ่า รื่องราชพิธี ่าอา าร ละ
รื่องดื่ม ละ ่าใช้จ่ายในพิธี ารต่างๆ ฯลฯ
- ่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ ี่ยว ้อง ับงานรัฐพิธี
อาทิ ช่น วันปิยะม าราช วันจั รี วัน ฉลิมพระชนมพรรณษาพระบรมวงศาน
วงศ์ ฯลฯ
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
่าใช้จ่ายใน ารดา นิน าร รง าร ทศบาล ลื่อนที่
พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่ายใน ารดา นิน าร รง าร ทศบาล ลื่อนที่
- ่าป้าย รง าร
1,000 บาท
- ่าจัดสถานที่
3,000 บาท
- ่า ช่า รื่อง ยาย สียง
3,000 บาท
- ่าวัสดที่ใช้ใน รง าร
2,000 บาท
- ่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็น ละ ี่ยว ้อง ับ
ารดา นิน รง าร
1,000 บาท
( ่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัว ฉลี่ยได้ท ราย าร)
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่าย ่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน
ารจัด าร ่ง ัน ีฬา ละ ารส่งนั ีฬา ้ารับ าร ่ง ัน ีฬา อง
อง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น

จานวน

10,000 บาท
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่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ารตาม รง ารป ป้องสถาบันสา ัญ องชาติ

จานวน

พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่ายใน ารดา นิน าร รง ารป ป้องสถาบันสา ัญ
องชาติ
- ่าป้าย รง าร
1,000 บาท
- ่าจัดสถานที่
6,000 บาท
- ่า ช่า รื่อง ยาย สียง
3,000 บาท
- ่าอา ารว่าง ละ รื่องดื่ม
3,000 บาท
- ่าตอบ ทนวิทยา ร
5,000 บาท
- ่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็น ละ ี่ยว ้อง ับ
ารดา นิน รง าร
2,000 บาท
( ่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัว ฉลี่ยได้ท ราย าร)
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่าย ่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน
ารจัด าร ่ง ัน ีฬา ละ ารส่งนั ีฬา ้ารับ าร ่ง ัน ีฬา ององ ์ ร
ป รองส่วนท้องถิ่น
่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ารตาม รง ารอบรมใ ้ วามร้ ปล จิตสานึ ต่อต้าน จานวน
ารทจริต อรัปชั่น
พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ารตาม รง ารอบรมใ ้ วามร้
ปล จิตสานึ ต่อต้าน ารทจริต อรัปชั่น
- ่าป้าย รง าร
1,000 บาท
- ่าจัดสถานที่
6,000 บาท
- ่า ช่า รื่อง ยาย สียง
3,000 บาท
- ่าอา ารว่าง ละ รื่องดื่ม
3,000 บาท
- ่าตอบ ทนวิทยา ร
3,000 บาท
- ่าวัสดอป รณ์
5,000 บาท
- ่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็น ละ ี่ยว ้อง ับ
ารดา นิน รง าร
4,000 บาท
( ่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัว ฉลี่ยได้ท ราย าร)
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่าย ่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน
ารจัด าร ่ง ัน ีฬา ละ ารส่งนั ีฬา ้ารับ าร ่ง ัน ีฬา อง
อง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น

20,000 บาท

25,000 บาท
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่าใช้จ่ายใน ารดา นินงานตาม รง ารอัน นื่องมาจา พระราชดาริ

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ารตาม รง ารอัน นื่องมาจา
พระราชดาริ
- ่าป้าย รง าร
1,000 บาท
- ่าอา ารว่าง ละ รื่องดื่ม
3,000 บาท
- ่าตอบ ทนวิทยา ร
3,000 บาท
- ่าวัสดอป รณ์
10,000 บาท
- ่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็น ละ ี่ยว ้อง ับ
ารดา นิน รง าร
3,000 บาท
( ่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัว ฉลี่ยได้ท ราย าร)
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่าย ่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน
ารจัด าร ่ง ัน ีฬา ละ ารส่งนั ีฬา ้ารับ าร ่ง ัน ีฬา อง
อง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ้ารับ ารอบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
า่ ใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

200,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ช่น ่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ่าพา นะ ่า ช่าที่พั ่าบริ ารจอด
รถ ณ ท่าอา าศยาน ่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ่าธรรม นียมใน ารใช้สนาม
บิน ่าลงทะ บียนต่างๆ ที่จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร อง ณะผ้
บริ าร สมาชิ สภา ทศบาล พนั งาน ทสบาล ละพนั งานจ้าง รือ
บ ล ณะบ ลที่ได้รับอนญาต รืออนมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อ
ประชม ฝึ อบรม อบรม สัมมนา ดงาน รือไปติดต่อราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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่าใช้จ่ายใน ารปรับปรง ว็บไซต์ ทศบาล

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่ายใน ารปรับปรง ว็บไซต์ ตลอดจน ารจ้าง มา
พัฒนา ว็บไซต์ อง ทศบาล ่า ช่า พื้นที่ ่าจดทะ บียน ละ ่าใช้อื่น
ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ
่าใช้จ่ายใน าร ลือ ตั้ง

จานวน

500,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่ายใน ารดา นิน รง าร ลือ ตั้ง อง ทศบาล
ตาบล น ้ว ตามที่ ฎ มาย า นด อี ทั้งใ ้ วามร่วมมือใน าร
ประชาสัมพันธ์ ารณรง ์ รือ ารใ ้ ้อมล ่าวสาร ่ประชาชน
ใ ้ทราบถึงสิทธิ ละ น้าที่ ละ ารมีส่วนร่วมทาง าร มือง
ใน าร ลือ ตั้งสภาผ้ ทนราษฎร ละ รือสมาชิ วฒิสภา
ดยจ่าย ป็น ่าใช้จ่าย ี่ยว ับ ารจัดสถานที่ ่าวัสด รื่อง ียน
ละอป รณ์ ่าถ่าย อ สาร ่าพิมพ์ อ สาร ละสิ่งพิมพ์
่า นังสือ ่าใช้จ่ายใน ารติดต่อสื่อสาร ่า ช่าอป รณ์ต่างๆ
่า ระ ป๋า รือสิ่งที่ใช้บรรจ อ สาร ่า องสมนา ณ ่าอา ารว่าง
ละ รื่องดื่ม ่าสมนา ณวิทยา ร ่าอา าร ่ายานพา นะ
่าป้าย รง าร ่าป้ายประชาสัมพันธ์ ่าตอบ ทน ณะ รรม าร
่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นสา รับ ารจัดทา รง าร
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ ่อง ์ ร
ป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 8
มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
3) นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
ร ฎา ม 2561 รื่อง ารซั ซ้อม นวทางปฏิบัติ ารตั้งงบประมาร พื่อ ป็น
่าใช้จ่ายใน ารดา นิน าร ลือ ตั้งท้องถิ่น
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รง ารจัด ิจ รรมวัน ด็

่งชาติ

พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่ายใน ารจัด ิจ รรมวัน ด็ ่งชาติ
- ่าป้าย รง าร
3,000 บาท
- ่าน้าดื่ม
10,000 บาท
- ่า รื่อง สียง
5,000 บาท
- ่าต ต่งสถานที่
5,000 บาท
- ่า องรางวัลใน ารร่วม ิจ รรม อง ด็ 40,000 บาท
- ่าวัสดอ รณ์ที่ใช้ใน รง าร
10,000 บาท
- ่า ต็นท์
17,000 บาท
- ่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็น ละ ี่ยว ้อง ับ
ารดา นิน รง าร
10,000 บาท
( ่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัว ฉลี่ยได้ท ราย าร)
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ ่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน
ารจัด าร ่ง ัน ีฬา ละ ารส่งนั ีฬา ้าร่วม าร ่ง ัน ีฬา อง
อง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
รง ารจัดงานวัน ทศบาล
พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่ายใน ารจัด ิจ รรมวัน ทศบาล
- ่าป้าย รง าร
500 บาท
- ่า รื่อง สียง
3,000 บาท
- ่าพิธีสงฆ์
3,000 บาท
- ่า ต๊นท์
1,000 บาท
- ่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็น ละ ี่ยว ้อง ับ
ารดา นิน รง าร
2,500 บาท
( ่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัว ฉลี่ยได้ท ราย าร)
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ ่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน
ารจัด าร ่ง ัน ีฬา ละ ารส่งนั ีฬา ้าร่วม าร ่ง ัน ีฬา อง
อง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:39

รง ารฝึ อบรมสัมมนา ละทัศนศึ ษาดงาน องผ้บริ ารท้องถิ่น สมาชิ สภา จานวน
ทศบาลพนั งาน ทศบาล ล จ้างประจา ละพนั งานจ้าง อง ทศบาลตาบล น
้ว
พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่ายใน ารดา นิน รง ารฝึ อบรมสัมมนา ละทัศนศึ ษาด
งาน องผ้บริ ารท้องถิ่น สมาชิ สภา ทศบาล พนั งาน ทศบาล
ล จ้างประจา ละพนั งานจ้าง อง ทศบาลตาบล น ้ว
- ่าตอบ ทนวิทยา ร
5,000 บาท
- ่า องที่ระลึ
5,000 บาท
- ่าอา าร/อา ารว่าง/ รื่องดื่ม
50,000 บาท
- ่าจ้าง มายานพา นะ
60,000 บาท
- ่า ช่าที่พั
150,000 บาท
- ่าวัสดอป รณ์
10,000 บาท
- ่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็น ละ ี่ยว ้อง ับ
ารดา นิน รง าร
20,000 บาท
( ่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัว ฉลี่ยได้ท ราย าร)
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่าย ่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน
ารจัด าร ่ง ัน ีฬา ละ ารส่งนั ีฬา ้ารับ าร ่ง ัน ีฬา อง
อง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ้ารับ ารอบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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รง ารส่ง สริม ณธรรม จริยธรรม ใน ารปฏิบัติราช าร องผ้บริ ารท้องถิ่น จานวน
สมาชิ สภา ทศบาล พนั งาน ทศบาล ล จ้างประจา ละพนั งานจ้าง อง
ทศบาลตาบล น ้ว
พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่ายใน ารดา นิน รง ารส่ง สริม ณธรรม จริยธรรม ใน
ารปฏิบัติราช าร องผ้บริ ารท้องถิ่น สมาชิ สภา ทศบาล
พนั งาน ทศบาล ล จ้างประจา ละพนั งานจ้าง อง ทศบาลตาบล น ้ว
- ่าตอบ ทนวิทยา ร
6,000 บาท
- ่าป้าย รง าร
1,000 บาท
- ่าอา ารว่าง/ รื่องดื่ม
6,000 บาท
- ่าอา าร ลางวัน
8,000 บาท
- ่าวัสดอป รณ์
5,000 บาท
- ่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็น ละ ี่ยว ้อง ับ
ารดา นิน รง าร
4,000 บาท
( ่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัว ฉลี่ยได้ท ราย าร)
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม อง
อง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
า่ บารงรั ษา ละซ่อม ซม
พื่อจ่าย ป็น ่าบารงรั ษา รือซ่อม ซมทั้งทรัพย์สินที่ชารด สีย าย นื่องจา
ารใช้งานตามป ติ ช่น รื่อง อมพิ ตอร์ รื่องถ่าย อ สาร รื่องปรับ
อา าศ ฯลฯ ่าซ่อมบารงรั ษายานพา นะ จานวน 3 ัน ประ อบด้วย
รถยนต์ส่วน ลาง มาย ล ทะ บียน ฉ - 2995
รถยนต์ส่วน ลาง มาย ล ทะ บียน พ - 6547
รถยนต์ส่วน ลาง มาย ล ทะ บียน น - 5120
ค่าวัสดุ
วัสดสานั งาน
- พื่อจ่าย ป็น ่าวัสดสานั งาน รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง องที่มีลั ษณะ ดย
สภาพไม่ งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
1. รายจ่าย พื่อประ อบ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
2. รายจ่าย พื่อจัด าสิ่ง องที่ใช้ใน ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม ับ ่าวัสด ช่น ่า นส่ง ่าภาษี ่าประ ัน

30,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รวม

514,000 บาท

จานวน

200,000 บาท
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ภัย ่าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจ่าย ป็น ่าวัสดสานั งาน ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสด งทน
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ต่ตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน รือ มื่อนาไปใช้งาน ล้ว ิด วามชารด สีย าย ไม่สามารถซ่อม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซ่อม ซม ล้วไม่ ้ม ่า ดังนี้ นังสือ รื่อง ิด ล นาด
ล็ รื่อง จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไม้บรรทัด
ล็ รรไ ร ้าอี้พลาสติ ปรงลบ ระดานดา ตรายาง าตั้ง ( ระดาน
ดา) ที่ถพื้น ตะ รงวาง อ สาร รื่องตัด ฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง ย็บ
ระดาษ ญ จ ภาพ ียน ผนที่ พระบรมยาลั ษณ์ ผงปิดประ าศ ผ่น
ป้านชื่อสานั งาน รือ น่วยงาน ผ่นป้ายจาราจร รือ ผ่นป้าย
ต่างๆ ม่ลี่ ม่านปรับ สง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิ าตั้ง รือ วน พระพทธ
รปจาลอง ระ ปา ตาชั่ง นาด ล็ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดสิ้น ปลือง
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วย่อมสิ้น ปลือง มด
ไป ปรสภาพ รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นไม่ งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ระดาษ มึ ดินสอ ปา า ยางลบ น้ายาลบ าผิด ทป าว ลวด ย็บ
ระดาษ าว ชอล์ สมด ซอง อ สาร ตลับผง มึ น้า มึ
ปรินท์ ทป พี วี ซี บบใส น้ายาลบ ระดาษไ ไม้บรรทัด ลิป ป๊ ็ม
มด ระดาษ าร์บอน ระดาษไ ฟ้ม สมดบัญชี สมดประวัติ ้า
ราช าร บบพิมพ์ ผ้าสาลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ์ อง
ใช้ใน ารบรรจ ีบ ่อ น้ามัน ไ ี้ผึ้ง น้าดื่มสา รับบริ ารประชาชนในสานั
งาน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด
ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดไฟฟ้า ละวิทย
- พื่อจ่าย ป็น ่าวัสดไฟฟ้า ละวิทย รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง องที่มี
ลั ษณะ ดยสภาพไม่ งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน

จานวน

20,000 บาท
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นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่าย พื่อประ อบ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
2. รายจ่าย พื่อจัด าสิ่ง องที่ใช้ใน ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม ับ ่าวัสด ช่น ่า นส่ง ่าภาษี ่าประ ัน
ภัย ่าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจ่าย ป็น ่าวัสดไฟฟ้า ละวิทย ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสด งทน
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ต่ตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน รือ มื่อนาไปใช้งาน ล้ว ิด วามชารด สีย าย ไม่สามารถซ่อม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซ่อม ซม ล้วไม่ ้ม ่า ดังนี้ ไม ร ฟน
าตั้งไม ร ฟน ัว ร้งไฟฟ้า รื่องวัด ระ สไฟฟ้า รื่องวัด รงดัน
ไฟฟ้า มาตรสา รับตรวจวงจรไฟฟ้า รื่องประจไฟ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดสิ้น ปลือง
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วย่อมสิ้น ปลือง มด
ไป ปรสภาพ รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นไม่ งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ฟิวส์ ทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอดไฟ ็ม ัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ลอดวิทยทรานซิต ตอร์ ละชิ้นส่วน
วิทย ล ถ้วยสายอา าศ รีซีส ตอร์
มฟวิ่ง อยส์ อม ดน ซอร์ า ลอดฟลออ รส ซนซ์ บร อร์ สายอา าศ รือ
สาอา าศสา รับวิทย รื่องรับ ทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว ทียม ฯลฯ
(3) . ประ ภทอป รณ์ประ อบ ละอะไ ล่
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ป็นอป รณ์ประ อบ รืออะไ ล่สา รับ ารซ่อม ซมบารง
รั ษาทรัพย์สินใ ้ ืนสภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซ่อมบารงป ติ รือ ่า
ซ่อม ลาง ดังนี้ ดอ ลา พง ผงวงจร ผัง สดงวงจรต่างๆ ผงบัง ับทาง
ไฟ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด
ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

น้า : 18/131

น้า : 19/131

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:39

วัสดงานบ้านงาน รัว
- พื่อจ่าย ป็น ่าวัสดงานบ้านงาน รัว รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง องที่มี
ลั ษณะ ดยสภาพไม่ งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่าย พื่อประ อบ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
2. รายจ่าย พื่อจัด าสิ่ง องที่ใช้ใน ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม ับ ่าวัสด ช่น ่า นส่ง ่าภาษี ่าประ ัน
ภัย ่าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจ่าย ป็น ่าวัสดงานบ้านงาน รัว ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสด งทน
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ต่ตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน รือ มื่อนาไปใช้งาน ล้ว ิด วามชารด สีย าย ไม่สามารถซ่อม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซ่อม ซม ล้วไม่ ้ม ่า ดัง
นี้ ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบรป มีด ถัง ถาด ้วน้า จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม ระจ งา อ่งน้า ที่นอน ระ ถน ตาไฟฟ้า ตาน้ามัน ตา
รีด รื่องบดอา าร รื่องตีไ ่ไฟฟ้า รื่องปิ้ง นมปัง ระทะไฟฟ้า รวม
ถึง ม้อ ง ้าวไฟฟ้า ระติดน้าร้อน ระติดน้า ็ง ถัง ๊ส ตา
ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดสิ้น ปลือง
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วย่อมสิ้น ปลือง มด
ไป ปรสภาพ รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นไม่ งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ผงซั ฟอ สบ่ น้ายาดับ ลิ่น ปรง ไม้ วาด ่ง ม้ง ผ่าปที่นอน ปลอ
มอน มอน ผ้า ่ม ผ้าป ต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด
ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

จานวน

50,000 บาท

น้า : 20/131

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:39

วัสด ่อสร้าง
- พื่อจ่าย ป็น ่าวัสด ่อสร้าง รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง องที่มีลั ษณะ ดย
สภาพไม่ งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
1. รายจ่าย พื่อประ อบ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
2. รายจ่าย พื่อจัด าสิ่ง องที่ใช้ใน ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม ับ ่าวัสด ช่น ่า นส่ง ่าภาษี ่าประ ัน
ภัย ่าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจ่าย ป็น ่าวัสด ่อสร้าง ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสด งทน
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ต่ตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน รือ มื่อนาไปใช้งาน ล้ว ิด วามชารด สีย าย ไม่สามารถซ่อม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซ่อม ซม ล้วไม่ ้ม ่า ดังนี้ ไม้
ต่างๆ ้อน ีม ชะ ลง จอบ สิ่ว สียม ลื่อย วาน บไสไม้ ทปวัด
ระยะ รื่องวัด นาด ล็ ช่น ตลับ มตร ล ดิ่ง สว่าน ถส้วม อ่างล้างมือ ราว
พาดผ้า ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดสิ้น ปลือง
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วย่อมสิ้น ปลือง มด
ไป ปรสภาพ รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นไม่ งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ตะป ล็ ส้น ปรงทาสี ปน าว ฯลฯ
(3) . ประ ภทอป รณ์ประ อบ ละอะไ ล่
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ป็นอป รณ์ประ อบ รืออะไ ล่สา รับ ารซ่อม ซมบารง
รั ษาทรัพย์สินใ ้ ืนสภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซ่อมบารงป ติ รือ ่า
ซ่อม ลาง ดังนี้ ท่อน้า ละอป รณ์ประปา ท่อน้าบาดาล ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด
ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

จานวน

14,000 บาท

น้า : 21/131

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:39

วัสดยานพา นะ ละ นส่ง
- พื่อจ่าย ป็น ่าวัสดยานพา นะ ละ นส่ง รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง องที่มี
ลั ษณะ ดยสภาพไม่ งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่าย พื่อประ อบ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
2. รายจ่าย พื่อจัด าสิ่ง องที่ใช้ใน ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม ับ ่าวัสด ช่น ่า นส่ง ่าภาษี ่าประ ัน
ภัย ่าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจ่าย ป็น ่าวัสดยานพา นะ ละ นส่ง ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสด งทน
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ต่ตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน รือ มื่อนาไปใช้งาน ล้ว ิด วามชารด สีย าย ไม่สามารถซ่อม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซ่อม ซม ล้วไม่ ้ม ่า ดังนี้ ไ วง ประ จ ม่
รง ญ จปา ตาย ญ จ ลื่อน ีมล็อ ล็อ ียร์ ล็อ ลัดซ์ ระจ ้ง
มน ล็อ พวงมาลัย สัญญาณไฟ ระพริบ สัญญาณไฟฉ ฉิน รวยจาจร ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดสิ้น ปลือง
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วย่อมสิ้น ปลือง มด
ไป ปรสภาพ รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นไม่ งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต์ น้ามัน บร น๊อต ละส ร สายไมล์ พลา ฟิล์ม รอง สง ฯลฯ
(3) . ประ ภทอป รณ์ประ อบ ละอะไ ล่
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ป็นอป รณ์ประ อบ รืออะไ ล่สา รับ ารซ่อม ซมบารง
รั ษาทรัพย์สินใ ้ ืนสภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซ่อมบารงป ติ รือ ่า
ซ่อม ลาง ดังนี้ บาะรถยนต์ รื่องยนต์ (อะไ ล่) ชด ียร์รถยนต์ บร
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด ม้อน้า บต ตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ามัน ไฟ
บร อานจั รยาน ตลับล ปืน ระจ มอง ้าง รถยนต์ ันชนรถยนต์ ็ม ัด
นิรภัย ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด

จานวน

30,000 บาท

น้า : 22/131

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:39

ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น
- พื่อจ่าย ป็น ่าวัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง องที่มี
ลั ษณะ ดยสภาพไม่ งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่าย พื่อประ อบ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
2. รายจ่าย พื่อจัด าสิ่ง องที่ใช้ใน ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม ับ ่าวัสด ช่น ่า นส่ง ่าภาษี ่าประ ัน
ภัย ่าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจ่าย ป็น ่าวัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดสิ้น ปลือง
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วย่อมสิ้น ปลือง มด
ไป ปรสภาพ รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นไม่ งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ๊ส งต้ม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน ๊าด น้ามัน บนซิน น้ามัน
ตา น้ามันจารบี น้ามัน รื่อง ถ่าน ๊าซ ฯลฯ
รถยนต์ส่วน ลาง มาย ล ทะ บียน ฉ - 2995
รถยนต์ส่วน ลาง มาย ล ทะ บียน พ - 6547
รถยนต์ส่วน ลาง มาย ล ทะ บียน น - 5120
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด
ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ์ ละอัตรา ่าใช้จ่ายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลั ษณะ ่าใช้สอย ละ ่า
สาธารณป ภ
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วัสด อมพิว ตอร์
- พื่อจ่าย ป็น ่าวัสด อมพิว ตอร์ รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง องที่มีลั ษณะ
ดยสภาพไม่ งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
1. รายจ่าย พื่อประ อบ ึ้นใ ม่ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
2. รายจ่าย พื่อจัด า ปร รม อมพิว ตอร์ที่มีรา าต่อ น่วย รือต่อชดไม่
ิน 20,000 บาท
3. รายจ่าย พื่อจัด าสิ่ง องที่ใช้ใน ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ
4. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม ับ ่าวัสด ช่น ่า นส่ง ่าภาษี ่าประ ัน
ภัย ่าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจ่าย ป็น ่าวัสด อมพิว ตอร์ ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสด งทน ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ต่ตาม
ป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืนนาน รือ มื่อนาไปใช้งาน ล้ว ิด วามชารด สีย
าย ไม่สามารถซ่อม ซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือซ่อม ซม ล้วไม่ ้ม ่า ดัง
นี้ ผ่น รือจานบันทึ ้อมล ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดสิ้น ปลือง ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้ว
ย่อมสิ้น ปลือง มดไป ปรสภาพ รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นไม่
งสภาพ ดิม ดังนี้ อป รณ์บันทึ
้อมล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
้อมล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัวพิมพ์
รือ ทปพิมพ์สา รับ รื่องพิมพ์สา รับ อมพิว ตอร์ ตลับผง มึ สา รับ
รื่องพิมพ์ บบ ล ซอร์ ระดาษต่อ นื่อง สาย บิล ฯลฯ
(3) . ประ ภทอป รณ์ประ อบ ละอะไ ล่ ได้ ่ สิ่ง องที่ ป็นอป รณ์
ประ อบ รืออะไ ล่สา รับ ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้ ืนสภาพดัง
ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซ่อมบารงป ติ รือ ่าซ่อม ลาง ดังนี้ ผง ป้นอั ระ
รือ ป้นพิมพ์ (Key board) มนบอร์ด (Main Board) มม มรี่ชิป
(MeMory Chip) ช่น Ram ัตซีทฟิด ดอร์ (Cut Sheet Feeder)
มาส์ (Mouse) พริน ตอร์สวิตชิ่งบ๊อ ซ์ (Printer Switching Box) รื่อง
ระจายสัญญาณ (Hub) ผ่นวงจร
อิ ล็ ทรอนิ ส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) ป็น

จานวน
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ต้น รื่องอ่าน ละบันทึ ้อมล บบต่างๆ ช่น บบดิส ตต์ (Diskette) บบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) บบซีดีรอม (CD ROM) บบออพติ อล (Optical)
ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด
ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

930,000 บาท

่าไฟฟ้า

จานวน

800,000 บาท

พื่อจ่าย ป้น ่าไฟฟ้าสา รับสานั งานฯ สถานที่จัด าร ลือ ตั้ง ไฟฟ้า
สาธารณะ ละ ่าไฟฟ้าที่อย่ใน วามรับผิดชอบ ฯลฯ
่าบริ าร ทรศัพท์

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ่า ทรศัพท์สานั งาน ศนย์พัฒนา ด็ ล็ ละ ทรศัพท์มือ
ถือ สา รับติดต่อราช าร อง ทศบาล ละงาน ลือ ตั้ง ฯลฯ
่าบริ ารสื่อสาร ละ ทร มนา ม

จานวน

120,000 บาท

รวม

3,084,800 บาท

รวม

79,800 บาท

จานวน

18,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่าย ี่ยว ับ ารใช้ระบบอิน ตอร์ น็ต ่าธรรม นียมใน าร
ใช้บริ าร ่า ช่าพื้นที่ ว็บไซด์ ละ ่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ ี่ยว ้อง ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ์สานั งาน
จัดซื้อ ซฟา จานวน 1 ชด
- พื่อจัดซื้อ ซฟา นัง ทียม จานวน 1 ชด ประ อบด้วย
ซฟาตัวยาว นาด 3 ที่นั่ง จานวน 1 ตัว
ซฟา นาด 1 ที่นั่ง จานวน 2 ตัว
ต๊ะ ลาง จานวน 1 ตัว
จัด าตามรา าท้องตลาด รือท้องถิ่น นื่องจา ไม่มีในบัญชีรา ามาตรฐาน
รภัณฑ์
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ต้ ล็ 3 ลิ้นชั

จานวน

4,000 บาท

จานวน

42,500 บาท

จานวน

15,300 บาท

รวม

3,005,000 บาท

จานวน

2,900,000 บาท

จานวน

105,000 บาท

พื่อจัดซื้อ ต้ อ สาร ล็ จัด ็บ 3 ลิ้นชั จานวน 1 ต้
ผลิตจา ล็ วาม นาไม่ต่า ว่า 0.6 มม. พ่นสี ลือบสารป้อง ันสนิม
นาดต้ ( ว้าง x ลึ x สง) : 46.1 x 62 x 99.1 ซม.
(จัด าตามรา าท้องตลาด รือท้องถิ่น นื่องจา ไม่มีในบัญชีรา ามาตรฐาน
รภัณฑ์)
รภัณฑ์ ฆษณา ละ ผย พร่
รื่องมัลติมี ดีย ปร จ ตอร์
พื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้ง รื่องมัลติมี ดีย ปร จ ตอร์ ระดับ XGA
นาด 4,000 ANSI Lumens จานวน 1 รื่อง
(จัด าตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ์)
จอรับภาพ ชนิดมอ ตอร์ไฟฟ้า
พื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้ง จอรับภาพชนิดมอ ตอร์ไฟฟ้า นาด ส้นท ยงมม 120
นิ้ว รือ 72x96 นิ้ว รือ 84x84 นิ้ว รือ 89x92 นิ้ว รือ 6x8 รือ 7x7
ฟต
(จัด าตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ์)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อา ารต่าง ๆ
รง าร ่อสร้างอา ารอ น ประสง ์ .ส.ล.
พื่อดา นิน าร ่อสร้างอา ารอ น ประสง ์ บริ วณ ้างอา ารสานั งาน
ทศบาลตาบล น ้ว (ชั่ว ราว) ชนิดอา าร .ส.ล
. 2 ชั้น ว้าง 6.00 มตร ยาว 16.00 มตร พื้นที่ไม่น้อย ว่า 192.00 ตาราง
มตร รายละ อียดตาม บบ ทศบาลตาบล น ้ว า นด
่าบารงรั ษา ละปรับปรงที่ดิน ละสิ่ง ่อสร้าง
รง ารจ้าง มาซ่อม ซมรั้วศนย์พัฒนา ด็ ล็ ( อา ารสานั งาน ทศบาล
ตาบล น ้ว ) ม่ที่ 3 ตาบล น ้ว อา ภอน รชัยศรี จัง วัดน รปฐม
พื่อดา นิน ารจ้าง มาซ่อม ซมรั้วศนย์พัฒนา ด็ ล็ ( อา ารสานั งาน
ทศบาลตาบล น ้ว ) ดย ปลี่ยนรั้ว ล็ นาด วามสง 1.40
มตร ยาว 2.90 มตร จานวน 15 ชด พร้อมติดตั้ง
(รายละ อียดตาม บบที่ ทศบาล น ้ว า นด)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

619,360 บาท

รวม

471,360 บาท

รวม

471,360 บาท

จานวน

266,760 บาท

จานวน

204,600 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาล ตา น่ง นั วิ ราะ ์น ยบาย ละ
ผน พร้อมทั้ง งินปรับปรง งิน ดือนประจาปี จานวน 1 อัตรา ละ งิน พิ่มตาม
ณวฒิที่ ป็น ณสมบัติ ฉพาะสา รับตา น่ง จานวน 1 อัตรา
่าตอบ ทนพนั งานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น ่าจ้าง องพนั งานจ้างใ ้ ่ พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละ
พนั งานจ้างทั่วไปจานวน 1 อัตรา
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน์ ่อง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็น ่าตอบ ทนบ ล รือ ณะ รรม ารผ้รับผิดชอบ ารจัดซื้อจัด
จ้าง ละ ารบริ ารงานพัสด งินตอบ ทนบ ลที่ได้รับ ต่งตั้งใ ้ปฏิบัติ
น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง ่า งินรางวัลประจาปี(ประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษ) ่าตอบ ทนนั รียน นั ศึ ษา ใน ารปฏิบัติงานในช่วงปิดภา
รียน ฯลฯ
- ป็นไปตาม
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร า นด งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี ่พนั งานส่วนท้องถิ่นใ ้
ป็นรายจ่ายอื่น ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภา ม 2557 รื่อง ารดา นิน ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่า
ด้วย าร า นด งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจาปี ่พนั งานส่วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่น ององ ์ รป รอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) นังสือสานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ด่วนที่สด ที่ มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 มภาพันธ์ 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท., ละ .อบต
. รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ์ งื่อนไ ละวิธี าร า นด
งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
สา รับพนั งานส่วนท้องถิ่น ล จ้าง ละพนั งานจ้าง ององ ์ รป รองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) นังสือสานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ด่วนที่สด ที่ มท 0809.3/ว 27
ลงวันที่ 29 ธันวา ม 2559 รื่อง ซั ซ้อม นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั
ณฑ์ งื่อนไ ละวิธี าร า นดประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี

รวม

148,000 บาท

รวม

68,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

5,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารต่างๆ ใ ้ ่
พนั งาน ทศบาล ละพนั งานจ้างที่ได้รับ าสั่งมอบ มายใ ้ปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร รือในวัน ยดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ จ่าย งินตอบ ทน าร
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย าร บิ จ่าย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร อง
อง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
่า ช่าบ้าน
พื่อจ่าย ป็น ่า ช่าบ้าน/ ช่าซื้อบ้าน องพนั งาน ทศบาล ตามสิทธิที่ บิ
ได้- ป็นไปตามระ บียบ ละ นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่า ช่าบ้าน อง ้าราช าร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่า ช่าบ้าน อง ้าราช าร
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่า ช่าบ้าน อง ้าราช าร
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ์ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จ่าย งิน
่า ช่าบ้าน อง ้าราช ารส่วนท้องถิ่น
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งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร

จานวน

5,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร องพนั งาน ทศบาล ละผ้ที่มีสิทธิ
บิ ได้ตามระ บียบ า นด
1) พระราช ฤษฎี า งินสวัสดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ. 2523
ละที่ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง ว่าด้วย าร บิ จ่าย งินสวัสดิ าร ี่ยว ับ
ารศึ ษาบตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งินสวัสดิ าร ี่ยว ับ
ารศึ ษาบตร องพนั งานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งินสวัสดิ าร ี่ยว ับ
ารศึ ษาบตร องพนั งานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจ่าย ป็น ่ารายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารต่างๆ ดังนี้ ่าถ่าย อ สาร ่า
ย็บ นังสือ รือ ้าป นังสือ ่าซั ฟอ ่า าจัดสิ่งปฏิ ล ่าระวาง
บรรท ่า ช่าทรัพย์สิน (ย ว้น ่า ช่าบ้าน) ่า ฆษณา ละ ผย พร่ (ราย
จ่าย ี่ยว ับ ารจ้าง มา ฆษณา ละ ผย พร่ ่าวทางวิทย ระจาย
สียง ทรทัศน์ รงม รสพ รือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ่าธรรม นียมต่างๆ ่า บี้ย
ประ ัน ่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ดีตาม าพิพา ษา ่าจ้าง มาบริ าร รือ
่าจ้าง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ้าลั ษณะรายจ่ายประ ภทนี้ ่าติดตั้งไฟฟ้า ่า
ติดตั้งประปาฯ ่าติดตั้ง ทรศัพท์ ่าติดตั้ง รื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ ่อง ์ ร
ป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ –
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
3) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ์ ละอัตรา ่าใช้จ่ายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลั ษณะ ่าใช้สอย ละ ่า
สาธารณป ภ
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รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ช่น ่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ่าพา นะ ่า ช่าที่พั ่าบริ ารจอด
รถ ณ ท่าอา าศยาน ่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ่าธรรม นียมใน ารใช้สนาม
บิน ่าลงทะ บียนต่างๆ ที่จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร พนั งาน
ทศบาล ละพนั งานจ้าง รือบ ล ณะบ ลที่ได้รับอนญาต รืออนมัติ
ใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชม ฝึ อบรม อบรม สัมมนา ดงาน รือไป
ติดต่อราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
รง ารประชมประชา ม พื่อจัดทา ผนพัฒนาท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่ายใน ารจัดทา รง ารจัดทา ผนพัฒนาท้องถิ่น พื่อจัด
ประชมประชา มท้องถิ่น ประชม ณะ รรม าร อน รรม าร ณะทางาน
ต่างๆ ี่ยว ับจัดทา ผนพัฒนาท้องถิ่น พื่อส่ง สริมสนับสนน ารจัดทา ผน
ชมชน ละ ิจ รรมสนับสนน ารจัดประชา ม ผนชมชน ารพัฒนาผ้นา
ชมชน สร้าง รือ ่ายอง ์ รชมชน ละสนับสนน าร ับ ลื่อน ผนชมชน บบ
บรณา าร พื่อนา ้อมลมาจัดทา ป็น ผนพัฒนาท้องถิ่น ละ ิจ รรม ดยจ่าย
ป็น ่าใช้จ่าย ี่ยว ับ ารใช้ ละ ารต ต่งสถานที่ ่าใช้จ่ายในพิธี ปิด ละ
ปิด ่าวัสด รื่อง ียน ละอป รณ์ ่าประ าศนียบัตร ่าถ่าย
อ สาร ่าพิมพ์ อ สาร ละสิ่งพิมพ์ ่า นังสือ ่าใช้จ่ายใน ารติดต่อสื่อ
สาร ่า ช่าอป รณ์ต่างๆ ่า ระ ป๋า รือสิ่งที่ใช้บรรจ อ สาร ่าอา ารว่าง
ละ รื่องดื่ม ่าอา าร ่าป้าย รง าร ่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นสา รับ าร
จัดทา รง าร
- ่าน้าดื่ม
1,000 บาท
- ่าจ้าง มา รื่อง ยาย สียง 5,000 บาท
- ่าป้าย รง าร
1,000 บาท
- ่าอา ารว่าง
5,000 บาท
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- า่ วัสดอป รณ์
5,000 บาท
- า่ ใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นต้องใช้ใน
ารดา นิน รง าร
3,000 บาท
( ่าใช้จ่ายอื่นๆ สามารถถัว ฉลี่ยได้ท ราย าร)
- ป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ ่อง ์ ร
ป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ารจัดทา ผนพัฒนา ององ ์ ร
ป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร
จัดทา ผนพัฒนา ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ารจัดทา ผนพัฒนา ององ ์ ร
ป รองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
4) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29
ม รา ม 2558 รื่อง นวทาง ละ ลั ณฑ์ ารจัดทา ผน ละประสาน
ผนพัฒนาท้องถิ่น ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
5) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10
ตลา ม 2559 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทา ละประสาน ผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ารจัดทา
ผน ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
6) นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0810.3/ว 22938 ลงวันที่ 26
ธันวา ม 2559 รื่อง ตอบ ้อ ารือ ารปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยว่าด้วย ารจัดทา ผน ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2559
7) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0810.3/ว 1617
ลงวันที่ 16 สิง า ม 2560 รื่อง ผย พร่ อ สารประ ด็น าถาม- นวทาง
ปฏิบัติใน ารจัดทา ผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ององ ์ ร
ป รองส่วนท้องถิ่น ชดที่ 1
8) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3
พฤศจิ ายน 2560 รื่อง นวทาง ารดา นิน าร ผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564) ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
9) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สด ที่ มท 0810.3/ว 0357 ลงวันที่ 19
ม รา ม 256
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1 รื่อง นวทาง ารดา นิน าร ผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564
) ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
10) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0810.3/ว
1002 ลงวันที่ 19 พฤษภา ม 2560 รื่อง าร ชื่อม ยง ละบรณา าร ผนใน
ระดับพื้นที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
11) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/7076 ลงวันที่ 4
มิถนายน 2561 รื่อง ตอบ ้อ ารือ ี่ยว ับ าร สนอ วาม ็น ละออ สียง
ลง ะ นนใน ารประชมประชา ม ม่บ้าน พื่อจัดทา ผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ
.ศ. 2561 – 2564)
12) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวัน
ที่ 19 ตลา ม 2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทา ผนพัฒนาท้องถิ่น อง
อง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ารจัดทา
ผน ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2564
13) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที1่ 5
พฤษภา ม 2562 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารทบทวน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561 – 2565) ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
14) นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
มีนา ม 2553 รื่อง ารสนับสนน ผนชมชนส่ ารพัฒนาท้องถิ่น บบ
บรณา าร
15) นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.4/ว 976 ลงวันที่ 11
มีนา ม 2554 รื่อง ารสนับสนนน ยบาย ารส่ง สริม าร มืองภา พล มือง
องรัฐ
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนั งานส่วนท้องถิ่นประจาปี พร้อมทั้ง งินปรับปรง
งิน ดือนพนั งานส่วนท้องถิ่นประจาปี ละ งิน พิ่มตาม ณวฒิที่ ป็น ณสมบัติ
ฉพาะ งินสา รับตา น่ง ดยจ่ายใ ้ ับพนั งานส่วนท้องถิ่น 8 อัตรา ดัง
นี้ ผ้อานวย าร อง ลัง ัว น้าฝายบริ ารงาน ลัง ัว น้าฝายพัฒนาราย
ได้ นั วิชา ารจัด ็บรายได้ นั วิชา าร ลัง จ้าพนั งาน าร งิน ละ
บัญชี จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ จ้าพนั งานพัสด

รวม

4,699,120 บาท

รวม

3,857,020 บาท

รวม

3,857,020 บาท

จานวน

2,855,500 บาท

น้า : 33/131

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:39

งิน พิ่มต่าง ๆ องพนั งาน
- พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่งผ้อานวย าร อง ลัง ดือนละ 5,600 บาท
รวม ป็น งิน 67,200 บาท
- พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่ง ัว น้าฝายบริ ารงาน ลัง ดือนละ 1,500
บาท รวม ป็น งิน 18,000 บาท
- พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่ง ัว น้าฝายพัฒนารายได้ ดือนละ 1,500
บาท รวม ป็น งิน 18,000 บาท
- ป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติระ บียบ ้าราช ารพล รือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ งิน ดือน ละ งินประจาตา น่ง พ.ศ. 2538 ละที่ ้ไ
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราช ฤษฎี า ารจ่าย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
5) ระ บียบ ระทรวง าร ลังว่าด้วย าร บิ จ่าย งิน ่าตอบ ทนนอ นือจา
งิน ดือน ้าราช าร ละล จ้างประจาส่วนราช าร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
ประ าศลงวันที่ 3 ธันวา ม 2553
6) ประ าศ ณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบ ลส่วนท้อง
ถิ่น รื่อง า นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารบ ลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)

จานวน

103,200 บาท

น้า : 34/131

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:39

งินประจาตา น่ง

จานวน

67,200 บาท

จานวน

771,120 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มต่างๆ องพนั งาน ดังนี้
่าตอบ ทนราย ดือนสา รับตา น่งผ้บริ ารระดับ ลาง (ผ้อานวย าร อง
ลัง)ในอัตรา ดือนละ 5,600 บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 67,200
บาท
- ป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจ่าย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต. รื่อง า นด ลั ณฑ์ ารใ ้ ้าราช าร
รือพนั งานส่วนท้องถิ่นได้รับ งิน ่าตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ลงวัน
ที่ 22 มษายน 2547 ละ นังสือสานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 มภาพันธ์ 2548 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ าร
บิ จ่าย งิน ่าตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ( าร า นดใ ้ ้าราช าร
รือพนั งานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ึ้นไป ได้รับ งิน ดือน ่าตอบ ทน ป็นราย
ดือน ท่า ับอัตรา งินประจาตา น่ง)
่าตอบ ทนพนั งานจ้าง
- พื่อจ่าย ป็น ่าตอบ ทนพนั งานทั่วไป พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละ งิน
ปรับปรง ่าตอบ ทนพนั งานจ้าง (พนั งานจ้างตามภาร ิจ)
รวม จานวน 5 อัตรา
- ป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจ่าย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งานส่วนตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิง า ม 2558
4) นังสือสานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26
สิง า ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. ละ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป
ี่ยว ับพนั งานจ้าง
7

น้า : 35/131

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:39

งิน พิ่มต่าง ๆ องพนั งานจ้าง
- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว งิน พิ่มต่างๆ สา รับพนั งาน
จ้าง 5 อัตรา
- ป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจ่าย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) นังสือสานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวัน
ที่ 1 ร ฎา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต. รื่อง า นด
มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ์ ารใ ้พนั งานส่วนท้องถิ่น ล จ้าง ละ
พนั งานจ้าง ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น ได้รับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว
ราว (ฉบับที่ 2)

จานวน

60,000 บาท

น้า : 36/131

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:39

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน์ ่อง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็น ่าตอบ ทนบ ล รือ ณะ รรม ารผ้รับผิดชอบ ารจัดซื้อจัด
จ้าง ละ ารบริ ารงานพัสด งินตอบ ทนบ ลที่ได้รับ ต่งตั้งใ ้ปฏิบัติ
น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง ่า งินรางวัลประจาปี(ประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษ) ่าตอบ ทนนั รียน นั ศึ ษา ใน ารปฏิบัติงานในช่วงปิดภา
รียน ฯลฯ
- ป็นไปตาม
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร า นด งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี ่พนั งานส่วนท้องถิ่นใ ้
ป็นรายจ่ายอื่น ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภา ม 2557 รื่อง ารดา นิน ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่า
ด้วย าร า นด งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจาปี ่พนั งานส่วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่น ององ ์ รป รอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) นังสือสานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ด่วนที่สด ที่ มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 มภาพันธ์ 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท., ละ .อบต
. รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ์ งื่อนไ ละวิธี าร า นด
งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
สา รับพนั งานส่วนท้องถิ่น ล จ้าง ละพนั งานจ้าง ององ ์ รป รองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) นังสือสานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ด่วนที่สด ที่ มท 0809.3/ว 27
ลงวันที่ 29 ธันวา ม 2559 รื่อง ซั ซ้อม นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั
ณฑ์ งื่อนไ ละวิธี าร า นดประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี

รวม

750,000 บาท

รวม

210,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

น้า : 37/131

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:40

่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

10,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับพนั งาน
ทศบาล ละพนั งานจ้าง ที่ได้รับอนมัติใ ้ปฏิบัติ น้าที่นอ วลาราช าร
ป ติ รือ วัน ยดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ จ่าย งินตอบ ทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 2409
ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร
บิ จ่าย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ ์ รป รองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
่า ช่าบ้าน
- พื่อจ่าย ป็น ่า ช่าบ้าน องพนั งานส่วนตาบลตามสิทธิที่จะได้รับ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่า ช่าบ้าน อง ้าราช ารส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่า ช่าบ้าน อง ้าราช ารส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่า ช่าบ้าน อง ้าราช ารส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่า ช่าบ้าน อง ้าราช ารส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
5) นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ์ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จ่าย งิน ่า ช่าบ้าน
อง ้าราช ารส่วนท้องถิ่น

น้า : 38/131

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:40

งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร
- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร องพนั งานส่วนตาบลตามสิทธิที่
วรจะได้รับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งินสวัสดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ. 2523 ละที่
้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง ว่าด้วย าร บิ จ่าย งินสวัสดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งินสวัสดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร
องพนั งานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งินสวัสดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร
องพนั งานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

จานวน

50,000 บาท

น้า : 39/131

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:40

ค่าใช้สอย

รวม

150,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

่าใช้จ่ายใน ารจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ารชาระภาษี อง ทศบาลตาบล น ้ว จานวน

20,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจ่าย ป็น ่ารายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารต่างๆ ดังนี้ ่าถ่าย อ สาร ่า
ย็บ นังสือ รือ ้าป นังสือ ่าซั ฟอ ่า าจัดสิ่งปฏิ ล ่าระวาง
บรรท ่า ช่าทรัพย์สิน (ย ว้น ่า ช่าบ้าน) ่า ฆษณา ละ ผย พร่ (ราย
จ่าย ี่ยว ับ ารจ้าง มา ฆษณา ละ ผย พร่ ่าวทางวิทย ระจาย
สียง ทรทัศน์ รงม รสพ รือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ่าธรรม นียมต่างๆ ่า บี้ย
ประ ัน ่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ดีตาม าพิพา ษา ่าจ้าง มาบริ าร รือ
่าจ้าง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ้าลั ษณะรายจ่ายประ ภทนี้ ่าติดตั้งไฟฟ้า ่า
ติดตั้งประปาฯ ่าติดตั้ง ทรศัพท์ ่าติดตั้ง รื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ ่อง ์ ร
ป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ –
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
3) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ์ ละอัตรา ่าใช้จ่ายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลั ษณะ ่าใช้สอย ละ ่า
สาธารณป ภ
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
- พื่อจ่าย ป็น า่ ใช้จ่ายใน ารจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ารชาระภาษี อง
ทศบาลตาบล น ้ว
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่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจ่าย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ช่น ่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ่าพา นะ ่า ช่าที่พั ่าบริ ารจอด
รถ ณ ท่าอา าศยาน ่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ่าธรรม นียมใน ารใช้สนาม
บิน ่าลงทะ บียนต่างๆ ที่จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร อง ณะผ้
บริ าร สมาชิ สภาอง ์ ารบริ ารส่วนตาบล พนั งานส่วนตาบล ละ
พนั งานจ้าง รือบ ล ณะบ ลที่ได้รับอนญาต รืออนมัติใ ้ ดินทางไป
ราช าร พื่อประชม ฝึ อบรม อบรม สัมมนา ดงาน รือไปติดต่อ
ราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

จานวน

80,000 บาท
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่าบารงรั ษา ละซ่อม ซม

จานวน

20,000 บาท

รวม

350,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

(รายจ่าย พื่อซ่อม ซมบารงรั ษา พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตามป ติ)
- พื่อจ่าย ป็น ่าซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สิน พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ ช่น รื่อง อมพิ ตอร์ รื่องถ่าย อ สาร รื่องปรับอา าศ ่า
ซ่อมบารงรั ษายานพา นะ ฯลฯ รณี ป็น ารจ้าง มาทั้ง ่าสิ่ง อง ละ ่า
รงงาน ใ ้จ่ายจา ่าใช้สอย ส่วน รณีที่อง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น ป็นผ้
ดา นิน ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สิน องใ ้ปฏิบัติ ดัง
นี้
(1) ่าจ้าง มา รงงาน องบ ลภายนอ ใ ้จ่ายจา ่าใช้สอย
(2) ่าสิ่ง องที่ซื้อมาใช้ใน ารบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้จ่ายจา ่าวัสด
- ป็นไปตาม
- นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ – ราย
จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
- นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6
สิง า ม 2556 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรป บบ ละ ารจา น ประ ภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
- นังสือ รมส่ง สริม ารป รองส่วนท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
- นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ์ ละอัตรา ่าใช้จ่ายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลั ษณะ ่าใช้สอย ละ
่าสาธารณป ภ
ค่าวัสดุ
วัสดสานั งาน
- พื่อจ่าย ป็น ่าวัสดสานั งาน รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง องที่มีลั ษณะ ดย
สภาพไม่ งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
1. รายจ่าย พื่อประ อบ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
2. รายจ่าย พื่อจัด าสิ่ง องที่ใช้ใน ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ
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3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม ับ ่าวัสด ช่น ่า นส่ง ่าภาษี ่าประ ัน
ภัย ่าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจ่าย ป็น ่าวัสดสานั งาน ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสด งทน
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ต่ตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน รือ มื่อนาไปใช้งาน ล้ว ิด วามชารด สีย าย ไม่สามารถซ่อม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซ่อม ซม ล้วไม่ ้ม ่า ดังนี้ นังสือ รื่อง ิด ล นาด
ล็ รื่อง จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไม้บรรทัด
ล็ รรไ ร ้าอี้พลาสติ ปรงลบ ระดานดา ตรายาง าตั้ง ( ระดาน
ดา) ที่ถพื้น ตะ รงวาง อ สาร รื่องตัด ฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง ย็บ
ระดาษ ญ จ ภาพ ียน ผนที่ พระบรมยาลั ษณ์ ผงปิดประ าศ ผ่น
ป้านชื่อสานั งาน รือ น่วยงาน ผ่นป้ายจาราจร รือ ผ่นป้าย
ต่างๆ ม่ลี่ ม่านปรับ สง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิ าตั้ง รือ วน พระพทธ
รปจาลอง ระ ปา ตาชั่ง นาด ล็ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดสิ้น ปลือง
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วย่อมสิ้น ปลือง มด
ไป ปรสภาพ รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นไม่ งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ระดาษ มึ ดินสอ ปา า ยางลบ น้านาลบ าผิด ทป าว ลวด ย็บ
ระดาษ าว ชอล์ สมด ซอง อ สาร ตลับผง มึ น้า มึ
ปรินท์ ทป พี วี ซี บบใส น้ายาลบ ระดาษไ ไม้บรรทัด ลิป ป๊ ็ม
มด ระดาษ าร์บอน ระดาษไ ฟ้ม สมดบัญชี สมดประวัติ ้า
ราช าร บบพิมพ์ ผ้าสาลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ์ อง
ใช้ใน ารบรรจ ีบ ่อ น้ามัน ไ ี้ผึ้ง น้าดื่มสา รับบริ ารประชาชนในสานั
งาน ฯลฯ
- ป็นไปตาม
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด
ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดยานพา นะ ละ นส่ง
- พื่อจ่าย ป็น ่าวัสดยานพา นะ ละ นส่ง รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง องที่มี

จานวน

50,000 บาท
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ลั ษณะ ดยสภาพไม่ งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่าย พื่อประ อบ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
2. รายจ่าย พื่อจัด าสิ่ง องที่ใช้ใน ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม ับ ่าวัสด ช่น ่า นส่ง ่าภาษี ่าประ ัน
ภัย ่าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจ่าย ป็น ่าวัสดยานพา นะ ละ นส่ง ดังนี้
1) . ประ ภทวัสด งทน
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ต่ตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน รือ มื่อนาไปใช้งาน ล้ว ิด วามชารด สีย าย ไม่สามารถซ่อม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซ่อม ซม ล้วไม่ ้ม ่า ดังนี้ ไ วง ประ จ ม่
รง ญ จปา ตาย ญ จ ลื่อน ีมล็อ ล็อ ียร์ ล็อ ลัดซ์ ระจ ้ง
มน ล็อ พวงมาลัย สัญญาณไฟ ระพริบ สัญญาณไฟฉ ฉิน รวยจราจร ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดสิ้น ปลือง
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วย่อมสิ้น ปลือง มด
ไป ปรสภาพ รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นไม่ งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต์ น้ามัน บร น๊อต ละส ร สายไมล์ พลา ฟิล์ม รอง สง ฯลฯ
(3) . ประ ภทอป รณ์ประ อบ ละอะไ ล่
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ป็นอป รณ์ประ อบ รืออะไ ล่สา รับ ารซ่อม ซมบารง
รั ษาทรัพย์สินใ ้ ืนสภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซ่อมบารงป ติ รือ ่า
ซ่อม ลาง ดังนี้ บาะรถยนต์ รื่องยนต์ (อะไ ล่) ชด ียร์รถยนต์ บร
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด ม้อน้า บต ตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ามัน ไฟ
บร อานจั รยาน ตลับล ปืน ระจ มอง ้าง รถยนต์ ันชนรถยนต์ ็ม ัด
นิรภัย ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด
ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
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วัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น

จานวน

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น ่าวัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง องที่มี
ลั ษณะ ดยสภาพไม่ งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่าย พื่อประ อบ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
2. รายจ่าย พื่อจัด าสิ่ง องที่ใช้ใน ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม ับ ่าวัสด ช่น ่า นส่ง ่าภาษี ่าประ ัน
ภัย ่าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจ่าย ป็น ่าวัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดสิ้น ปลือง
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วย่อมสิ้น ปลือง มด
ไป ปรสภาพ รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นไม่ งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ๊ส งต้ม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน ๊าด น้ามัน บนซิน น้ามัน
ตา น้ามันจารบี น้ามัน รื่อง ถ่าน ๊าซ ฯลฯ
รถยนต์ส่วน ลาง มาย ล ทะ บียน ธ -9046
รถยนต์ส่วน ลาง มาย ล ทะ บียน ย -9340
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด
ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ์ ละอัตรา ่าใช้จ่ายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลั ษณะ ่าใช้สอย ละ ่า
สาธารณป ภ

วัสด อมพิว ตอร์
- พื่อจ่าย ป็น ่าวัสด อมพิว ตอร์ รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง องที่มีลั ษณะ
ดยสภาพไม่ งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:40

ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
1. รายจ่าย พื่อประ อบ ึ้นใ ม่ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
2. รายจ่าย พื่อจัด า ปร รม อมพิว ตอร์ที่มีรา าต่อ น่วย รือต่อชดไม่
ิน 20,000 บาท
3. รายจ่าย พื่อจัด าสิ่ง องที่ใช้ใน ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ
4. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม ับ ่าวัสด ช่น ่า นส่ง ่าภาษี ่าประ ัน
ภัย ่าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจ่าย ป็น ่าวัสด อมพิว ตอร์ ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสด งทน ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ต่ตาม
ป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืนนาน รือ มื่อนาไปใช้งาน ล้ว ิด วามชารด สีย
าย ไม่สามารถซ่อม ซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือซ่อม ซม ล้วไม่ ้ม ่า ดัง
นี้ ผ่น รือจานบันทึ ้อมล ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดสิ้น ปลือง ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้ว
ย่อมสิ้น ปลือง มดไป ปรสภาพ รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นไม่
งสภาพ ดิม ดังนี้ อป รณ์บันทึ
้อมล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
้อมล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัวพิมพ์
รือ ทปพิมพ์สา รับ รื่องพิมพ์สา รับ อมพิว ตอร์ ตลับผง มึ สา รับ
รื่องพิมพ์ บบ ล ซอร์ ระดาษต่อ นื่อง สาย บิล ฯลฯ
(3) . ประ ภทอป รณ์ประ อบ ละอะไ ล่ ได้ ่ สิ่ง องที่ ป็นอป รณ์
ประ อบ รืออะไ ล่สา รับ ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้ ืนสภาพดัง
ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซ่อมบารงป ติ รือ ่าซ่อม ลาง ดังนี้ ผง ป้นอั ระ
รือ ป้นพิมพ์ (Key board) มนบอร์ด (Main Board) มม มรี่ชิป
(MeMory Chip) ช่น Ram ัตซีทฟิด ดอร์ (Cut Sheet Feeder)
มาส์ (Mouse) พริน ตอร์สวิตชิ่งบ๊อ ซ์ (Printer Switching Box) รื่อง
ระจายสัญญาณ (Hub) ผ่นวงจร
อิ ล็ ทรอนิ ส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) ป็น
ต้น รื่องอ่าน ละบันทึ ้อมล บบต่างๆ ช่น บบดิส ตต์ (Diskette) บบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) บบซีดีรอม (CD ROM) บบออพติ อล (Optical)
ป็นต้น ฯลฯ
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- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด
ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

40,000 บาท

่าบริ ารไปรษณีย์

จานวน

40,000 บาท

รวม

92,100 บาท

รวม

92,100 บาท

จานวน

11,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น ่าบริ ารไปรษณีย์ ่าธนาณัติ ่าดวงตราไปรษณียา ร ่า
ช่าต้ไปรษณีย์ ่าธรรม นียม าร อน งินในระบบบริ าร าร งิน าร ลังภา
รัฐ บบอิ ล็ ทรอนิ ส์ (GFMIS)
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ –
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ์สานั งาน
ต้ ล็ 2 บาน
พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อต้ ล็ 2 บาน (มอ .) จานวน 2 ต้
มีมือจับชนิดบิด , มี ผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
จัด าตามบัญชีมาตรฐาน รภัณฑ์
รภัณฑ์ อมพิว ตอร์
รื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer บบ ร่สั้น

พื่อจัดซื้อ รื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer บบ ร่สั้น จานวน 1 รื่อง
(จัด าตาม ณฑ์รา า ลาง ละ ณลั ษณะพื้นฐาน รภัณฑ์ อมพิว ตอร์)
จัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร์ สา รับงานประมวลผล บบที่ 1 (จอ นาดไม่น้อย ว่า จานวน
19 นิ้ว)

44,000 บาท
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พื่อจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร์ สา รับงานประมวลผล บบที่ 1 (จอ นาดไม่
น้อย ว่า 19 นิ้ว) จานวน 2 รื่อง
(จัด าตาม ณฑ์รา า ลาง ละ ณลั ษณะพื้นฐาน รภัณฑ์ อมพิว ตอร์)
จัดซื้อ รื่องพิมพ์ บบฉีด มึ (Inkjet Printer) สา รับ ระดาษ นาด A3 (จัด
าตาม ณฑ์รา า ลาง ละ ณลั ษณะพื้นฐาน รภัณฑ์ อมพิว ตอร์ )

จานวน

12,600 บาท

พื่อจัดซื้อ รื่องพิมพ์ บบฉีด มึ (Inkjet Printer) สา รับ ระดาษ
นาด A3 จานวน 2 รื่อง (จัด าตาม ณฑ์รา า ลาง ละ ณลั ษณะพื้น
ฐาน รภัณฑ์ อมพิว ตอร์ )
จัดซื้อ รื่องสารองไฟ นาด 800 VA จานวน 1 รื่อง
จานวน

2,500 บาท

จัดซื้อ รื่องสารองไฟ นาด 800 VA จานวน 1 รื่อง
(จัด าตาม ณฑ์รา า ลาง ละ ณลั ษณะพื้นฐาน รภัณฑ์ อมพิว ตอร์ )
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนั งานส่วนท้องถิ่นประจาปี พร้อมทั้ง งินปรับปรง
งิน ดือนพนั งานส่วนท้องถิ่นประจาปี ละ งิน พิ่มตาม ณวฒิที่ ป็น ณสมบัติ
ฉพาะ งินสา รับตา น่ง ดยจ่ายใ ้ ับ จ้าพนั งานป้อง ัน ละบรร ทา
สาธารณภัย 2 อัตรา

รวม

2,406,820 บาท

รวม

2,051,820 บาท

รวม

2,051,820 บาท

จานวน

557,340 บาท
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่าตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

1,344,480 บาท

จานวน

150,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น ่าตอบ ทนพนั งานทั่วไป พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละ งิน
ปรับปรง ่าตอบ ทนพนั งานจ้าง (พนั งานจ้างตามภาร ิจ) รวม จานวน 11
อัตรา
- ป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจ่าย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งานส่วนตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิง า ม 2558
4) นังสือสานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26
สิง า ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. ละ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป
ี่ยว ับพนั งานจ้าง
งิน พิ่มต่าง ๆ องพนั งานจ้าง
- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว งิน พิ่มต่างๆ สา รับพนั งาน
จ้าง 11 อัตรา
- ป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจ่าย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) นังสือสานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวัน
ที่ 1 ร ฎา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต. รื่อง า นด
มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ์ ารใ ้พนั งานส่วนท้องถิ่น ล จ้าง ละ
พนั งานจ้าง ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น ได้รับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว
ราว (ฉบับที่ 2)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน์ ่อง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น
- พื่อจ่าย ป็น ่าตอบ ทนบ ล รือ ณะ รรม ารผ้รับผิดช อบ ารจัดซื้อจัด
จ้าง ละ ารบริ ารงานพัสด งินตอบ ทนบ ลที่ได้รับ ต่งตั้งใ ้ปฏิบัติ
น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง ่า งินรางวัลประจาปี(ประดยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษ) ่าตอบ ทนนั รียน นั ศึ ษา ใน ารปฏิบัติงานในช่วงปิดภา
รียน ฯลฯ
- ป็นไปตาม
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร า นด งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี ่พนั งานส่วนท้องถิ่นใ ้
ป็นรายจ่ายอื่น ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภา ม 2557 รื่อง ารดา นิน ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่า
ด้วย าร า นด งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจาปี ่พนั งานส่วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่น ององ ์ รป รอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) นังสือสานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ด่วนที่สด ที่ มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 มภาพันธ์ 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท., ละ .อบต
. รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ์ งื่อนไ ละวิธี าร า นด
งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
สา รับพนั งานส่วนท้องถิ่น ล จ้าง ละพนั งานจ้าง ององ ์ รป รองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) นังสือสานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ด่วนที่สด ที่ มท 0809.3/ว 27
ลงวันที่ 29 ธันวา ม 2559 รื่อง ซั ซ้อม นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั
ณฑ์ งื่อนไ ละวิธี าร า นดประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี

รวม

355,000 บาท

รวม

110,000 บาท

จานวน

100,000 บาท
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่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- พื่อจ่าย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับพนั งาน
ทศบาล ละพนั งานจ้าง ที่ได้รับอนมัติใ ้ปฏิบัติ น้าที่นอ วลาราช าร
ป ติ รือ วัน ยดราช าร
- ป็นไปตาม
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ จ่าย งินตอบ ทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 2409
ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร
บิ จ่าย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ ์ รป รองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

จานวน

10,000 บาท

น้า : 51/131

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:40

ค่าใช้สอย

รวม

245,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
่าใช้จ่ายตาม รง ารจัดฝึ ซ้อม ผนป้อง ัน ละบรร ทาสาธารณภัย
พื่อ ป็น ่าใช้จ่ายใน ารดา นิน รง ารจัดฝึ ซ้อม ผนป้อง ัน ละบรร ทา
สาธารณภัย
- ่าตอบ ทนวิทยา ร
3,000 บาท
- ่าอา ารว่าง ละ รื่องดื่ม
2,500 บาท
- ่าอา าร ลางวัน ละ รื่องดื่ม
5,000
- ่าอป รณ์ช่วยฝึ อบรม
14,000
บาท
ถังดับ พลิง ชนิดผง มี ้ง พร้อมบรรจถัง นาด 15 ปอนด์
ป็นสิน ้าที่ได้ตามมาตรฐาน มอ . จานวน 20 ถัง
ถังดับ พลิงชนิด Co2 ป็นสิน ้าที่ได้มาตรฐาน
พร้อมบรรจถัง นาด 10 ปอนด์ ป็นสิน ้าที่ได้มาตรฐาน
ตามมาตรฐาน มอ . จานวน 6 ถัง
- ่าน้ามัน ชื้อ พลิง ละอื่นๆ
8,000 บาท
น้ามัน บนชิน
น้ามันดี ซล
ถัง ๊ส LPG จานวน 6 ถัง
- ่าป้ายไวนิล ป้าย รง ารฯ
2,000 บาท
- ่าวัสดอป รณ์ต่างๆ ตลอดจน ่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็น ละ ี่ยว ้องใน าร
ดา นินงานตาม รง ารฯ ช่น ฟ้ม อ สาร
สมด ปา า ฯลฯ
5,500 บาท
( ่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัว ฉลี่ยได้ท ราย าร)
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ้ารับ ารอบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:40

า่ ใช้จ่ายตาม รง ารพัฒนาศั ยภาพบ ลา รงานป้อง ัน ละบรร ทาสาธารณ จานวน
ภัย
พื่อ ป็น ่าใช้จ่ายใน ารดา นิน รง าร สริมสร้างศั ยภาพบ ลา รด้าน าร
ป้อง ัน ละบรร ทาสาธารณภัย
- ่าตอบ ทนวิทยา ร
11,000 บาท
- ่าอา ารว่าง ละ รื่องดื่ม
2,500 บาท
- ่าอา าร ลางวัน ละ รื่องดื่ม
8,000 บาท
- ่าอป รณ์ช่วยฝึ อบรม
15,000 บาท
่า ติมผง มี ้ง ่าน้ามัน ชื้อ พลิง บนซิน/ดี ซล
๊ส งต้ม ฯลฯ
- ่าป้ายไวนิล ป้าย รง ารฯ
1,000 บาท
- ่าวัสดอป รณ์ต่างๆ ตลอดจน ่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็น
ละ ี่ยว ้องใน ารดา นินงานตาม รง ารฯ
ช่น ฟ้ม อ สาร สมด ปา า ฯลฯ
2,500 บาท
( ่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัว ฉลี่ยได้ท ราย าร)
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ้ารับ ารอบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
า่ ใช้จ่ายใน ารดา นินงาน พื่อป้อง ัน ละ ้ไ ปัญ ายา สพติด
จานวน
พื่อ ป็น ่าใช้จ่ายใน ารดา นินงาน พื่อป้อง ัน ละ ้ไ ปัญ า
ยา สพติด
1. ่าตอบ ทนวิทยา ร
1,800.- บาท
2. ่าจัดทาป้ายไวนิล รง ารฯ
700.- บาท
3. ่าจ้างจัดทาป้ายรณรง ์ต่อต้านยา สพติด
1,000.- บาท
4. ่าอา ารว่าง ละ รื่องดื่ม
3,500.- บาท
5. ่าวัสด อป รณ์
3,000.- บาท
( ่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัว ฉลี่ยได้ท ราย าร)
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ้ารับ ารอบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

น้า : 52/131

40,000 บาท

10,000 บาท

น้า : 53/131

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:40

่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

100,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ช่น ่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ่าพา นะ ่า ช่าที่พั ่าบริ ารจอด
รถ ณ ท่าอา าศยาน ่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ่าธรรม นียมใน ารใช้สนาม
บิน ่าลงทะ บียนต่างๆ ที่จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร พนั งาน
ทศบาล ละพนั งานจ้าง รือบ ล ณะบ ลที่ได้รับอนญาต รืออนมัติ
ใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชม ฝึ อบรม อบรม สัมมนา ดงาน รือไป
ติดต่อราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

รง ารฝึ อบรม ารป้อง ัน ละระงับอั ีภัยใ ้ ับ ยาวชนในสถานศึ ษา
พื่อ ป็น ่าใช้จ่ายใน ารดา นิน รง ารฝึ อบรม ารป้อง ัน ละ
ระงับอั ีภัยใ ้ ับ ยาวชนในสถานศึ ษา
- ่าอา ารว่าง ละ รื่องดื่ม
3,000 บาท
- ่าอป รณ์ช่วยฝึ อบรม
17,000 บาท
น้ายา มีดับ พลิง ชนิดผง มี ้ง พร้อมบรรจถัง
นาด 15 ปอนด์ ป็นสิน ้าที่ได้มาตรฐาน ,
ถังดับ พลิงชนิดCo2 ป็นสิน ้าที่ได้มาตรฐาน
พร้อมบรรจถัง นาด 10 ปอนด์ ฯลฯ
- ่าน้ามัน ชื้อ พลิง ละอื่นๆ
5,000 บาท
- ่าป้ายไวนิล ป้าย รง ารฯ
1,000 บาท
- ่าวัสดอป รณ์ต่างๆ ช่น ฟ้ม อ สาร สมด ปา า ฯลฯ ตลอดจน ่าใช้
จ่ายอื่นที่จา ป็น ละ
ี่ยว ้องใน ารดา นินงานตาม รง ารฯ
4,000 บาท
( ่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัว ฉลี่ยได้ท ราย าร)
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ้ารับ ารอบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

น้า : 54/131

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:40

รง าร สริมสร้างศั ยภาพอาสาสมั รป้อง ันภัยฝายพล รือน(อปพร.)
พื่อ ป็น ่าใช้จ่ายใน ารดา นินงานตาม รง าร สริมสร้างศั ยภาพ
อาสาสมั รป้อง ันภัยฝายพล รือน(อปพร.)
1. ่าตอบ ทนวิทยา ร
3,600
บาท
2. ่าจัดทาป้ายไวนิล รง ารฯ
1,000
บาท
3. ่าอา ารว่าง ละ รื่องดื่ม
3,500
บาท
( 2 มื้อ )
4. ่าอา าร ลางวัน
4,000
บาท
5. ่าสถานที่
2,500
บาท
6. ่าวัสดอป รณ์ต่างๆ ตลอดจน ่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็น
ละ ี่ยว ้องใน ารดา นินงานตาม รง ารฯ
10,400
บาท
( ่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัว ฉลี่ยได้ท ราย าร)
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ้ารับ ารอบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

จานวน

25,000 บาท

น้า : 55/131

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:40

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

960,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

660,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

340,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
(1) รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารต่างๆ
- พื่อจ่าย ป็น ่ารายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารต่างๆ ดังนี้ ่าถ่าย อ สาร ่า
ย็บ นังสือ รือ ้าป นังสือ ่าซั ฟอ ่า าจัดสิ่งปฏิ ล ่าระวาง
บรรท ่า ช่าทรัพย์สิน (ย ว้น ่า ช่าบ้าน) ่า ฆษณา ละ ผย พร่ (ราย
จ่าย ี่ยว ับ ารจ้าง มา ฆษณา ละ ผย พร่ ่าวทางวิทย ระจาย
สียง ทรทัศน์ รงม รสพ รือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ่าธรรม นียมต่างๆ ่า บี้ย
ประ ัน ่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ดีตาม าพิพา ษา ่าจ้าง มาบริ าร รือ
่าจ้าง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ้าลั ษณะรายจ่ายประ ภทนี้ ่าติดตั้งไฟฟ้า ่า
ติดตั้งประปาฯ ่าติดตั้ง ทรศัพท์ ่าติดตั้ง รื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ ่อง ์ ร
ป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ –
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
3) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ์ ละอัตรา ่าใช้จ่ายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลั ษณะ ่าใช้สอย ละ ่า
สาธารณป ภ

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:40

น้า : 56/131

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ารป้อง ัน ละลดอบัติ ต องถนนในช่วง ทศ าลสา ัญ จานวน
า่ ใช้จ่ายใน ารดา นิน ารป้อง ัน ละลดอบัติ ต องถนนในช่วง
ทศ าลสา ัญ พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ารป้อง ัน
ละลดอบัติ ตทางถนนในช่วง ทศ าลปีใ ม่ ทศ าลสง รานต์
ทศ าลสา ัญ ฯลฯ ป็นต้น

-

รง ารป้อง ัน ละลดอบัติ ตทางถนน ในช่วง ทศ าลปีใ ม่
่าจัดทาป้าย รง ารฯ
1,000 บาท
่าจัดทาป้ายรณรง ์ ับ ี่ปลอดภัยช่วง ทศ าลปีใ ม่ 2,000 บาท
่าจัดสถานที่ ติดตั้ง ต็นท์ จานวน 2 ลัง
1,200 บาท
่าอป รณ์อื่นๆ ที่จา ป็น
800 บาท

ารป้อง ัน ละลดอบัติ ตทางถนน ในช่วง ทศ าลสง รานต์
- ่าจัดทาป้าย รง ารฯ
1,000 บาท
- ่าจัดทาป้ายรณรง ์ ับ ี่ปลอดภัยช่วง ทศ าลปีใ ม่ 2,000 บาท
- ่าจัดสถานที่ ติดตั้ง ต็นท์ จานวน 2 ลัง
1,200 บาท
- ่าอป รณ์อื่นๆ ที่จา ป็น
800 บาท
( ่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัว ฉลี่ยได้ท ราย าร)
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่าย ่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ่ง ัน ีฬา ละ ารส่งนั ีฬา ้ารับ าร ่ง ัน ีฬา ององ ์ ร
ป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

10,000 บาท

น้า : 57/131

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:40

่าบารงรั ษา ละซ่อม ซม

จานวน

300,000 บาท

รวม

320,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

(รายจ่าย พื่อซ่อม ซมบารงรั ษา พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตามป ติ)
- พื่อจ่าย ป็น ่าซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สิน พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ รณี ป็น ารจ้าง มาทั้ง ่าสิ่ง อง ละ ่า รงงาน ใ ้จ่ายจา ่าใช้
สอย ส่วน รณีที่อง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น ป็นผ้ดา นิน ารซ่อม ซมบารง
รั ษาทรัพย์สิน องใ ้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ่าจ้าง มา รงงาน องบ ลภายนอ ใ ้จ่ายจา ่าใช้สอย
(2) ่าสิ่ง องที่ซื้อมาใช้ใน ารบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้จ่ายจา ่าวัสด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ ่อง ์ ร
ป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ –
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
3) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6
สิง า ม 2556 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรป บบ ละ ารจา น ประ ภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
4) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองส่วนท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
5) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ์ ละอัตรา ่าใช้จ่ายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลั ษณะ ่าใช้สอย ละ ่า
สาธารณป ภ
ค่าวัสดุ
วัสดไฟฟ้า ละวิทย
- พื่อจ่าย ป็น ่าวัสดไฟฟ้า ละวิทย รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง องที่มี
ลั ษณะ ดยสภาพไม่ งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่าย พื่อประ อบ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
2. รายจ่าย พื่อจัด าสิ่ง องที่ใช้ใน ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ
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3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม ับ ่าวัสด ช่น ่า นส่ง ่าภาษี ่าประ ัน
ภัย ่าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจ่าย ป็น ่าวัสดไฟฟ้า ละวิทย ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสด งทน
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ต่ตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน รือ มื่อนาไปใช้งาน ล้ว ิด วามชารด สีย าย ไม่สามารถซ่อม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซ่อม ซม ล้วไม่ ้ม ่า ดังนี้ ไม ร ฟน
าตั้งไม ร ฟน ัว ร้งไฟฟ้า รื่องวัด ระ สไฟฟ้า รื่องวัด รงดัน
ไฟฟ้า มาตรสา รับตรวจวงจรไฟฟ้า รื่องประจไฟ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดสิ้น ปลือง
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วย่อมสิ้น ปลือง มด
ไป ปรสภาพ รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นไม่ งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ฟิวส์ ทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอดไฟ ็ม ัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ลอดวิทยทรานซิต ตอร์ ละชิ้นส่วน
วิทย ล ถ้วยสายอา าศ รีซีส ตอร์
มฟวิ่ง อยส์ อม ดน ซอร์ า ลอดฟลออ รส ซนซ์ บร อร์ สายอา าศ รือ
สาอา าศสา รับวิทย รื่องรับ ทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว ทียม ฯลฯ
(3) . ประ ภทอป รณ์ประ อบ ละอะไ ล่
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ป็นอป รณ์ประ อบ รืออะไ ล่สา รับ ารซ่อม ซมบารง
รั ษาทรัพย์สินใ ้ ืนสภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซ่อมบารงป ติ รือ ่า
ซ่อม ลาง ดังนี้ ดอ ลา พง ผงวงจร ผัง สดงวงจรต่างๆ ผงบัง ับทาง
ไฟ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด
ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดยานพา นะ ละ นส่ง
- พื่อจ่าย ป็น ่าวัสดยานพา นะ ละ นส่ง รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง องที่มี
ลั ษณะ ดยสภาพไม่ งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
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50,000 บาท
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รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่าย พื่อประ อบ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
2. รายจ่าย พื่อจัด าสิ่ง องที่ใช้ใน ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม ับ ่าวัสด ช่น ่า นส่ง ่าภาษี ่าประ ัน
ภัย ่าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจ่าย ป็น ่าวัสดยานพา นะ ละ นส่ง ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสด งทน
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ต่ตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน รือ มื่อนาไปใช้งาน ล้ว ิด วามชารด สีย าย ไม่สามารถซ่อม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซ่อม ซม ล้วไม่ ้ม ่า ดังนี้ ไ วง ประ จ ม่
รง ญ จปา ตาย ญ จ ลื่อน ีมล็อ ล็อ ียร์ ล็อ ลัดซ์ ระจ ้ง
มน ล็อ พวงมาลัย สัญญาณไฟ ระพริบ สัญญาณไฟฉ ฉิน รวยจราจร ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดสิ้น ปลือง
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วย่อมสิ้น ปลือง มด
ไป ปรสภาพ รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นไม่ งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต์ น้ามัน บร น๊อต ละส ร สายไมล์ พลา ฟิล์ม รอง สง ฯลฯ
(3) . ประ ภทอป รณ์ประ อบ ละอะไ ล่
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ป็นอป รณ์ประ อบ รืออะไ ล่สา รับ ารซ่อม ซมบารง
รั ษาทรัพย์สินใ ้ ืนสภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซ่อมบารงป ติ รือ ่า
ซ่อม ลาง ดังนี้ บาะรถยนต์ รื่องยนต์ (อะไ ล่) ชด ียร์รถยนต์ บร
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด ม้อน้า บต ตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ามัน ไฟ
บร อานจั รยาน ตลับล ปืน ระจ มอง ้าง รถยนต์ ันชนรถยนต์ ็ม ัด
นิรภัย ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด
ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น
- พื่อจ่าย ป็น ่าวัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง องที่มี
ลั ษณะ ดยสภาพไม่ งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่าย พื่อประ อบ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
2. รายจ่าย พื่อจัด าสิ่ง องที่ใช้ใน ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม ับ ่าวัสด ช่น ่า นส่ง ่าภาษี ่าประ ัน
ภัย ่าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจ่าย ป็น ่าวัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดสิ้น ปลือง
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วย่อมสิ้น ปลือง มด
ไป ปรสภาพ รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นไม่ งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ๊ส งต้ม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน ๊าด น้ามัน บนซิน น้ามัน
ตา น้ามันจารบี น้ามัน รื่อง ถ่าน ๊าซ ฯลฯ
รถดับ พลิง นาด ล็ มาย ล ทะ บียน บน 3462
รถยนต์บรรท น้าดับ พลิง มาย ล ทะ บียน บล 6351
รถยนต์บรรท น้าอ น ประสง ์ มาย ล ทะ บียน บย 1140
รถยนต์บรรท น้าอ น ประสง ์ มาย ล ทะ บียน 89 - 9120
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด
ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ์ ละอัตรา ่าใช้จ่ายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลั ษณะ ่าใช้สอย ละ ่า
สาธารณป ภ

จานวน

150,000 บาท

น้า : 61/131

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:40

วัสด รื่อง ต่ง าย

จานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ่าจัดซื้อวัสด รื่อง ต่ง าย ช่น สื้อ มว ถงมือ รอง ท้า
ชดปฏิบัติ าร ที่ใช้ใน ารดับ พลิง ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด
ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสด รื่องดับ พลิง
จานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ่าจัดซื้อวัสด รื่องดับ พลิงต่าง ๆ ช่น สายส่งน้า ท่อดด ละ
อป รณ์อื่นๆ ที่ ี่ยว ้องใน ารปฏิบัติงานดับ พลิง ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด
ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

300,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รภัณฑ์ รื่องดับ พลิง
รื่องสบน้า บบท่นลอยบนผิวน้า
พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อ รื่องสบน้า บบท่นลอยบนผิว
น้า จานวน 1 รื่อง รายละ อียดตาม บบ ทศบาลตาบล น ้ว
า นด จัด าตามรา าท้องตลาด รือท้องถิ่น นื่องจา ไม่มีบรรจไว้ในบัญชี
รา ามาตรฐาน รภัณฑ์
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

868,280 บาท

รวม

623,280 บาท

รวม

623,280 บาท

จานวน

203,280 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนั งานส่วนท้องถิ่นประจาปี พร้อมทั้ง งินปรับปรง
งิน ดือนพนั งานส่วนท้องถิ่นประจาปี ละ งิน พิ่มตาม ณวฒิที่ ป็น ณสมบัติ
ฉพาะ งินสา รับตา น่ง ดยจ่ายใ ้ ับนั วิชา ารศึ ษา 1 อัตรา
า่ ตอบ ทนพนั งานจ้าง
จานวน

396,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

- พื่อจ่าย ป็น ่าตอบ ทนพนั งานทั่วไป พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละ งิน
ปรับปรง ่าตอบ ทนพนั งานจ้าง (พนั งานจ้างตามภาร ิจ) รวม จานวน 3
อัตรา
- ป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจ่าย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งานส่วนตาบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิง า ม 2558
4) นังสือสานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26
สิง า ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. ละ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป
ี่ยว ับพนั งานจ้าง
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งิน พิ่มต่าง ๆ องพนั งานจ้าง
- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว งิน พิ่มต่างๆ สา รับพนั งาน
จ้าง 2 อัตรา
- ป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจ่าย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) นังสือสานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวัน
ที่ 1 ร ฎา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต. รื่อง า นด
มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ์ ารใ ้พนั งานส่วนท้องถิ่น ล จ้าง ละ
พนั งานจ้าง ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น ได้รับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว
ราว (ฉบับที่ 2)

จานวน

24,000 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน์ ่อง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็น ่าตอบ ทนบ ล รือ ณะ รรม ารผ้รับผิดช อบ ารจัดซื้อจัด
จ้าง ละ ารบริ ารงานพัสด งินตอบ ทนบ ลที่ได้รับ ต่งตั้งใ ้ปฏิบัติ
น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง ่า งินรางวัลประจาปี(ประดยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษ) ่าตอบ ทนนั รียน นั ศึ ษา ใน ารปฏิบัติงานในช่วงปิดภา
รียน ฯลฯ
- ป็นไปตาม
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร า นด งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี ่พนั งานส่วนท้องถิ่นใ ้
ป็นรายจ่ายอื่น ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภา ม 2557 รื่อง ารดา นิน ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่า
ด้วย าร า นด งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจาปี ่พนั งานส่วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่น ององ ์ รป รอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) นังสือสานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ด่วนที่สด ที่ มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 มภาพันธ์ 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท., ละ .อบต
. รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ์ งื่อนไ ละวิธี าร า นด
งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
สา รับพนั งานส่วนท้องถิ่น ล จ้าง ละพนั งานจ้าง ององ ์ รป รองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) นังสือสานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ด่วนที่สด ที่ มท 0809.3/ว 27
ลงวันที่ 29 ธันวา ม 2559 รื่อง ซั ซ้อม นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั
ณฑ์ งื่อนไ ละวิธี าร า นดประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี

รวม

245,000 บาท

รวม

55,000 บาท

จานวน

50,000 บาท
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่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

5,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับพนั งาน
ส่วนตาบล ละพนั งานจ้าง
ที่ได้รับอนมัติใ ้ปฏิบัติ น้าที่นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ จ่าย งินตอบ ทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 2409
ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร
บิ จ่าย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ ์ รป รองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจ่าย ป็น ่ารายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารต่างๆ ดังนี้ ่าถ่าย อ สาร ่า
ย็บ นังสือ รือ ้าป นังสือ ่าซั ฟอ ่า าจัดสิ่งปฏิ ล ่าระวาง
บรรท ่า ช่าทรัพย์สิน (ย ว้น ่า ช่าบ้าน) ่า ฆษณา ละ ผย พร่ (ราย
จ่าย ี่ยว ับ ารจ้าง มา ฆษณา ละ ผย พร่ ่าวทางวิทย ระจาย
สียง ทรทัศน์ รงม รสพ รือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ่าธรรม นียมต่างๆ ่า บี้ย
ประ ัน ่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ดีตาม าพิพา ษา ่าจ้าง มาบริ าร รือ
่าจ้าง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ้าลั ษณะรายจ่ายประ ภทนี้ ่าติดตั้งไฟฟ้า ่า
ติดตั้งประปาฯ ่าติดตั้ง ทรศัพท์ ่าติดตั้ง รื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ ่อง ์ ร
ป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ –
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
3) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ์ ละอัตรา ่าใช้จ่ายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลั ษณะ ่าใช้สอย ละ ่า
สาธารณป ภ
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รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจ่าย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ช่น ่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ่าพา นะ ่า ช่าที่พั ่าบริ ารจอด
รถ ณ ท่าอา าศยาน ่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ่าธรรม นียมใน ารใช้สนาม
บิน ่าลงทะ บียนต่างๆ ที่จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร พนั งานส่วน
ตาบล ละพนั งานจ้าง รือบ ล ณะบ ลที่ได้รับอนญาต รืออนมัติใ ้
ดินทางไปราช าร พื่อประชม ฝึ อบรม อบรม สัมมนา ดงาน รือไป
ติดต่อราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

จานวน

50,000 บาท
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่าบารงรั ษา ละซ่อม ซม

จานวน

10,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

(รายจ่าย พื่อซ่อม ซมบารงรั ษา พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตามป ติ)
- พื่อจ่าย ป็น ่าซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สิน พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ รณี ป็น ารจ้าง มาทั้ง ่าสิ่ง อง ละ ่า รงงาน ใ ้จ่ายจา ่าใช้
สอย ส่วน รณีที่อง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น ป็นผ้ดา นิน ารซ่อม ซมบารง
รั ษาทรัพย์สิน องใ ้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ่าจ้าง มา รงงาน องบ ลภายนอ ใ ้จ่ายจา ่าใช้สอย
(2) ่าสิ่ง องที่ซื้อมาใช้ใน ารบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้จ่ายจา ่าวัสด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ ่อง ์ ร
ป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ –
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
3) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6
สิง า ม 2556 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรป บบ ละ ารจา น ประ ภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
4) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองส่วนท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
5) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ์ ละอัตรา ่าใช้จ่ายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลั ษณะ ่าใช้สอย ละ ่า
สาธารณป ภ
ค่าวัสดุ
วัสดสานั งาน
- พื่อจ่าย ป็น ่าวัสดสานั งาน รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง องที่มีลั ษณะ ดย
สภาพไม่ งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
1. รายจ่าย พื่อประ อบ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
2. รายจ่าย พื่อจัด าสิ่ง องที่ใช้ใน ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ
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3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม ับ ่าวัสด ช่น ่า นส่ง ่าภาษี ่าประ ัน
ภัย ่าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจ่าย ป็น ่าวัสดสานั งาน ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสด งทน
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ต่ตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน รือ มื่อนาไปใช้งาน ล้ว ิด วามชารด สีย าย ไม่สามารถซ่อม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซ่อม ซม ล้วไม่ ้ม ่า ดังนี้ นังสือ รื่อง ิด ล นาด
ล็ รื่อง จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไม้บรรทัด
ล็ รรไ ร ้าอี้พลาสติ ปรงลบ ระดานดา ตรายาง าตั้ง ( ระดาน
ดา) ที่ถพื้น ตะ รงวาง อ สาร รื่องตัด ฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง ย็บ
ระดาษ ญ จ ภาพ ียน ผนที่ พระบรมยาลั ษณ์ ผงปิดประ าศ ผ่น
ป้านชื่อสานั งาน รือ น่วยงาน ผ่นป้ายจาราจร รือ ผ่นป้าย
ต่างๆ ม่ลี่ ม่านปรับ สง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิ าตั้ง รือ วน พระพทธ
รปจาลอง ระ ปา ตาชั่ง นาด ล็ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดสิ้น ปลือง
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วย่อมสิ้น ปลือง มด
ไป ปรสภาพ รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นไม่ งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ระดาษ มึ ดินสอ ปา า ยางลบ น้านาลบ าผิด ทป าว ลวด ย็บ
ระดาษ าว ชอล์ สมด ซอง อ สาร ตลับผง มึ น้า มึ
ปรินท์ ทป พี วี ซี บบใส น้ายาลบ ระดาษไ ไม้บรรทัด ลิป ป๊ ็ม
มด ระดาษ าร์บอน ระดาษไ ฟ้ม สมดบัญชี สมดประวัติ ้า
ราช าร บบพิมพ์ ผ้าสาลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ์ อง
ใช้ใน ารบรรจ ีบ ่อ น้ามัน ไ ี้ผึ้ง น้าดื่มสา รับบริ ารประชาชนในสานั
งาน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด
ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดงานบ้านงาน รัว

จานวน

30,000 บาท
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- พื่อจ่าย ป็น ่าวัสดงานบ้านงาน รัว รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง องที่มี
ลั ษณะ ดยสภาพไม่ งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่าย พื่อประ อบ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
2. รายจ่าย พื่อจัด าสิ่ง องที่ใช้ใน ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม ับ ่าวัสด ช่น ่า นส่ง ่าภาษี ่าประ ัน
ภัย ่าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจ่าย ป็น ่าวัสดงานบ้านงาน รัว ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสด งทน
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ต่ตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน รือ มื่อนาไปใช้งาน ล้ว ิด วามชารด สีย าย ไม่สามารถซ่อม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซ่อม ซม ล้วไม่ ้ม ่า ดัง
นี้ ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบรป มีด ถัง ถาด ้วน้า จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม ระจ งา อ่งน้า ที่นอน ระ ถน ตาไฟฟ้า ตาน้ามัน ตา
รีด รื่องบดอา าร รื่องตีไ ่ไฟฟ้า รื่องปิ้ง นมปัง ระทะไฟฟ้า รวม
ถึง ม้อ ง ้าวไฟฟ้า ระติ น้าร้อน ระติ น้า ็ง ถัง ๊ส ตา
ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดสิ้น ปลือง
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วย่อมสิ้น ปลือง มด
ไป ปรสภาพ รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นไม่ งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ผงซั ฟอ สบ่ น้ายาดับ ลิ่น ปรง ไม้ วาด ่ง ม้ง ผ่าปที่นอน ปลอ
มอน มอน ผ้า ่ม ผ้าป ต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด
ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสด อมพิว ตอร์
- พื่อจ่าย ป็น ่าวัสด อมพิว ตอร์ รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง องที่มีลั ษณะ

จานวน

20,000 บาท
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ดยสภาพไม่ งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
1. รายจ่าย พื่อประ อบ ึ้นใ ม่ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
2. รายจ่าย พื่อจัด า ปร รม อมพิว ตอร์ที่มีรา าต่อ น่วย รือต่อชดไม่
ิน 20,000 บาท
3. รายจ่าย พื่อจัด าสิ่ง องที่ใช้ใน ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ
4. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม ับ ่าวัสด ช่น ่า นส่ง ่าภาษี ่าประ ัน
ภัย ่าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจ่าย ป็น ่าวัสด อมพิว ตอร์ ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสด งทน ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ต่ตาม
ป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืนนาน รือ มื่อนาไปใช้งาน ล้ว ิด วามชารด สีย
าย ไม่สามารถซ่อม ซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือซ่อม ซม ล้วไม่ ้ม ่า ดัง
นี้ ผ่น รือจานบันทึ ้อมล ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดสิ้น ปลือง ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้ว
ย่อมสิ้น ปลือง มดไป ปรสภาพ รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นไม่
งสภาพ ดิม ดังนี้ อป รณ์บันทึ
้อมล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
้อมล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัวพิมพ์
รือ ทปพิมพ์สา รับ รื่องพิมพ์สา รับ อมพิว ตอร์ ตลับผง มึ สา รับ
รื่องพิมพ์ บบ ล ซอร์ ระดาษต่อ นื่อง สาย บิล ฯลฯ
(3) . ประ ภทอป รณ์ประ อบ ละอะไ ล่ ได้ ่ สิ่ง องที่ ป็นอป รณ์
ประ อบ รืออะไ ล่สา รับ ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้ ืนสภาพดัง
ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซ่อมบารงป ติ รือ ่าซ่อม ลาง ดังนี้ ผง ป้นอั ระ
รือ ป้นพิมพ์ (Key board) มนบอร์ด (Main Board) มม มรี่ชิป
(MeMory Chip) ช่น Ram ัตซีทฟิด ดอร์ (Cut Sheet Feeder)
มาส์ (Mouse) พริน ตอร์สวิตชิ่งบ๊อ ซ์ (Printer Switching Box) รื่อง
ระจายสัญญาณ (Hub) ผ่นวงจร
อิ ล็ ทรอนิ ส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) ป็น
ต้น รื่องอ่าน ละบันทึ ้อมล บบต่างๆ ช่น บบดิส ตต์ (Diskette) บบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) บบซีดีรอม (CD ROM) บบออพติ อล (Optical)
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ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด
ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสด ารศึ ษา

จานวน

50,000 บาท

รวม

2,374,530 บาท

- พื่อจ่าย ป็น ่าวัสด ารศึ ษา รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง องที่มีลั ษณะ ดย
สภาพไม่ งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
1. รายจ่าย พื่อประ อบ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
2. รายจ่าย พื่อจัด าสิ่ง องที่ใช้ใน ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม ับ ่าวัสด ช่น ่า นส่ง ่าภาษี ่าประ ัน
ภัย ่าติดตั้ง ป็นต้น ดยจ่าย ป็น ่าวัสด ารศึ ษา ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสด งทน
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ต่ตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน รือ มื่อนาไปใช้งาน ล้ว ิด วามชารด สีย าย ไม่สามารถซ่อม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซ่อม ซม ล้วไม่ ้ม ่า ดังนี้ ่น บบจาลอง
ภมิประ ทศ สื่อ าร รียน ารสอนทาด้วยพลาสติ บาะยึด ย่น บาะมวย
ปล้า บาะย ด ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียน นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด
ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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งบดาเนินงาน

รวม

1,070,530 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

369,200 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจ่าย ป็น ่ารายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารต่างๆ ดังนี้ ่าถ่าย อ สาร ่า
ย็บ นังสือ รือ ้าป นังสือ ่าซั ฟอ ่า าจัดสิ่งปฏิ ล ่า ช่า
ทรัพย์สิน (ย ว้น ่า ช่าบ้าน) ่า ฆษณา ละ ผย พร่ (รายจ่าย ี่ยว ับ าร
จ้าง มา ฆษณา ละ ผย พร่ ่าวทางวิทย ระจาย สียง ทรทัศน์ รง
ม รสพ รือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ่าธรรม นียมต่างๆ ่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ดี
ตาม าพิพา ษา ่าจ้าง มาบริ าร รือ ่าจ้าง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ้า
ลั ษณะรายจ่ายประ ภทนี้ ่าติดตั้งไฟฟ้า ่าติดตั้งประปาฯ ่าติดตั้ง
ทรศัพท์ ่าติดตั้ง รื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ ่อง ์ ร
ป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ –
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
3) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ์ ละอัตรา ่าใช้จ่ายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลั ษณะ ่าใช้สอย ละ ่า
สาธารณป ภ
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
รง ารซ้อม อ วามช่วย ลือ มื่อ ด็ ติดอย่ในรถ
า่ ใช้จ่ายใน ารดา นิน รง ารซ้อม อ วามช่วย ลือ มื่อ ด็ ติดอย่ในรถ
ช่น ่าป้าย รง าร ่าวัสดอป รณ์ต่างๆ ่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว
้องใน ารดา นิน รง าร ฯลฯ
1. ่าป้าย รง าร
500 บาท
2. ่าอา ารว่าง ละ รื่องดื่ม
500 บาท
(สา รับผ้ ้าร่วม ป็น ียรติในพิธี ปิด รง าร)
3. ่าวัสดอป รณ์อื่นๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว ้อง
ับ าร ดา นิน รง าร
4,000 บาท
( ่าใช้จ่ายท ราย าร สามารถถัว ฉลี่ยได้)

น้า : 73/131

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:40

รง ารประชม ละปฐมนิ ทศผ้ป รอง ละนั รียน

จานวน

5,000 บาท

า่ ใช้จ่ายใน ารดา นิน รง ารประชม ละปฐมนิ ทศผ้ป รอง ละนั รียน
ช่น ่าป้าย รง าร ่าวัสดอป รณ์ต่างๆ ่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว
้องใน ารดา นิน รง าร ฯลฯ
1. ่าป้าย รง าร
500 บาท
2. ่าอา ารว่าง ละ รื่องดื่ม
2,000 บาท
3. ่าต ต่งสถานที่
1,500 บาท
3. ่าวัสดอป รณ์อื่นๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว ้อง
ับ าร ดา นิน รง าร
1,000 บาท
( ่าใช้จ่ายท ราย าร สามารถถัว ฉลี่ยได้)
รง ารฝึ ซ้อมดับ พลิง ละอพยพ นีไฟ บื้องต้น
จานวน

5,000 บาท

า่ ใช้จ่ายใน ารดา นิน รง ารฝึ ซ้อมดับ พลิง ละอพยพ นีไฟ บื้องต้น
ช่น ่าป้าย รง าร ่าวัสดอป รณ์ต่างๆ ่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว
้องใน ารดา นิน รง าร ฯลฯ
1. ่าป้าย รง าร
500 บาท
2. ่าอา ารว่าง ละ รื่องดื่ม
500 บาท
3. ่าวัสดอป รณ์อื่นๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว ้อง
ับ าร ดา นิน รง าร
4,000 บาท
( ่าใช้จ่ายท ราย าร สามารถถัว ฉลี่ยได้)
รง ารวันสา ัญ ประจาปี ารศึ ษา
จานวน

5,000 บาท

า่ ใช้จ่ายใน ารดา นิน รง ารวันสา ัญ ประจาปี ารศึ ษา
ช่น ่าป้าย รง าร ่าวัสดอป รณ์ต่างๆ ่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว
้องใน ารดา นิน รง าร ฯลฯ
1. ่าป้าย รง าร
500 บาท
2. ่าอา ารว่าง ละ รื่องดื่ม
1,000 บาท
3. ่าวัสดอป รณ์อื่นๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว ้อง
ับ าร ดา นิน รง าร
3,500 บาท
( ่าใช้จ่ายท ราย าร สามารถถัว ฉลี่ยได้)

น้า : 74/131

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:40

รง ารวัน ่ง วามภา ภมิใจ

จานวน

15,000 บาท

า่ ใช้จ่ายใน ารดา นิน รง ารวัน ่ง วามภา ภมิใจ
ช่น ่าป้าย รง าร ่าวัสดอป รณ์ต่างๆ ่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว
้องใน ารดา นิน รง าร ฯลฯ
- ่าต ต่งสถานที่
12,000 บาท
- ่าอา ารว่าง ละ รื่องดื่ม 1,400 บาท
- ่าวัสดอป รณ์
1,600 บาท
( ่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัว ฉลี่ยได้ท ราย าร)
รง ารสนับสนน ่าใช้จ่าย ารบริ ารสถานศึ ษา ( ่าจัด าร รียน ารสอน)
จานวน

68,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่าย รง ารสนับสนน ่าใช้จ่าย ารบริ ารสถาน
ศึ ษา ( ่าจัด าร รียน ารสอน) ป็น งินอด นนสา รับสนับสนน ่าจัด าร
รียน ารสอน องศนย์พัฒนา ด็ ล็ อง ทศบาลตาบล น ้ว จัดสรร
สา รับ ด็ ปฐมวัย อาย 2 – 5 ปี ในศนย์พัฒนา ด็ ล็ ป็น ่าจัด าร รียน
ารสอน อัตราละ 1,700 บาท/ น
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง ารดังนี้
1) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับ
งินอด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษา ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
3) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยที่ 16
มิถนายน 2552 รื่อง นวทางปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่า
ด้วย ลั ณฑ์ ละวิธี ารนารายได้ องสถานศึ ษาไปจัดสรร ป็น ่าใช้จ่ายใน
ารจัด ารศึ ษาในสถานศึ ษาสัง ัดอง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
4) นังสือ ระทรงงม าดไทย ด่วนที่สด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
มีนา ม 2559 รื่อง นวทางปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย
ลั ณฑ์ ละวิธี ารนารายได้ องสถานศึ ษาไปจัดสรร ป็น ่าใช้จ่ายใน าร
จัด ารศึ ษาในสถานศึ ษาสัง ัดอง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
(ฉบับที่ 2)

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:40

รง ารสนับสนน ่าใช้จ่าย ารบริ ารสถานศึ ษา ( ่า นังสือ รียน, ่าอป รณ์ จานวน
าร รียน, ่า รื่อง บบนั รียน, ่า ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน)
- พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่าย รง ารสนับสนน ่าใช้จ่าย ารบริ ารสถาน
ศึ ษา ( ่า นังสือ รียน, ่าอป รณ์ าร รียน, ่า รื่อง บบนั รียน, ่า
ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน) ป็น งินอด นนสา รับสนับสนน ่าใช่จ่ายใน าร
จัด ารศึ ษาสา รับศนย์พัฒนา ด็ ล็ : ศพด.) องศนย์พัฒนา ด็ ล็ อง
ทศบาลตาบล น ้ว จัดสรรสา รับ ด็ ปฐมวัย อาย 3 - 5 ปี ในศนย์พัฒนา
ด็ ล็ ดังนี้
1) ่า นังสือ รียน อัตรา นละ 200 บาท/ปี
2) ่าอป รณ์ าร รียน อัตรา นละ 200 บาท/ปี
3) ่า รื่อง บบนั รียน อัตรา นละ 300 บาท/ปี
4) ่า ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน อัตรา นละ 430 บาท/ปี
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง ารดังนี้
1) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับ
งินอด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษา ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
3) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยที่ 16
มิถนายน 2552 รื่อง นวทางปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่า
ด้วย ลั ณฑ์ ละวิธี ารนารายได้ องสถานศึ ษาไปจัดสรร ป็น ่าใช้จ่ายใน
ารจัด ารศึ ษาในสถานศึ ษาสัง ัดอง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
4) นังสือ ระทรงงม าดไทย ด่วนที่สด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
มีนา ม 2559 รื่อง นวทางปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย
ลั ณฑ์ ละวิธี ารนารายได้ องสถานศึ ษาไปจัดสรร ป็น ่าใช้จ่ายใน าร
จัด ารศึ ษาในสถานศึ ษาสัง ัดอง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
(ฉบับที่ 2)

น้า : 75/131

45,200 บาท

น้า : 76/131

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:40

รง ารสนับสนน ่าใช้จ่าย ารบริ ารสถานศึ ษา ( ่าอา าร ลางวัน)

จานวน

196,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่าย รง ารสนับสนน ่าใช้จ่าย ารบริ ารสถาน
ศึ ษา ( ่าอา าร ลางวัน) ป็น งินอด นนสา รับสนับสนนอา าร ลางวัน
องศนย์พัฒนา ด็ ล็ อง ทศบาลตาบล น ้ว จัดสรรสา รับ ด็ ปฐมวัยใน
ศนย์พัฒนา ด็ ล็ ป็น วลา 2 ภา รียน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อ
น จานวน 245 วัน
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับ
งินอด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษา ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
3) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยที่ 16
มิถนายน 2552 รื่อง นวทางปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่า
ด้วย ลั ณฑ์ ละวิธี ารนารายได้ องสถานศึ ษาไปจัดสรร ป็น ่าใช้จ่ายใน
ารจัด ารศึ ษาในสถานศึ ษาสัง ัดอง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
4) นังสือ ระทรงงม าดไทย ด่วนที่สด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
มีนา ม 2559 รื่อง นวทางปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย
ลั ณฑ์ ละวิธี ารนารายได้ องสถานศึ ษาไปจัดสรร ป็น ่าใช้จ่ายใน าร
จัด ารศึ ษาในสถานศึ ษาสัง ัดอง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
(ฉบับที่ 2)
รง าร นน้อยส่ ล ว้าง
า่ ใช้จ่ายใน ารดา นิน รง าร นน้อยส่ ล ว้าง
ช่น ่าป้าย รง าร ่าวัสดอป รณ์ต่างๆ ่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว
้องใน ารดา นิน รง าร ฯลฯ
1. ่าป้าย รง าร
500 บาท
2. ่าสถานที่
2,000 บาท
3. ่าอา ารว่าง ละ รื่องดื่ม
1,000 บาท
4. ่าวัสดอป รณ์อื่นๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว ้อง
ับ าร ดา นิน รง าร
1,500 บาท
( ่าใช้จ่ายท ราย าร สามารถถัว ฉลี่ยได้)
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รง าร ิมะจาลอง

จานวน

5,000 บาท

า่ ใช้จ่ายใน ารดา นิน รง าร ิมะจาลอง
ช่น ่าป้าย รง าร ่าวัสดอป รณ์ต่างๆ ่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว
้องใน ารดา นิน รง าร ฯลฯ
1. ่าป้าย รง าร
500 บาท
2. ่าอา ารว่าง ละ รื่องดื่ม
500 บาท
(สา รับผ้ ้าร่วม รง าร)
3. ่าวัสดอป รณ์อื่นๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว ้อง
ับ าร ดา นิน รง าร
4,000 บาท
( ่าใช้จ่ายท ราย าร สามารถถัว ฉลี่ยได้)
รง ารไ ว้ ร
จานวน

5,000 บาท

า่ ใช้จ่ายใน ารดา นิน รง ารไ ว้ ร
ช่น ่าป้าย รง าร ่าวัสดอป รณ์ต่างๆ ่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว
้องใน ารดา นิน รง าร ฯลฯ
1. ่าป้าย รง าร
500 บาท
2. ่าอา ารว่าง ละ รื่องดื่ม
500 บาท
(สา รับผ้ ้าร่วม รง าร)
3. ่าต ต่งสถานที่
1,000 บาท
4. ่าวัสดอป รณ์อื่นๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว ้อง
ับ าร ดา นิน รง าร
3,000 บาท
( ่าใช้จ่ายท ราย าร สามารถถัว ฉลี่ยได้)
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ค่าวัสดุ
่าอา าร สริม (นม)
1) อา าร สริมนมสา รับศนย์พัฒนา ด็ ล็ อง ทศบาลตาบล น ้ว
จานวน 76,648 บาท
- พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่ายใน ารซื้ออา าร สริม (นม) งินอด นนสา รับสนับ
สนนอา าร สริม (นม) ศนย์พัฒนา ด็ ล็ อง ทศบาลตาบล น ้ว จัดสรร
สา รับ ด็ ปฐมวัยในศนย์พัฒนา ด็ ล็ จานวน 260 วัน
ตาม นังสือสั่ง ารดังนี้
1) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับ
งินอด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษา ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
( อง ารศึ ษา)
(2) อา าร สริมนมสา รับ รง รียนสัง ัด สพฐ. จานวน 624,682 บาท
- พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่ายใน ารซื้ออา าร สริม (นม) งินอด นนสา รับสนับ
สนนอา าร สริม (นม) อง รง รียนสัง ัดสานั งาน ณะ รรม าร ารศึ ษา
ั้นพื้นฐาน (สพฐ) จานวน 2 ่ง ( รง รียนวัดประชานาถ , รง รียนวัดสว่าง
อารมณ์) จานวน 260 วัน
ตาม นังสือสั่ง ารดังนี้
1) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับ
งินอด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษา ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

รวม

701,330 บาท

จานวน

701,330 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

1,304,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,304,000 บาท

จานวน

1,304,000 บาท

งินอด นนส่วนราช าร
รง ารอา าร ลางวันในสถานศึ ษา
(1) อด นน รง ารสนับสนน ่าใช้จ่าย ารบริ ารสถานศึ ษา (อา าร ลาง
วัน) รง รียนสัง ัดสานั งาน ตพื้นที่ ารศึ ษา (สพฐ
.) จานวน 1,304,000 บาท
- พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่ายตาม รง ารสนับสนน ่าใช้จ่าย ารบริ ารสถาน
ศึ ษา (อา าร ลางวัน) รง รียน สัง ัดสานั งาน ตพื้นที่ ารศึ ษา (สพฐ
.) จานวน 2 รง รียน ( รง รียนวัดประชานาถ, รง รียนวัดสว่าง
อารมณ์) อัตรามื้อละ 20 บาทต่อ น จานวน 200 วัน
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งินอด นน ององ ์ รป รองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
มิถนายน 2559 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งินอด นน ององ ์ ร
ป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
4) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับ
งินอด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษา ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
5) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยที่ 16
มิถนายน 2552 รื่อง นวทางปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่า
ด้วย ลั ณฑ์ ละวิธี ารนารายได้ องสถานศึ ษาไปจัดสรร ป็น ่าใช้จ่ายใน
ารจัด ารศึ ษาในสถานศึ ษาสัง ัดอง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
6) นังสือ ระทรงงม าดไทย ด่วนที่สด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
มีนา ม 2559 รื่อง นวทางปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย
ลั ณฑ์ ละวิธี ารนารายได้ องสถานศึ ษาไปจัดสรร ป็น ่าใช้จ่ายใน าร
จัด ารศึ ษาในสถานศึ ษาสัง ัดอง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
(ฉบับที่ 2)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

5,932,004 บาท

รวม

4,712,004 บาท

รวม

4,712,004 บาท

จานวน

1,514,400 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาล ตา น่ง ผ้อานวย าร องสาธารณส
ละสิ่ง วดล้อม ัว น้าฝายบริ ารงานสาธารณส ัว น้าฝายบริ ารงาน
ทั่วไป นั วิชา ารส าภิบาล พร้อมทั้ง งินปรับปรง งิน ดือน
ประจาปี จานวน 4 อัตรา ละ งิน พิ่มตาม ณวฒิที่ ป็น ณสมบัติ ฉพาะ
สา รับตา น่ง จานวน 4 อัตรา
งินประจาตา น่ง
จานวน

114,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

- พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่งผ้อานวย าร องสาธารณส ละสิ่ง วด
ล้อม ดือนละ 3,500 บาท ป็น งิน 42,000 บาท
- พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่ง ัว น้าฝายบริ ารงานสาธารณส
ดือนละ 1,500 บาท ป็น งิน 36,000 บาท
- พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่ง ัว น้าฝายบริ างงานทั่วไป ดือนละ 1,500
บาท ป็น งิน 36,000 บาท
ตามประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน ทศบาล รื่องมาตรฐานทั่วไป
ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจ่าย งิน ดือน ละประ ยชน์ตอบ ทน
อื่น (ฉบับที่ 7)
่าจ้างล จ้างประจา

จานวน

252,120 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรง งิน ดือน จานวน 1 อัตรา
่าตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

2,542,200 บาท

พื่อจ่าย ป็น ่าจ้าง องพนั งานจ้างทั่วไป พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ จานวน 22 อัตรา
งิน พิ่มต่าง ๆ องพนั งานจ้าง

จานวน

289,284 บาท

รวม

1,220,000 บาท

รวม

180,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ่า รองชีพชั่ว ราว งิน พิ่มต่างๆ ใ ้ ่ พนั งานจ้างทั่ว
ไป พนั งานจ้างตามภาร ิจ จานวน 22 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน์ ่อง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
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- พื่อจ่าย ป็น ่าตอบ ทนบ ล รือ ณะ รรม ารผ้รับผิดชอบ ารจัดซื้อจัด
จ้าง ละ ารบริ ารงานพัสด งินตอบ ทนบ ลที่ได้รับ ต่งตั้งใ ้ปฏิบัติ
น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง ่า งินรางวัลประจาปี(ประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษ) ่าตอบ ทนนั รียน นั ศึ ษา ใน ารปฏิบัติงานในช่วงปิดภา
รียน ฯลฯ
- ป็นไปตาม
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร า นด งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี ่พนั งานส่วนท้องถิ่นใ ้
ป็นรายจ่ายอื่น ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภา ม 2557 รื่อง ารดา นิน ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่า
ด้วย าร า นด งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจาปี ่พนั งานส่วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่น ององ ์ รป รอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) นังสือสานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ด่วนที่สด ที่ มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 มภาพันธ์ 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท., ละ .อบต
. รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ์ งื่อนไ ละวิธี าร า นด
งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
สา รับพนั งานส่วนท้องถิ่น ล จ้าง ละพนั งานจ้าง ององ ์ รป รองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) นังสือสานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ด่วนที่สด ที่ มท 0809.3/ว 27
ลงวันที่ 29 ธันวา ม 2559 รื่อง ซั ซ้อม นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั
ณฑ์ งื่อนไ ละวิธี าร า นดประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
- พื่อจ่าย ป็น ่าปวย ารใ ้ ่อาสาสมั รป้อง ันภัยฝายพล รือน (อป
พร.) รือ ่าใช้จ่ายในลั ษณะ ดียว ัน ับ ่าตอบ ทน รือ ่าปวย ารใ ้ ับผ้
ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน์ ่ ทศบาลตาบล น ้ว
1) ระ บียบ ณะ รรม ารป้อง ัน ละบรร ทาสาธารณภัย ่งชาติ
ว่าด้วย ่าใช้จ่าย องอาสมั รใน ารป้อง ัน ละบรร ทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2560
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ ่าใช้จ่ายใ ้ ่
อาสาสมั รป้อง ันภัยฝายพล รือน ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560
3) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26
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ธันวา ม 2560 รื่องระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ ่าใช้จ่ายใ ้
่อาสาสมั รป้อง ันภัยฝายพล รือน ององ ื รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560
่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

10,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับพนั งาน
ทศบาล ละพนั งานจ้าง
ที่ได้รับอนมัติใ ้ปฏิบัติ น้าที่นอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ จ่าย งินตอบ ทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 2409
ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร
บิ จ่าย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ ์ รป รองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
่า ช่าบ้าน
- พื่อจ่าย ป็น ่า ช่าบ้าน องพนั งาน ทสบาลตามสิทธิที่จะได้รับ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่า ช่าบ้าน อง ้าราช ารส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่า ช่าบ้าน อง ้าราช ารส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่า ช่าบ้าน อง ้าราช ารส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่า ช่าบ้าน อง ้าราช ารส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
5) นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ์ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จ่าย งิน ่า ช่าบ้าน
อง ้าราช ารส่วนท้องถิ่น
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร
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- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร องพนั งาน ทศบาลตามสิทธิที่ วร
จะได้รับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งินสวัสดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ. 2523 ละที่
้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง ว่าด้วย าร บิ จ่าย งินสวัสดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งินสวัสดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร
องพนั งานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งินสวัสดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร
องพนั งานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ค่าใช้สอย

รวม

280,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจ่าย ป็น ่ารายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารต่างๆ ดังนี้ ่าถ่าย อ สาร ่า
ย็บ นังสือ รือ ้าป นังสือ ่าซั ฟอ ่า าจัดสิ่งปฏิ ล ่าระวาง
บรรท ่า ช่าทรัพย์สิน (ย ว้น ่า ช่าบ้าน) ่า ฆษณา ละ ผย พร่ (ราย
จ่าย ี่ยว ับ ารจ้าง มา ฆษณา ละ ผย พร่ ่าวทางวิทย ระจาย
สียง ทรทัศน์ รงม รสพ รือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ่าธรรม นียมต่างๆ ่า บี้ย
ประ ัน ่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ดีตาม าพิพา ษา ่าจ้าง มาบริ าร รือ
่าจ้าง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ้าลั ษณะรายจ่ายประ ภทนี้ ่าติดตั้งไฟฟ้า ่า
ติดตั้งประปาฯ ่าติดตั้ง ทรศัพท์ ่าติดตั้ง รื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ ่อง ์ ร
ป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ –
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
3) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ์ ละอัตรา ่าใช้จ่ายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลั ษณะ ่าใช้สอย ละ ่า
สาธารณป ภ
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รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจ่าย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ช่น ่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ่าพา นะ ่า ช่าที่พั ่าบริ ารจอด
รถ ณ ท่าอา าศยาน ่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ่าธรรม นียมใน ารใช้สนาม
บิน ่าลงทะ บียนต่างๆ ที่จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร องพนั งาน
ทศบาล ละพนั งานจ้าง รือบ ล ณะบ ลที่ได้รับอนญาต รืออนมัติ
ใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชม ฝึ อบรม อบรม สัมมนา ดงาน รือไป
ติดต่อราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

จานวน

30,000 บาท
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่าบารงรั ษา ละซ่อม ซม

จานวน

200,000 บาท

รวม

760,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

(รายจ่าย พื่อซ่อม ซมบารงรั ษา พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตามป ติ)
- พื่อจ่าย ป็น ่าซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สิน พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ รณี ป็น ารจ้าง มาทั้ง ่าสิ่ง อง ละ ่า รงงาน ใ ้จ่ายจา ่าใช้
สอย ส่วน รณีที่อง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น ป็นผ้ดา นิน ารซ่อม ซมบารง
รั ษาทรัพย์สิน องใ ้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ่าจ้าง มา รงงาน องบ ลภายนอ ใ ้จ่ายจา ่าใช้สอย
(2) ่าสิ่ง องที่ซื้อมาใช้ใน ารบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้จ่ายจา ่าวัสด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ ่อง ์ ร
ป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ –
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
3) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6
สิง า ม 2556 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรป บบ ละ ารจา น ประ ภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
4) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองส่วนท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
5) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ์ ละอัตรา ่าใช้จ่ายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลั ษณะ ่าใช้สอย ละ ่า
สาธารณป ภ
ค่าวัสดุ
วัสดสานั งาน
- พื่อจ่าย ป็น ่าวัสดสานั งาน รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง องที่มีลั ษณะ ดย
สภาพไม่ งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
1. รายจ่าย พื่อประ อบ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
2. รายจ่าย พื่อจัด าสิ่ง องที่ใช้ใน ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ
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3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม ับ ่าวัสด ช่น ่า นส่ง ่าภาษี ่าประ ัน
ภัย ่าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจ่าย ป็น ่าวัสดสานั งาน ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสด งทน
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ต่ตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน รือ มื่อนาไปใช้งาน ล้ว ิด วามชารด สีย าย ไม่สามารถซ่อม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซ่อม ซม ล้วไม่ ้ม ่า ดังนี้ นังสือ รื่อง ิด ล นาด
ล็ รื่อง จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไม้บรรทัด
ล็ รรไ ร ้าอี้พลาสติ ปรงลบ ระดานดา ตรายาง าตั้ง ( ระดาน
ดา) ที่ถพื้น ตะ รงวาง อ สาร รื่องตัด ฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง ย็บ
ระดาษ ญ จ ภาพ ียน ผนที่ พระบรมยาลั ษณ์ ผงปิดประ าศ ผ่น
ป้านชื่อสานั งาน รือ น่วยงาน ผ่นป้ายจาราจร รือ ผ่นป้าย
ต่างๆ ม่ลี่ ม่านปรับ สง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิ าตั้ง รือ วน พระพทธ
รปจาลอง ระ ปา ตาชั่ง นาด ล็ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดสิ้น ปลือง
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วย่อมสิ้น ปลือง มด
ไป ปรสภาพ รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นไม่ งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ระดาษ มึ ดินสอ ปา า ยางลบ น้านาลบ าผิด ทป าว ลวด ย็บ
ระดาษ าว ชอล์ สมด ซอง อ สาร ตลับผง มึ น้า มึ
ปรินท์ ทป พี วี ซี บบใส น้ายาลบ ระดาษไ ไม้บรรทัด ลิป ป๊ ็ม
มด ระดาษ าร์บอน ระดาษไ ฟ้ม สมดบัญชี สมดประวัติ ้า
ราช าร บบพิมพ์ ผ้าสาลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ์ อง
ใช้ใน ารบรรจ ีบ ่อ น้ามัน ไ ี้ผึ้ง น้าดื่มสา รับบริ ารประชาชนในสานั
งาน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด
ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดยานพา นะ ละ นส่ง
- พื่อจ่าย ป็น ่าวัสดยานพา นะ ละ นส่ง รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง องที่มี

จานวน

100,000 บาท
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ลั ษณะ ดยสภาพไม่ งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่าย พื่อประ อบ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
2. รายจ่าย พื่อจัด าสิ่ง องที่ใช้ใน ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม ับ ่าวัสด ช่น ่า นส่ง ่าภาษี ่าประ ัน
ภัย ่าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจ่าย ป็น ่าวัสดยานพา นะ ละ นส่ง ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสด งทน
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ต่ตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน รือ มื่อนาไปใช้งาน ล้ว ิด วามชารด สีย าย ไม่สามารถซ่อม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซ่อม ซม ล้วไม่ ้ม ่า ดังนี้ ไ วง ประ จ ม่
รง ญ จปา ตาย ญ จ ลื่อน ีมล็อ ล็อ ียร์ ล็อ ลัดซ์ ระจ ้ง
มน ล็อ พวงมาลัย สัญญาณไฟ ระพริบ สัญญาณไฟฉ ฉิน รวยจราจร ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดสิ้น ปลือง
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วย่อมสิ้น ปลือง มด
ไป ปรสภาพ รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นไม่ งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต์ น้ามัน บร น๊อต ละส ร สายไมล์ พลา ฟิล์ม รอง สง ฯลฯ
(3) . ประ ภทอป รณ์ประ อบ ละอะไ ล่
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ป็นอป รณ์ประ อบ รืออะไ ล่สา รับ ารซ่อม ซมบารง
รั ษาทรัพย์สินใ ้ ืนสภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซ่อมบารงป ติ รือ ่า
ซ่อม ลาง ดังนี้ บาะรถยนต์ รื่องยนต์ (อะไ ล่) ชด ียร์รถยนต์ บร
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด ม้อน้า บต ตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ามัน ไฟ
บร อานจั รยาน ตลับล ปืน ระจ มอง ้าง รถยนต์ ันชนรถยนต์ ็ม ัด
นิรภัย ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด
ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:40

วัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น

จานวน

400,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:40

- พื่อจ่าย ป็น ่าวัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง องที่มี
ลั ษณะ ดยสภาพไม่ งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่าย พื่อประ อบ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
2. รายจ่าย พื่อจัด าสิ่ง องที่ใช้ใน ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม ับ ่าวัสด ช่น ่า นส่ง ่าภาษี ่าประ ัน
ภัย ่าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจ่าย ป็น ่าวัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดสิ้น ปลือง
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วย่อมสิ้น ปลือง มด
ไป ปรสภาพ รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นไม่ งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ๊ส งต้ม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน ๊าด น้ามัน บนซิน น้ามัน
ตา น้ามันจารบี น้ามัน รื่อง ถ่าน ๊าซ ฯลฯ
รถบรรท ยะมลฝอย
85-5797
รถบรรท ยะมลฝอย
85-7415
รถบรรท ยะมลฝอย
86-8471
รถบรรท ยะมลฝอย
89-7169
รถยนต์ส่วน ลาง
ม - 4303
รถจั รยานยนต์
1 ฐ - 440
รถจั รยานยนต์
1 ฐ - 489
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด
ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ์ ละอัตรา ่าใช้จ่ายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลั ษณะ ่าใช้สอย ละ ่า
สาธารณป ภ
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วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:40

วัสดวิทยาศาสตร์ รือ าร พทย์
- พื่อจ่าย ป็น ่าวัสดวิทยาศาสตร์ รือ าร พทย์ รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง
องที่มีลั ษณะ ดยสภาพไม่ งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่าย พื่อประ อบ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
2. รายจ่าย พื่อจัด าสิ่ง องที่ใช้ใน ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม ับ ่าวัสด ช่น ่า นส่ง ่าภาษี ่าประ ัน
ภัย ่าติดตั้ง ป็นต้น
(1) . ประ ภทวัสดสิ้น ปลือง
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วย่อมสิ้น ปลือง มด
ไป ปรสภาพ รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นไม่ งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ทรายอะ บท วั ซีน สาลี ละผ่าพัน ผล วชภัณฑ์ อล อฮอล์ มี
ภัณฑ์ ออ ซิ จน น้ายาต่างๆ สายยาง ล ยาง ลอด ้ว ถึงมือ ระดาษ
รอง จ ต่างๆ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ ่อง ์ ร
ป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัติ ารสาธารณส พ.ศ. 2535
3) พระราชบัญญัติ ร ติดต่อ พ.ศ. 2558
4) ประ าศ ระทรวงสาธารณส รื่อง ชื่อ ละอา ารสา ัญ อง ร ติดต่อที่
ต้อง ฝ้าระวัง พ.ศ. 2559
5) ประ าศ ระทรวงสาธารณส รื่อง า นดใ ้ ล่ง พราะพันธ์ยงลาย ป็น
ตรา าญ ละ ต่งตั้ง จ้าพนั งานสาธารณส พิ่ม ติม
6) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สด ที่ มท 0810.5/ว 4700 ลงวันที่ 22
สิง า ม 2560 รื่อง าร วบ ม ละป้อง ัน ร ที่มียง ป็นพา ะนา ร
7) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0810.5/ว 1732
ลงวันที่ 12 มิถนายน 2561 รื่อง อ น้นย้า นวทาง ารดา นิน ารป้อง ัน
ร ที่มียง ป็นพา ะนา ร
8) นังสือ รมส่ง สริม ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สด ที่ มท ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 ม รา ม 2560 รื่อง นวทาง ารดา นินงานป้อง ัน ละ วบ ม ร
พิษสนั บ้า ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
9) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0810.5/1745 ลง

จานวน

120,000 บาท

น้า : 91/131

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:40

วันที่ 31 สิง า ม 2560 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งินอด นนทั่วไปด้านสาธารณส ององ ์ ร
ป รองส่วนท้องถิ่น
10) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0810.5/1042
ลงวันที่ 10 มษายน 2561 รื่อง นวทาง ารดา นิน รง ารสัตว์ปลอด
ร นปลอดภัย จา ร พิษสนั บ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สม ด็จพระ จ้าล ธอ จ้าฟ้าจฬาภร
ณวลัยลั ษณ์ อั รราช มารี พิ่ม ติม
11) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0810.5/ว 2072
ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอด นนทั่วไปด้านสาธารณส ององ ์ ร
ป รองส่วนท้องถิ่น
12) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ –
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
13) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ์ ละอัตรา ่าใช้จ่ายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลั ษณะ ่าใช้สอย ละ ่า
สาธารณป ภ
วัสด ฆษณา ละ ผย พร่

จานวน

20,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:40

- พื่อจ่าย ป็น ่าวัสด ฆษณา ละ ผย พร่ รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง องที่มี
ลั ษณะ ดยสภาพไม่ งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่าย พื่อประ อบ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
2. รายจ่าย พื่อจัด าสิ่ง องที่ใช้ใน ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม ับ ่าวัสด ช่น ่า นส่ง ่าภาษี ่าประ ัน
ภัย ่าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจ่าย ป็น ่าวัสด ฆษณา ละ ผย พร่ ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสด งทน
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ต่ตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน รือ มื่อนาไปใช้งาน ล้ว ิด วามชารด สีย าย ไม่สามารถซ่อม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซ่อม ซม ล้วไม่ ้ม ่า ดังนี้ าตั้ง ล่อง าตั้ง ียน
ภาพ ล่อง ละระวิงใส่ฟีล์มภาพยนตร์ รื่อง รอ ทป ลนส์ซม ระ ป๋าใส่
ล้องถ่ายรป ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดสิ้น ปลือง
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วย่อมสิ้น ปลือง มด
ไป ปรสภาพ รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นไม่ งสภาพ ดิม ดัง
นี้ พ่ ัน สี ระดาษ ียน ปส ตอร์ ฟีล์ม มม มรี่ าร์ด ฟีล์มสไลด์ ถบบันทึ
สียง รือภาพ (ภาพยนตร์, วีดี อ ทป, ผ่นซีดี) รปสี รือ าวดาที่ได้จา าร
ล้าง อัด ยาย ภาพถ่ายดาว ทียม ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด
ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

น้า : 92/131
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วัสด รื่อง ต่ง าย

จานวน

40,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ่าวัสด รื่อง ต่ง าย ช่น รื่อง บบ สื้อ าง ง ผ้า รื่อง
มายยศ ละสัง ัด ถง ท้า รอง ท้า ็ม ัด มว ผ้าผ อ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด
ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสด อมพิว ตอร์
- พื่อจ่าย ป็น ่าวัสด อมพิว ตอร์ รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง องที่มีลั ษณะ
ดยสภาพไม่ งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
1. รายจ่าย พื่อประ อบ ึ้นใ ม่ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
2. รายจ่าย พื่อจัด า ปร รม อมพิว ตอร์ที่มีรา าต่อ น่วย รือต่อชดไม่
ิน 20,000 บาท
3. รายจ่าย พื่อจัด าสิ่ง องที่ใช้ใน ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ
4. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม ับ ่าวัสด ช่น ่า นส่ง ่าภาษี ่าประ ัน
ภัย ่าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจ่าย ป็น ่าวัสด อมพิว ตอร์ ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสด งทน ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ต่ตาม
ป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืนนาน รือ มื่อนาไปใช้งาน ล้ว ิด วามชารด สีย
าย ไม่สามารถซ่อม ซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือซ่อม ซม ล้วไม่ ้ม ่า ดัง
นี้ ผ่น รือจานบันทึ ้อมล ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดสิ้น ปลือง ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้ว
ย่อมสิ้น ปลือง มดไป ปรสภาพ รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นไม่
งสภาพ ดิม ดังนี้ อป รณ์บันทึ
้อมล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
้อมล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัวพิมพ์
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รือ ทปพิมพ์สา รับ รื่องพิมพ์สา รับ อมพิว ตอร์ ตลับผง มึ สา รับ
รื่องพิมพ์ บบ ล ซอร์ ระดาษต่อ นื่อง สาย บิล ฯลฯ
(3) . ประ ภทอป รณ์ประ อบ ละอะไ ล่ ได้ ่ สิ่ง องที่ ป็นอป รณ์
ประ อบ รืออะไ ล่สา รับ ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้ ืนสภาพดัง
ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซ่อมบารงป ติ รือ ่าซ่อม ลาง ดังนี้ ผง ป้นอั ระ
รือ ป้นพิมพ์ (Key board) มนบอร์ด (Main Board) มม มรี่ชิป
(MeMory Chip) ช่น Ram ัตซีทฟิด ดอร์ (Cut Sheet Feeder)
มาส์ (Mouse) พริน ตอร์สวิตชิ่งบ๊อ ซ์ (Printer Switching Box) รื่อง
ระจายสัญญาณ (Hub) ผ่นวงจร
อิ ล็ ทรอนิ ส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) ป็น
ต้น รื่องอ่าน ละบันทึ ้อมล บบต่างๆ ช่น บบดิส ตต์ (Diskette) บบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) บบซีดีรอม (CD ROM) บบออพติ อล (Optical)
ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด
ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

118,250 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

38,250 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

38,250 บาท

จานวน

22,750 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
รง ารป้อง ัน ละ วบ ม ร ไ ้ ลือดออ
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พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่ายใน ารดา นิน รง ารป้อง ัน ละ วบ ม ร ไ ้ ลือด
ออ
ิจ รรมที่ 1 จัดอบรมใ ้ วามร้/จัดประชม
1. ่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รง ารฯ
นาด 1.2*2.4 มตร จานวน 1 ป้าย
500 บาท
2. ่าสมนา ณวิทยา ร
จานวน 5 ชั่ว มงๆ ละ 600 บาท
3,000 บาท
3. ่าอา าร ลางวันสา รับผ้ ้าร่วม รง ารฯ
จานวน 50 นๆ ละ 100 บาท ( 1 มื้อ)
5,000 บาท
4. ่าอา ารว่างพร้อม รื่องดื่มสา รับผ้ ้าร่วม รง ารฯ
จานวน 50 นๆ ละ 35 บาท ( 1 มื้อ)
1,750 บาท
5. ่าวัสดอป รณ์สา รับใช้ใน รง าร
3,000 บาท
จิ รรมที่ 2 จัด ิจ รรมรณรง ์
1. ่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ิจ รรมรณรง ์
นาด 1.2*2.4 มตร จานวน 1 ป้าย
500 บาท
2. ่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ิจ รรมรณรง ์ใ ้ วามร้ พร้อมใส่ รงไม้
นาด 1.2*2.4 มตร จานวน 2 ป้าย
2,000 บาท
3. ่าน้าดื่มพร้อมน้า ็งสา รับ
ผ้ ้าร่วม รง ารฯ จานวน 100 น
1,000 บาท
4. ่า ช่า รื่อง สียง
3,000 บาท
5. ่าวัสดอป รณ์
3,000 บาท
( ่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัว ฉลี่ยได้ท ราย าร)
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รง ารสัตว์ปลอด ร นปลอดภัย จา ร พิษสนั บ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟ้าจฬาภรณวลัยลั ษณ์ อั ร
ราช มารี รมพระศรีสวาง วัฒน วร ัตติยราชนารี

จานวน

15,500 บาท

รวม

80,000 บาท

รวม

80,000 บาท

รง าร วบ ม ร าดสารไอ อดีน องสม ด็จพระ ทพรัตนราชสดา ฯ สยาม
บรมราช มารี

จานวน

26,000 บาท

รง ารส่ง สริม ภชนา าร ละส ภาพอนามัย ม่ ละ ด็ องสม ด็จพระ ทพ
รัตนราชสดา ฯ

จานวน

26,000 บาท

จานวน

28,000 บาท

รวม

594,640 บาท

รวม

554,640 บาท

รวม

554,640 บาท

จานวน

329,760 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาล ตา น่ง นั พัฒนาชมชน พร้อมทั้ง
งินปรับปรง งิน ดือนประจาปี จานวน 1 อัตรา ละ งิน พิ่มตาม ณวฒิที่ ป็น
ณสมบัติ ฉพาะตา น่ง จานวน 1 อัตรา
า่ ตอบ ทนพนั งานจ้าง
จานวน

224,880 บาท

พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่ายใน ารดา นิน รง ารสัตว์ปลอด ร นปลอดภัย จา
ร พิษสนั บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สม ด็จพระ จ้าน้องนาง
ธอ จ้าฟ้าจฬาภรณวลัยลั ษณ์ อั รราช มารี รมพระศรีสวาง วัฒน วร
ัตติยราชนารี
1. ่าวั ซีนป้อง ัน ร พิษสนั บ้า นาดบรรจ วดละ 1 ซีซี
พร้อม รื่อง มายประจาตัวสัตว์ ใบรับรอง ารฉีดวั ซีน
ละอป รณ์ ารฉีด
15,000 บาท
2. ่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รง ารฯ
นาด 1.2*2.4 มตร จานวน 1 ป้าย
500 บาท
( ่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัว ฉลี่ยได้ท ราย าร)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอด นน อ ชน

รง ารสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จย่าต้านภัยมะ ร็ง ต้านม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจ่าย ป็น ่าตอบ ทนพนั งานจ้างภาร ิจ จานวน 1 อัตรา
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน์ ่อง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น

รวม

40,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

7,552,776 บาท

รวม

3,682,776 บาท

รวม

3,682,776 บาท

จานวน

1,745,280 บาท

- พื่อจ่าย ป็น ่าตอบ ทนบ ล รือ ณะ รรม ารผ้รับผิดชอบ ารจัดซื้อจัด
จ้าง ละ ารบริ ารงานพัสด งินตอบ ทนบ ลที่ได้รับ ต่งตั้งใ ้ปฏิบัติ
น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง ่า งินรางวัลประจาปี(ประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษ) ่าตอบ ทนนั รียน นั ศึ ษา ใน ารปฏิบัติงานในช่วงปิดภา
รียน ฯลฯ
- ป็นไปตาม
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร า นด งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี ่พนั งานส่วนท้องถิ่นใ ้
ป็นรายจ่ายอื่น ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภา ม 2557 รื่อง ารดา นิน ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่า
ด้วย าร า นด งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจาปี ่พนั งานส่วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่น ององ ์ รป รอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) นังสือสานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ด่วนที่สด ที่ มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 มภาพันธ์ 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท., ละ .อบต
. รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ์ งื่อนไ ละวิธี าร า นด
งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
สา รับพนั งานส่วนท้องถิ่น ล จ้าง ละพนั งานจ้าง ององ ์ รป รองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) นังสือสานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ด่วนที่สด ที่ มท 0809.3/ว 27
ลงวันที่ 29 ธันวา ม 2559 รื่อง ซั ซ้อม นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั
ณฑ์ งื่อนไ ละวิธี าร า นดประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
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งิน พิ่มต่าง ๆ องพนั งาน

จานวน

67,200 บาท

งินประจาตา น่ง

จานวน

103,200 บาท

่าจ้างล จ้างประจา

จานวน

248,160 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรง งิน ดือน จานวน 1 อัตรา
่าตอบ ทนพนั งานจ้าง

จานวน

1,383,600 บาท

พื่อจ่าย ป็น ่าจ้างใ ้ ่พนั งานจ้างทั่วไป ละพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ จานวน 12 อัตรา
งิน พิ่มต่าง ๆ องพนั งานจ้าง

จานวน

135,336 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มต่างๆ องพนั งาน ดังนี้
่าตอบ ทนราย ดือนสา รับตา น่งผ้อานวย าร องช่าง ในอัตรา ดือน
ละ 5,600 บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 67,200 บาท
- ป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจ่าย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ ละ งินอื่นใน
ลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
3) ประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต. รื่อง า นด ลั ณฑ์ ารใ ้ ้าราช าร
รือพนั งานส่วนท้องถิ่นได้รับ งิน ่าตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ลงวัน
ที่ 22 มษายน 2547 ละ นังสือสานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 มภาพันธ์ 2548 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ าร
บิ จ่าย งิน ่าตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ( าร า นดใ ้ ้าราช าร
รือพนั งานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ึ้นไป ได้รับ งิน ดือน ่าตอบ ทน ป็นราย
ดือน ท่า ับอัตรา งินประจาตา น่ง)

พื่อจ่าย ป้น ่า รองชีพชั่ว ราว งิน พิ่มต่างๆ ใ ้ ่พนั งานทั่วไป ละ
พนั งานจ้างตามภาร ิจ จานวน 12 อัตรา
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน์ ่อง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็น ่าตอบ ทนบ ล รือ ณะ รรม ารผ้รับผิดชอบ ารจัดซื้อจัด
จ้าง ละ ารบริ ารงานพัสด งินตอบ ทนบ ลที่ได้รับ ต่งตั้งใ ้ปฏิบัติ
น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง ่า งินรางวัลประจาปี(ประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษ) ่าตอบ ทนนั รียน นั ศึ ษา ใน ารปฏิบัติงานในช่วงปิดภา
รียน ฯลฯ
- ป็นไปตาม
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร า นด งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี ่พนั งานส่วนท้องถิ่นใ ้
ป็นรายจ่ายอื่น ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภา ม 2557 รื่อง ารดา นิน ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่า
ด้วย าร า นด งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจาปี ่พนั งานส่วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่น ององ ์ รป รอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) นังสือสานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ด่วนที่สด ที่ มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 มภาพันธ์ 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท., ละ .อบต
. รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ์ งื่อนไ ละวิธี าร า นด
งินประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
สา รับพนั งานส่วนท้องถิ่น ล จ้าง ละพนั งานจ้าง ององ ์ รป รองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) นังสือสานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ด่วนที่สด ที่ มท 0809.3/ว 27
ลงวันที่ 29 ธันวา ม 2559 รื่อง ซั ซ้อม นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั
ณฑ์ งื่อนไ ละวิธี าร า นดประ ยชน์ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี

รวม

3,870,000 บาท

รวม

270,000 บาท

จานวน

100,000 บาท
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่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

10,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับพนั งาน
ทศบาล ละพนั งานจ้าง ที่ได้รับอนมัติใ ้ปฏิบัติ น้าที่นอ วลาราช าร
ป ติ รือ วัน ยดราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ จ่าย งินตอบ ทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 2409
ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร
บิ จ่าย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ ์ รป รองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
่า ช่าบ้าน
- พื่อจ่าย ป็น ่า ช่าบ้าน องพนั งานส่วนตาบลตามสิทธิที่จะได้รับ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่า ช่าบ้าน อง ้าราช ารส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่า ช่าบ้าน อง ้าราช ารส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่า ช่าบ้าน อง ้าราช ารส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ์ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จ่าย งิน ่า ช่าบ้าน
อง ้าราช ารส่วนท้องถิ่น
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งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร
- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร องพนั งานส่วนตาบลตามสิทธิที่
วรจะได้รับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งินสวัสดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร พ.ศ. 2523 ละที่
้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระ บียบ ระทรวง าร ลัง ว่าด้วย าร บิ จ่าย งินสวัสดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งินสวัสดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร
องพนั งานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งินสวัสดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร
องพนั งานส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้สอย

จานวน

60,000 บาท

รวม

2,550,000 บาท

จานวน

2,100,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจ่าย ป็น ่ารายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารต่างๆ ดังนี้ ่าถ่าย อ สาร ่า
ย็บ นังสือ รือ ้าป นังสือ ่าซั ฟอ ่า ช่าทรัพย์สิน (ย ว้น ่า ช่า
บ้าน) ่าธรรม นียมต่างๆ ่าใช้จ่ายใน ารดา นิน ดีตาม าพิพา ษา ่า
จ้าง มาบริ าร รือ ่าจ้าง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ้าลั ษณะรายจ่ายประ ภท
นี้ ่าติดตั้งไฟฟ้า ่าติดตั้งประปาฯ ่าติดตั้ง รื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ ่อง ์ ร
ป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ –
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
3) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ์ ละอัตรา ่าใช้จ่ายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลั ษณะ ่าใช้สอย ละ ่า
สาธารณป ภ
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รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร
(1) ่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร
- พื่อจ่าย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ช่น ่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ่าพา นะ ่า ช่าที่พั ่าบริ ารจอด
รถ ณ ท่าอา าศยาน ่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ่าธรรม นียมใน ารใช้สนาม
บิน ่าลงทะ บียนต่างๆ ที่จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร องพนั งาน
ส่วนตาบล ละพนั งานจ้าง รือบ ล ณะบ ลที่ได้รับอนญาต รือ
อนมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชม ฝึ อบรม อบรม สัมมนา ด
งาน รือไปติดต่อราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร อง
จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

จานวน

50,000 บาท
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่าบารงรั ษา ละซ่อม ซม

จานวน

400,000 บาท

รวม

1,050,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

(รายจ่าย พื่อซ่อม ซมบารงรั ษา พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตามป ติ)
- พื่อจ่าย ป็น ่าซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สิน พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ รณี ป็น ารจ้าง มาทั้ง ่าสิ่ง อง ละ ่า รงงาน ใ ้จ่ายจา ่าใช้
สอย ส่วน รณีที่อง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น ป็นผ้ดา นิน ารซ่อม ซมบารง
รั ษาทรัพย์สิน องใ ้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ่าจ้าง มา รงงาน องบ ลภายนอ ใ ้จ่ายจา ่าใช้สอย
(2) ่าสิ่ง องที่ซื้อมาใช้ใน ารบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้จ่ายจา ่าวัสด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ ่อง ์ ร
ป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ –
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
3) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
สิง า ม 2556 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรป บบ ละ ารจา น ประ ภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
4) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองส่วนท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
5) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ์ ละอัตรา ่าใช้จ่ายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลั ษณะ ่าใช้สอย ละ ่า
สาธารณป ภ
ค่าวัสดุ
วัสดสานั งาน
- พื่อจ่าย ป็น ่าวัสดสานั งาน รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง องที่มีลั ษณะ ดย
สภาพไม่ งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
1. รายจ่าย พื่อประ อบ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
2. รายจ่าย พื่อจัด าสิ่ง องที่ใช้ใน ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้
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สามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม ับ ่าวัสด ช่น ่า นส่ง ่าภาษี ่าประ ัน
ภัย ่าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจ่าย ป็น ่าวัสดสานั งาน ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสด งทน
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ต่ตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน รือ มื่อนาไปใช้งาน ล้ว ิด วามชารด สีย าย ไม่สามารถซ่อม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซ่อม ซม ล้วไม่ ้ม ่า ดังนี้ นังสือ รื่อง ิด ล นาด
ล็ รื่อง จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไม้บรรทัด
ล็ รรไ ร ้าอี้พลาสติ ปรงลบ ระดานดา ตรายาง าตั้ง ( ระดาน
ดา) ที่ถพื้น ตะ รงวาง อ สาร รื่องตัด ฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง ย็บ
ระดาษ ญ จ ภาพ ียน ผนที่ พระบรมยาลั ษณ์ ผงปิดประ าศ ผ่น
ป้านชื่อสานั งาน รือ น่วยงาน ผ่นป้ายจาราจร รือ ผ่นป้าย
ต่างๆ ม่ลี่ ม่านปรับ สง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิ าตั้ง รือ วน พระพทธ
รปจาลอง ระ ปา ตาชั่ง นาด ล็ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดสิ้น ปลือง
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วย่อมสิ้น ปลือง มด
ไป ปรสภาพ รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นไม่ งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ระดาษ มึ ดินสอ ปา า ยางลบ น้านาลบ าผิด ทป าว ลวด ย็บ
ระดาษ าว ชอล์ สมด ซอง อ สาร ตลับผง มึ น้า มึ
ปรินท์ ทป พี วี ซี บบใส น้ายาลบ ระดาษไ ไม้บรรทัด ลิป ป๊ ็ม
มด ระดาษ าร์บอน ระดาษไ ฟ้ม สมดบัญชี สมดประวัติ ้า
ราช าร บบพิมพ์ ผ้าสาลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ์ อง
ใช้ใน ารบรรจ ีบ ่อ น้ามัน ไ ี้ผึ้ง น้าดื่มสา รับบริ ารประชาชนในสานั
งาน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด
ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดไฟฟ้า ละวิทย

จานวน

300,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:40

- พื่อจ่าย ป็น ่าวัสดไฟฟ้า ละวิทย รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง องที่มี
ลั ษณะ ดยสภาพไม่ งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่าย พื่อประ อบ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
2. รายจ่าย พื่อจัด าสิ่ง องที่ใช้ใน ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม ับ ่าวัสด ช่น ่า นส่ง ่าภาษี ่าประ ัน
ภัย ่าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจ่าย ป็น ่าวัสดไฟฟ้า ละวิทย ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสด งทน
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ต่ตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน รือ มื่อนาไปใช้งาน ล้ว ิด วามชารด สีย าย ไม่สามารถซ่อม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซ่อม ซม ล้วไม่ ้ม ่า ดังนี้ ไม ร ฟน
าตั้งไม ร ฟน ัว ร้งไฟฟ้า รื่องวัด ระ สไฟฟ้า รื่องวัด รงดัน
ไฟฟ้า มาตรสา รับตรวจวงจรไฟฟ้า รื่องประจไฟ ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดสิ้น ปลือง
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วย่อมสิ้น ปลือง มด
ไป ปรสภาพ รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นไม่ งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ฟิวส์ ทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอดไฟ ็ม ัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ลอดวิทยทรานซิต ตอร์ ละชิ้นส่วน
วิทย ล ถ้วยสายอา าศ รีซีส ตอร์
มฟวิ่ง อยส์ อม ดน ซอร์ า ลอดฟลออ รส ซนซ์ บร อร์ สายอา าศ รือ
สาอา าศสา รับวิทย รื่องรับ ทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว ทียม ฯลฯ
(3) . ประ ภทอป รณ์ประ อบ ละอะไ ล่
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ป็นอป รณ์ประ อบ รืออะไ ล่สา รับ ารซ่อม ซมบารง
รั ษาทรัพย์สินใ ้ ืนสภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซ่อมบารงป ติ รือ ่า
ซ่อม ลาง ดังนี้ ดอ ลา พง ผงวงจร ผัง สดงวงจรต่างๆ ผงบัง ับทาง
ไฟ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด

น้า : 105/131

น้า : 106/131

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:40

ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสด ่อสร้าง

จานวน

400,000 บาท

น้า : 107/131

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:40

- พื่อจ่าย ป็น ่าวัสด ่อสร้าง รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง องที่มีลั ษณะ ดย
สภาพไม่ งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
1. รายจ่าย พื่อประ อบ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
2. รายจ่าย พื่อจัด าสิ่ง องที่ใช้ใน ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม ับ ่าวัสด ช่น ่า นส่ง ่าภาษี ่าประ ัน
ภัย ่าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจ่าย ป็น ่าวัสด ่อสร้าง ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสด งทน
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ต่ตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน รือ มื่อนาไปใช้งาน ล้ว ิด วามชารด สีย าย ไม่สามารถซ่อม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซ่อม ซม ล้วไม่ ้ม ่า ดังนี้ ไม้
ต่างๆ ้อน ีม ชะ ลง จอบ สิ่ว สียม ลื่อย วาน บไสไม้ ทปวัด
ระยะ รื่องวัด นาด ล็ ช่น ตลับ มตร ล ดิ่ง สว่าน ถส้วม อ่างล้างมือ ราว
พาดผ้า ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดสิ้น ปลือง
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วย่อมสิ้น ปลือง มด
ไป ปรสภาพ รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นไม่ งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ตะป ล็ ส้น ปรงทาสี ปน าว ฯลฯ
(3) . ประ ภทอป รณ์ประ อบ ละอะไ ล่
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ป็นอป รณ์ประ อบ รืออะไ ล่สา รับ ารซ่อม ซมบารง
รั ษาทรัพย์สินใ ้ ืนสภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซ่อมบารงป ติ รือ ่า
ซ่อม ลาง ดังนี้ ท่อน้า ละอป รณ์ประปา ท่อน้าบาดาล ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด
ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดยานพา นะ ละ นส่ง

จานวน

100,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:40

- พื่อจ่าย ป็น ่าวัสดยานพา นะ ละ นส่ง รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง องที่มี
ลั ษณะ ดยสภาพไม่ งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่าย พื่อประ อบ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
2. รายจ่าย พื่อจัด าสิ่ง องที่ใช้ใน ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม ับ ่าวัสด ช่น ่า นส่ง ่าภาษี ่าประ ัน
ภัย ่าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจ่าย ป็น ่าวัสดยานพา นะ ละ นส่ง ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสด งทน
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ต่ตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน รือ มื่อนาไปใช้งาน ล้ว ิด วามชารด สีย าย ไม่สามารถซ่อม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซ่อม ซม ล้วไม่ ้ม ่า ดังนี้ ไ วง ประ จ ม่
รง ญ จปา ตาย ญ จ ลื่อน ีมล็อ ล็อ ียร์ ล็อ ลัดซ์ ระจ ้ง
มน ล็อ พวงมาลัย สัญญาณไฟ ระพริบ สัญญาณไฟฉ ฉิน รวยจาจร ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดสิ้น ปลือง
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วย่อมสิ้น ปลือง มด
ไป ปรสภาพ รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นไม่ งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต์ น้ามัน บร น๊อต ละส ร สายไมล์ พลา ฟิล์ม รอง สง ฯลฯ
(3) . ประ ภทอป รณ์ประ อบ ละอะไ ล่
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ป็นอป รณ์ประ อบ รืออะไ ล่สา รับ ารซ่อม ซมบารง
รั ษาทรัพย์สินใ ้ ืนสภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซ่อมบารงป ติ รือ ่า
ซ่อม ลาง ดังนี้ บาะรถยนต์ รื่องยนต์ (อะไ ล่) ชด ียร์รถยนต์ บร
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด ม้อน้า บต ตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ามัน ไฟ
บร อาจาจั รยาน ตลับล ปืน ระจ มอง ้าง รถยนต์ ันชนรถยนต์ ็ม ัด
นิรภัย ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด
ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

น้า : 108/131

น้า : 109/131

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:40

วัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น
- พื่อจ่าย ป็น ่าวัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง องที่มี
ลั ษณะ ดยสภาพไม่ งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่าย พื่อประ อบ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
2. รายจ่าย พื่อจัด าสิ่ง องที่ใช้ใน ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม ับ ่าวัสด ช่น ่า นส่ง ่าภาษี ่าประ ัน
ภัย ่าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจ่าย ป็น ่าวัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสดสิ้น ปลือง
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วย่อมสิ้น ปลือง มด
ไป ปรสภาพ รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นไม่ งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ๊ส งต้ม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน ๊าด น้ามัน บนซิน น้ามัน
ตา น้ามันจารบี น้ามัน รื่อง ถ่าน ๊าซ ฯลฯ
รถยนต์ส่วน ลาง พ-6548
รถบรรท ติดตั้งไฮดรอลิ
86-6877
รถจั รยานยนต์
1 ฐ - 487
รถบรรท 6 ล้อ
89 - 8540
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด
ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ์ ละอัตรา ่าใช้จ่ายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลั ษณะ ่าใช้สอย ละ ่า
สาธารณป ภ

จานวน

150,000 บาท
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วัสด อมพิว ตอร์
- พื่อจ่าย ป็น ่าวัสด อมพิว ตอร์ รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง องที่มีลั ษณะ
ดยสภาพไม่ งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
1. รายจ่าย พื่อประ อบ ึ้นใ ม่ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
2. รายจ่าย พื่อจัด า ปร รม อมพิว ตอร์ที่มีรา าต่อ น่วย รือต่อชดไม่
ิน 20,000 บาท
3. รายจ่าย พื่อจัด าสิ่ง องที่ใช้ใน ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ
4. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม ับ ่าวัสด ช่น ่า นส่ง ่าภาษี ่าประ ัน
ภัย ่าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจ่าย ป็น ่าวัสด อมพิว ตอร์ ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสด งทน ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ต่ตาม
ป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืนนาน รือ มื่อนาไปใช้งาน ล้ว ิด วามชารด สีย
าย ไม่สามารถซ่อม ซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม รือซ่อม ซม ล้วไม่ ้ม ่า ดัง
นี้ ผ่น รือจานบันทึ ้อมล ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดสิ้น ปลือง ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้ว
ย่อมสิ้น ปลือง มดไป ปรสภาพ รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นไม่
งสภาพ ดิม ดังนี้ อป รณ์บันทึ
้อมล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
้อมล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัวพิมพ์
รือ ทปพิมพ์สา รับ รื่องพิมพ์สา รับ อมพิว ตอร์ ตลับผง มึ สา รับ
รื่องพิมพ์ บบ ล ซอร์ ระดาษต่อ นื่อง สาย บิล ฯลฯ
(3) . ประ ภทอป รณ์ประ อบ ละอะไ ล่ ได้ ่ สิ่ง องที่ ป็นอป รณ์
ประ อบ รืออะไ ล่สา รับ ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้ ืนสภาพดัง
ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซ่อมบารงป ติ รือ ่าซ่อม ลาง ดังนี้ ผง ป้นอั ระ
รือ ป้นพิมพ์ (Key board) มนบอร์ด (Main Board) มม มรี่ชิป
(MeMory Chip) ช่น Ram ัตซีทฟิด ดอร์ (Cut Sheet Feeder)
มาส์ (Mouse) พริน ตอร์สวิตชิ่งบ๊อ ซ์ (Printer Switching Box) รื่อง
ระจายสัญญาณ (Hub) ผ่นวงจร
อิ ล็ ทรอนิ ส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) ป็น

จานวน

50,000 บาท

น้า : 111/131

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:40

ต้น รื่องอ่าน ละบันทึ ้อมล บบต่างๆ ช่น บบดิส ตต์ (Diskette) บบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) บบซีดีรอม (CD ROM) บบออพติ อล (Optical)
ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด
ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

2,583,420 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,583,420 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

2,533,420 บาท

จานวน

2,500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่ายใน าร าจัด ยะมลฝอย รือจ้าง มา อ ชน รือ น่วย
งานอื่นนา ยะมลฝอยไป าจัด ่าปรับ ลบ ยะ ่าที่ดิน รือ ่า ช่าที่ดิน ฯลฯ
รง ารรณรง ์ส่ง สริมสิ่ง วดล้อมน่าอย่ (Big cleaning day)
จานวน

3,620 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
่าใช้จ่ายใน าร าจัด ยะมลฝอย

พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่ายใน ารดา นิน รง ารรณรง ์ส่ง สริมสิ่ง วดล้อมน่า
อย่ (Big cleaning day)
1. ่าจ้างทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รง ารฯ
นาด 1.2 * 2.4 มตร จานวน 1 ป้าย
500 บาท
2. ่าน้าดื่ม
ที่ใช้ใน ารทา ิจ รรม 12 รั้ง
3,120 บาท
( ่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัว ฉลี่ยได้ท ราย าร)
รง ารส่ง สริม าร ัด ย ยะ

จานวน

29,800 บาท

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:40

พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่ายใน ารดา นิน รง ารส่ง สริม าร ัด ย ยะ
1. ่าจ้างทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รง ารฯ
นาด 1.2 * 2.4 มตร จานวน 1 ป้าย
500 บาท
2. ่าสมนา ณวิทยา ร
จานวน 4 ชั่ว มงๆ ละ 1,200 บาท
4,800 บาท
3. ่าอา าร ลางวันสา รับผ้ ้าร่วม รง ารฯ
จานวน 100 นๆ ละ 150 บาท
15,000 บาท
4. ่าอา ารว่างพร้อม รื่องดื่มสา รับผ้ ้าร่วม รง ารฯ
จานวน 100 นๆ ละ 35 บาท
3,500 บาท
5. ่าวัสดสานั งานสา รับใช้ใน รง าร
3,000 บาท
6. ่าวัสดอื่นๆ ที่จา ป็นสา รับ รง าร
3,000 บาท
( ่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัว ฉลี่ยได้ท ราย าร)

น้า : 112/131

น้า : 113/131
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ค่าวัสดุ
วัสดงานบ้านงาน รัว
- พื่อจ่าย ป็น ่าวัสดงานบ้านงาน รัว รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง องที่มี
ลั ษณะ ดยสภาพไม่ งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่าย พื่อประ อบ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
2. รายจ่าย พื่อจัด าสิ่ง องที่ใช้ใน ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม ับ ่าวัสด ช่น ่า นส่ง ่าภาษี ่าประ ัน
ภัย ่าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจ่าย ป็น ่าวัสดงานบ้านงาน รัว ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสด งทน
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ต่ตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน รือ มื่อนาไปใช้งาน ล้ว ิด วามชารด สีย าย ไม่สามารถซ่อม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซ่อม ซม ล้วไม่ ้ม ่า ดัง
นี้ ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบรป มีด ถัง ถาด ้วน้า จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม ระจ งา อ่งน้า ที่นอน ระ ถน ตาไฟฟ้า ตาน้ามัน ตา
รีด รื่องบดอา าร รื่องตีไ ่ไฟฟ้า รื่องปิ้ง นมปัง ระทะไฟฟ้า รวม
ถึง ม้อ ง ้าวไฟฟ้า ระติ น้าร้อน ระติ น้า ็ง ถัง ๊ส ตา
ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดสิ้น ปลือง
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วย่อมสิ้น ปลือง มด
ไป ปรสภาพ รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นไม่ งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ผงซั ฟอ สบ่ น้ายาดับ ลิ่น ปรง ไม้ วาด ่ง ม้ง ผ่าปที่นอน ปลอ
มอน มอน ผ้า ่ม ผ้าป ต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด
ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

น้า : 114/131

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:40

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

604,750 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

604,750 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

604,750 บาท

จานวน

12,500 บาท

( ่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัว ฉลี่ยได้ท ราย าร)
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ าร ้า
รับ ารอบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
รง าร ผย พร่ วามร้ด้าน ฎ มาย ละสิทธิประ ยชน์ องผ้พิ าร
จานวน

12,500 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
รง ารป้อง ัน ละ ้ไ ปัญ ายา สพติดในชมชน
พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่ายใน ารดา นิน รง ารป้อง ัน ละ ้ไ ปัญ ายา สพติด
ในชมชน
1. ่าอา าร ลางวันพร้อมน้าดื่ม ป็น งิน 3,000.- บาท
2. ่าอา ารว่าง ละ รื่องดื่ม
ป็น งิน 2,800.- บาท
3. ่าจ้าง มาจัดทาป้าย รง าร ละ
ป้ายประชาสัมพันธ์
ป็น งิน 500.- บาท
4. ่า ฟ้ม ปา า สมด สา รับผ้ ้ารับ ารอบรม ป็น งิน 1,000.-บาท
5. ่าตอบ ทนวิทยา ร
ป็น งิน 3,000.- บาท
6. ่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็น ละ ี่ยว ้อง ับ ารดา นิน รง าร 2,200 บาท

พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่ายใน ารดา นิน รง าร ผย พร่ วามร้ด้าน ฎ มาย ละ
สิทธิประ ยชน์ องผ้พิ าร
1. ่าอา าร ลางวันพร้อมน้าดื่ม ป็น งิน 3,000.-บาท
2. ่าอา ารว่าง ละ รื่องดื่ม
ป็น งิน 2,800.-บาท
3. ่าจ้าง มาจัดทาป้าย รง าร ละป้ายประชาสัมพันธ์ ป็น งิน 500.-บาท
4. ่า ฟ้ม ปา า สมด สา รับผ้ ้ารับ ารอบรม ป็น งิน 1,000.-บาท
5. ่าตอบ ทนวิทยา ร
ป็น งิน 3,000.- บาท
6. ่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็น ละ ี่ยว ้อง ับ ารดา นิน รง าร 2,200 บาท
( ่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัว ฉลี่ยได้ท ราย าร)
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ าร ้า
รับ ารอบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

น้า : 115/131

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:40

รง ารฝึ อบรมส่ง สริมอาชีพ ละ พิ่มรายได้ ่ประชาชนตาบล น ้ว
พื่อ ป็น ่าใช้จ่ายใน ารดา นิน รง ารฝึ อบรมส่ง สริมอาชีพ ละ พิ่มราย
ได้ ่ประชาชนตาบล น ้ว
จิ รรมอบรม ารพับ รียญ ปรยทาน จา ริบบิ้น ละ ารพับผ้า น น ป็น
รปต่างๆ ( 1 วัน)
1. ่าป้ายไวนิล รง ารฯ จานวน 1 ผืน ป็น งิน 500.- บาท
2. ่าอา าร ลางวันพร้อมน้าดื่ม
ป็น งิน 2,250.-บาท
3. ่าอา ารว่าง ละ รื่องดื่ม
ป็น งิน 2,100.-บาท
4. ่าวัสดอป รณ์ ละ ่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรมที่ ิด ึ้นจริง (ตามรายละ อียด
นบท้าย)
ป็น งิน 5,000.- บาท
5. ่าตอบ ทนวิทยา ร
ป็น งิน 3,000.-บาท
รวม ป็น งินทั้งสิ้น 12,850.- บาท
ิจ รรมอบรม ารทา ป้งน้า อม ย็น ป้งทา น้า 3 สตร ละผงสมนไพร ัด
น้า ( 1 วัน)
1. ่าอา าร ลางวันพร้อมน้าดื่ม
ป็น งิน 2,250.-บาท
2. ่าอา ารว่าง ละ รื่องดื่ม
ป็น งิน 2,100.-บาท
3. ่าวัสดอป รณ์ ละ ่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรมที่ ิด ึ้นจริง (ตามรายละ อียด
นบท้าย)
ป็น งิน 8,500.- บาท
4. ่าตอบ ทนวิทยา ร
ป็น งิน 3,000.-บาท
รวม ป็น งินทั้งสิ้น 15,850.- บาท
จิ รรมทาล ประ บตัว ลาย ส้น ล ประ บ น้า 3 สตร ( 1 วัน)
1. ่าอา าร ลางวันพร้อมน้าดื่ม
ป็น งิน 2,250.-บาท
2. ่าอา ารว่าง ละ รื่องดื่ม
ป็น งิน 2,100.-บาท
3. ่าวัสดอป รณ์ ละ ่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรมที่ ิด ึ้นจริง (ตามรายละ อียด
นบท้าย)
ป็น งิน 8,000.- บาท
4. ่าตอบ ทนวิทยา ร
ป็น งิน 3,000.-บาท
รวม ป็น งินทั้งสิ้น 15,350.- บาท
( ่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัว ฉลี่ยได้ท ิจ รรม ท ราย าร)
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ าร ้า
รับ ารอบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

จานวน

44,050 บาท

น้า : 116/131

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:26:40

รง าร รง รียนผ้สงอาย ทศบาลตาบล น ้ว

จานวน

130,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่ายใน ารดา นิน รง าร รง รียนผ้สงอาย ทศบาลตาบล
น ้ว
1. ่าอา ารว่าง ละ รื่องดื่ม
16,800 บาท
2. ่าอา าร ลางวัน ละ รื่องดื่ม
48,000 บาท
3. ่าวิทยา ร
21,600 บาท
4. ่า ช่า รื่อง สียง
20,000 บาท
5. ่าวัสดอป รณ์สา รับผ้ รียน
16,000 บาท
6. ่าป้าย รง าร
600 บาท
7. ่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว ้อง ับ
ารดา นิน รง าร
7,600 บาท
( ่าใช้จ่ายท ราย าร ท ิจ รรม สามารถถัว ฉลี่ยได้)
รง ารศึ ษาดงานผ้สงอาย

จานวน

350,000 บาท

พื่อ ป็น ่าใช้จ่ายใน ารดา นิน รง ารศึ ษาดงานผ้สงอาย
1. ่าอา ารวันดงาน
ป็น งิน 120,000.- บาท
2. ่าอา ารวันอบรม
ป็น งิน 8,400.- บาท
3. ่าอา ารว่าง ละ รื่องดื่มวันอบรม ป็น งิน 8,400.- บาท
4. ่าอา ารว่าง ละ รื่องดื่มวันดงาน ป็น งิน 8,400.- บาท
5. ่าที่พั
ป็น งิน 90,000.- บาท
6. ่าจ้าง มาจัดทาป้าย รง าร ละป้ายประชาสัมพันธ์ ป็น งิน 500.-บาท
7. ่าตอบ ทนวิทยา ร วันอบรม
ป็น งิน 3,600.-บาท
8. ่าตอบ ทนวิทยา ร วันดงาน
ป็น งิน 3,600.-บาท
9. ่า องสมนา ณใน ารศึ ษาดงาน
ป็น งิน 3,000.-บาท
10. ่าจ้าง มารถปรับอา าศ
ป็น งิน 90,000.-บาท
11. ่าวัสดอป รณ์ ละ ่าใช้จ่ายอื่นๆที่ ี่ยว ้อง ับ รง าร
ป็น งิน 3,000.-บาท
12. ่า ช่า ้องประชม
ป็น งิน 6,000.-บาท
13. ่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็น ละ ี่ยว ้อง ับ ารดา นิน รง าร 5,100 บาท
( ่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัว ฉลี่ยได้ท ราย าร)
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ าร ้า
รับ ารอบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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รง ารส่ง สริม ารออ าลัง าย พื่อส ภาพ( ต้น อ รบิ )

จานวน

43,200 บาท

พื่อจ่าย ป้น ่าจ้าง ร รือผ่ที่มี วามร้ใน ารสอน ต้น อ รบิ ดย ทศบาลจัด
ใ ้ าร ต้น อ รบิ พื่อส ภาพ ดยจ่าย ่าจ้างชั่ว มงละ 300บาท/วัน/ น
ดือนละไม่ ิน 3,600 บาท สัปดา ์ละ 3 วัน
รง ารสตรีไทย ่วงใยส ภาพ
จานวน

12,500 บาท

พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่ายใน ารดา นิน รง ารสตรีไทย ่วงใยส ภาพ
1. ่าอา าร ลางวันพร้อมน้าดื่ม
ป็น งิน 3,000.-บาท
2. ่าอา ารว่าง ละ รื่องดื่ม
ป็น งิน 2,800.-บาท
3. ่าจ้าง มาจัดทาป้าย รง าร ละป้ายประชาสัมพันธ์ ป็น งิน 500.-บาท
4. ่า ฟ้ม ปา า สมด สา รับผ้ ้ารับ ารอบรม ป็น งิน 1,000.-บาท
5. ่าตอบ ทนวิทยา ร
ป็น งิน 3,000.- บาท
6. ่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็น ละ ี่ยว ้อง ับ ารดา นิน รง าร 2,200 บาท
( ่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัว ฉลี่ยได้ท ราย าร)
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม ละ าร ้า
รับ ารอบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

420,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

420,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

420,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ้าลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
รง าร ่ง ัน รือยาวประ พณี ละ รือมาด
พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่ายในตาม รง าร ่ง ัน รือยาวประ พณี ละ รือมาด
ณ วัดประชานาถ (
)
พื่อ ป็น ่าใช้จ่ายใน ารจัด าร ่ง ัน รือยาวประ พณี
่าสถานที่
30,000 บาท
่าลา จง
120,000 บาท
่า งินรางวัล
75,000 บาท
่าถ้วยรางวัล
30,000 บาท
่า รื่อง สียง
15,000 บาท
่าตอบ ทน ณะ รรม าร ารจัด าร ่ง ัน 20,000 บาท
่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว ้อง ับ ารดา นิน
รง ารฯ
10,000 บาท
( ่าใช้จ่ายต่างๆสามารถถัว ฉลี่ยได้
ท ราย าร)
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ ่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน
ารจัด าร ่ง ัน ีฬา ละ ารส่งนั ีฬา ้าร่วม าร ่ง ัน ีฬา อง
อง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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รง ารจัดงานประ พณีวันสง รานต์

จานวน

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่ายใน ารจัดงานประ พณีวันสง รานต์ ละผ้สงอายในพื้นที่
ตาบล น ้ว
- ่าป้าย รง าร
3,000 บาท
- ่าอา ารว่าง ละ รื่องน้าดื่ม
10,000 บาท
(สา รับผ้ ้าร่วมงาน)
- ่า ช่า รื่อง สียง
5,000 บาท
- ่าต ต่งสถานที่
10,000 บาท
- ่า ต็นท์
15,000 บาท
- ่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
30,000 บาท
- ่าวัสดอ รณ์ที่ใช้ใน รง าร
27,000 บาท
( ่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัว ฉลี่ยได้ท ราย าร)
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ ่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน
ารจัด าร ่ง ัน ีฬา ละ ารส่งนั ีฬา ้าร่วม าร ่ง ัน ีฬา อง
อง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
รง าร ่ ทียนพรรษา
พื่อจ่าย ป็น ่าใช้จ่ายใน ารจัด ิจ รรมประ พณี ่ ทียนพรรษา ณวัด
ประชานาถ ละวัดสว่างอารมณ์
- ่า ทียนพรรษา
5,000 บาท
- ่าต ต่งรถ ่ ทียน 10,000 บาท
- ่าวัสดอป รณ์อื่นๆ ที่จา ป็น ละ ี่ยว ้อง ับ ารดา นิน
รง ารฯ
5,000 บาท
( ่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัว ฉลี่ยได้ท ราย าร)
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ ่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน
ารจัด าร ่ง ัน ีฬา ละ ารส่งนั ีฬา ้าร่วม าร ่ง ัน ีฬา อง
อง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

14,364,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

300,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

300,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

่าบารงรั ษา ละซ่อม ซม
(รายจ่าย พื่อซ่อม ซมบารงรั ษา พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตามป ติ)
- พื่อจ่าย ป็น ่าซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สิน พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ รณี ป็น ารจ้าง มาทั้ง ่าสิ่ง อง ละ ่า รงงาน ใ ้จ่ายจา ่าใช้
สอย ส่วน รณีที่อง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น ป็นผ้ดา นิน ารซ่อม ซมบารง
รั ษาทรัพย์สิน องใ ้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ่าจ้าง มา รงงาน องบ ลภายนอ ใ ้จ่ายจา ่าใช้สอย
(2) ่าสิ่ง องที่ซื้อมาใช้ใน ารบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้จ่ายจา ่าวัสด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ ่อง ์ ร
ป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ –
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
3) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6
สิง า ม 2556 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรป บบ ละ ารจา น ประ ภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
4) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองส่วนท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
5) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ์ ละอัตรา ่าใช้จ่ายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลั ษณะ ่าใช้สอย ละ ่า
สาธารณป ภ
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งบลงทุน

รวม

14,064,000 บาท

รวม

14,064,000 บาท

จานวน

218,000 บาท

จานวน

1,930,000 บาท

รง าร ่อสร้าง ื่อน ันดิน .ส.ล. (ทด ทน) บริ วณ ลองประชาอทิศ 1 ม่ที่ จานวน

1,775,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
่า ่อสร้างสิ่งสาธารณป ภ
รง าร ่อสร้าง ยายถนน .ส.ล. (ต่อ นื่อง) ้ง รอย ม่ที่ 2 ตาบล น ้ว
อา ภอน รชัยศรี จัง วัดน รปฐม
พื่อดา นิน ารจ้าง มา ่อสร้าง ยายถนน .ส.ล.(ต่อ นื่อง) ้ง รอย ม่ที่ 2
ตาบล น ้ว นาดผิวจราจร ว้าง 2.00 มตร ยาว 50 มตร นา 0.15
มตร ิน ล พื้นทาง นา ฉลี่ย 0.20 มตร รือพื้นที่ไม่น้อย ว่า 100 ตาราง
มตร พร้อมวางท่อระบายน้าท่อ .ส.ล.(มอ .) นาด ส้นผ่านศนย์ ลาง 0.60
มตร พร้อมบ่อพั จานวน 4 ล วามยาวรวม 50 มตรรายละ อียดตาม
บบ ทศบาลตาบล น ้ว า นด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รง าร
รง าร ่อสร้าง ื่อน .ส.ล. บริ วณ ลองบางออ ร (ต่อ นื่อง) ม่ที่ 1 ตาบล
น ้ว อา ภอน รชัยศรี จัง วัดน รปฐม
พื่อดา นิน ารจ้าง มา ่อสร้าง ื่อน .ส.ล.บริ วณ ลองบางออ ร
ต่อ นื่อง ม่ที่ 1 ตาบล น ้ว อา ภอน รชัยศรี จัง วัดน รปฐม ดยใช้
็ม I นาด 0.22*0.22 มตร สริม ล็ DB 12 มิลลิ มตร ระยะทาง
ยาว 275 มตร รายละ อียดตาม บบ ทศบาลตาบล น ้ว า นด พร้อมติด
ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รง าร

2
ตาบล น ้ว อา ภอน รชัยศรี จัง วัดน รปฐม
พื่อดา นิน ารจ้าง มา ่อสร้าง ื่อน ันดิน .ส.ล. (ทด ทน) บริ วณ ลอง
ประชาอทิศ 1 ม่ที่ 2 ตาบล น ้ว อา ภอน รชัยศรี จัง วัดน รปฐม ระยะ
ทางยาว 200 มตร ดยใช้ ็ม I 22*22 ( สริม ล็ DB 12 มม.)
รายละ อียดตาม บบที่ ทศบาล น ้ว า นด พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์ รง าร
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รง าร ่อสร้าง ื่อน ันดิน .ส.ล. ลอง น ้วต่อ นื่องบริ วณ น้าบ้านนาย
ไพฑรย์ อินพา พียร ม่ที่ 1 ตาบล น ้ว อา ภอน รชัยศรี จัง วัดน รปฐม

จานวน

1,030,000 บาท

รง าร ่อสร้าง ื่อน ันดิน .ส.ล. ลองประชานาถ(ได ท ดิส) ม่ที่ 4 ตาบล จานวน
น ้ว อา ภอน รชัยศรี จัง วัดน รปฐม

1,400,000 บาท

พื่อดา นิน ารจ้าง มาสร้าง ื่อน ันดิน ลอง น ้ว ต่อ นื่องบริ วณ น้า
บ้านนายไพฑรย์ อินพา พียร ม่ที่ 1 ระยะทาง 147 มตร ดยใช้ ็ม I
0.22*0.22 มตร ( สริม ล็ DB12 ม.ม.) รายละ อียดตาม บบที่ ทศบาลตาบล
น ้ว า นด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รง าร

พื่อดา นิน ารจ้าง มา ่อสร้าง ื่อน ันดิน .ส.ล. ลองประชานาถ (ได ท
ดิส) ม่ที่ 4 ระยะทางยาว 200 มตร ดยใช้ ็ม I 22*22 มตร ( สริม
ล็ DB 12 มม.) รายละ อียดตาม บบที่ ทศบาล น ้ว า นด พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ รง าร
รง าร ่อสร้างถนน .ศ.ล. บริ วณซอย น ้ว 11 ( มอนวดดี) ม่ที่ 2 ตาบล จานวน
น ้ว อา ภอน รชัยศรี จัง วัดน รปฐม

109,000 บาท

พื่อดา นิน ารจ้าง มา ่อสร้างถนน .ส.ล. บริ วณ ซอย น ้ว11 ( มอ
นวดดี) ม่ที่ 2 ตาบล น ้ว อา ภอน รชัยศรี จั วัดน รปฐม ทาง ท้า
ว้าง 1 มตร ยาว 120 มตร นา 0.15 มตร พื้น ิน ล นา ฉลีย
0.20 มตร รือมีพื้นที่ไม่น้อย ว่า 120 ตาราง มตร รายละ อียดตาม บบที่
ทศบาล น ้ว า นด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รง าร
รง าร ่อสร้างถนน .ส.ล. ซอยยายจัน ต่อ นื่อง ม่ที่ 1 ตาบล น ้ว อา ภอ จานวน
น รชัยศรี จัง วัดน รปฐม
พื่อดา นิน ารจ้าง มา ่อสร้างถนน .ส.ล. ซอยยายจัน ต่อ นื่อง มที่ 1
ระยะทาง 150 มตร ว้าง 4.00 มตร นา 0.15 มตร ิน ล พื้นทาง นา
ฉลี่ย 0.20 มตรไ ล่ทางตามสภาพทั้งสองด้าน รือมีพื้นที่ไม่น้อย ว่า 600
ตาราง มตร รายละ อียดตาม บบที่ ทศบาล น ้ว า นด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ รง าร

540,000 บาท
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รง าร ่อสร้างถนน .ส.ล. บริ วณ ถว ซอย 7 (ต่อ นื่อง) ม่ที่ 4 ตาบล น จานวน
้ว อา ภอน รชัยศรี จัง วัดน รปฐม

360,000 บาท

พื่อดา นิน ารจ้าง มา ่อสร้างถนน .ส.ล. บริ วณ ถว ซอย 7 ( ต่อ
นื่อง) ม่ที่ 4 ตาบล น ้ว อา ภอน รชัยศรี จัง วัดน รปฐม ว้าง 4.00
มตร ยาว 100 มตร นา 0.15 มตร ิน ล พื้น นา ฉลี่ย 0.20 มตร
รือพื้นที่ไม่น้อย ว่า 400 ตาราง มตร รายละ อียดตาม บบที่ ทศบาล น
้ว า นด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รง าร
รง าร ่อสร้างถนนลาดยางพารา อสฟัลท์ติ อน รีต บริ วณซอย น ้ว 2 จานวน
( ทพประทานพร) ม่ที่ 3 ตาบล น ้ว อา ภอน รชัยศรี จัง วัดน รปฐม

641,000 บาท

พื่อดา นิน ารจ้าง มา ่อสร้างถนนลาดพารายาง อสฟัลท์ติ
อน รีต บริ วณซอย น ้ว 2 ( ทพประทานพร) ม่ที่ 3 ว้าง 4.00 มตร
ยาว 220 มตร นา 0.05 มตร ิน ล พื้น นา ฉลี่ย 0.20 มตร รือพื้นที่
ไม่น้อย ว่า 880 ตาราง มตร รายละ อียดตาม บบที่ ทศบาล น ้ว
า นด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รง าร
รง าร ่อสร้างทาง ดิน ท้า ปรับปรงภมิทัศน์บริ วณถนน ลียบ ลองประชา
อทิศ 2 ม่ที่ 3 ตาบล น ้ว อา ภอน รชัยศรี จัง วัดน รปฐม

จานวน

1,155,000 บาท

จานวน

970,000 บาท

พื่อดา นิน ารจ้าง มา ่อสร้างทาง ดิน ท้า ละปรับปรงภมิทัศน์ บริ วณ
ถนน ลียบ ลองประชาอทิศ 2 ม่ที่ 3 ตาบล น ้ว อา ภอน รชัยศรี จัง วัด
น รปฐม ดยปพื้นบล๊อ อน รีต วาม ว้าง 1.50 มตร(ตาม
สภาพ) ยาว 335 มตร รือพื้นที่ไม่น้อย ว่า 502.50 ตาราง มตร ราย
ละ อียดตาม บบที่ ทศบาล น ้ว า นด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
รง าร
รง าร อ่ สร้างทาง ท้าบริ วณซอย น ว้ 9 ( ลองประชาอทิศ 1) ม่ที่ 2
ตาบล น ว้ อา ภอน รชัยศรี จัง วัดน รปฐม
พื่อดา นิน ารจ้าง มา ่อสร้างทาง ท้าบริ วณซอย น ้ว 9 ( ลองประชา
อทิศ 1 ) ม่ที่ 2 ตาบล น ้ว อา ภอน รชัยศรี จัง วัดน รปฐม ดยใช้
บล๊อ อน รีต ว้าง 1.20 มตร ยาว 550 มตร รือตามสภาพ รือมีพื้นที่
ไม่น้อย ว่า 660 ตาราง มตร รายละ อียดตาม บบที่ ทศบาล น ้ว
า นด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รง าร
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รง าร ่อสร้างรางระบายน้าบริ วณชมชน ลางซอยผ้ใ ญ่พริ้ง ม่ที่ 3 ตาบล จานวน
น ้ว อา ภอน รชัยศรี จัง วัดน รปฐม

1,213,000 บาท

พื่อดา นิน ารจ้าง มา ่อสร้างรางระบายน้าบริ วณชมชน ลางซอยผ้ใ ญ่
พริ้ง ม่ที่ 3 นาด ว้างภายใน 0.50 มตร วามลึ ไม่น้อย ว่า 0.50 มตร
ระยะทาง 254 มตร รายละ อียดตาม บบที่ ทศบาลตาบล น ้ว า นด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รง าร
รง ารจ้าง มา ยายถนน .ส.ล. บริ วณตั้ง ต่ น้าบ้านนายส ทพ ทรัพย์มั่น ง จานวน
ถึงบริ วณสด ตตาบล น ้ว ม่ที่ 4 ตาบล น ้ว อา ภอน รชัยศรี จัง วัด
น รปฐม
พื่อดา นิน ารจ้าง มา ยายถนน .ส.ล. บริ วณตั้ง ต่ น้าบ้าน
นายส ทพ ทรัพย์มั่น ง ถึงบริ วณสด ตตาบล น ้ว ม่ที่ 4
ระยะทางยาว 352 มตร ว้าง 1.00 มตร นา 0.15 มตร พื้นทาง ิน ล
นา 0.20 มตร รือมีพื้นที่ไม่น้อย ว่า 352 ตาราง มตร รายละ อียดตาม
บบที่ ทศบาล น ้ว า นด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รง าร
รง ารซ่อม ซมผิวจราจร ดยใช้พารา อสฟัลท์ติ อน รีต บริ วณปา ซอย
13/1 (ทางลอด บางออ ร) ม่ที่ 1 ตาบล น ้ว อา ภอน รชัยศรี จัง วัด
น รปฐม

จานวน

พื่อดา นิน ารจ้าง มา ซ่อม ซมผิวจราจร ดยใช้พารา อสฟัลท์ติ อน รีต
บริ วณปา ซอย 13/1 ( ทางลอดบางออ ร) ม่ที่ 1 ตาบล น ้ว อา ภอน ร
ชัยศรี จัง วัดน รปฐม ผิว
จราจร ว้าง 5.00 มตร ยาว 60 มตร นา 0.05 มตร รือมีพื้นที่ไม่น้อย
ว่า 300 ตาราง มตร รายละ อียดตาม บบที่ ทศบาล น ้ว า นด พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รง าร
รง ารปรับปรงสัน ื่อน .ส.ล. บริ วณ ลองประชานาถ (ประตระบายน้าถึง จานวน
ริมถนนสาย ลียบ ม่น้า) ม่ที่ 1 ตาบล น ้ว อา ภอน รชัยศรี จัง วัด
น รปฐม
พื่อดา นิน ารจ้าง มาปรับปรงสัน ื่อน .ส.ล. บริ วณ ลอง
ประชานาถ(ประตระบายน้าถึงริมถนนสาย ลียบ ม่น้า) ม่ที่ 1 ตาบล น
้ว อา ภอน รชัยศรี จัง วัดน รปฐม ดย สริมสัน ื่อน .ส.ล. ละทาราว
ันต วามสงรวม 1.20 มตร ยาว 80.00 มตร รายละ อียดตาม บบที่
ทศบาล
ตาบล น ้ว า นด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รง าร

352,000 บาท

129,000 บาท

211,000 บาท
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รง ารวางท่อระบายน้า .ส.ล. (ทด ทน) บริ วณซอย
น ้ว อา ภอน รชัยศรี จัง วัดน รปฐม

ถว 7 ม่ที่ 4 ตาบล จานวน

1,337,000 บาท

พื่อดา นิน ารจ้าง มาวางท่อระบายน้า .ส.ล.(ทด ทน) บริ วณซอย
ถว 7 ดยใช้ท่อ .ส.ล. นาด ส้นผ่านศนย์ ลาง 1 มตร มอ .ชั้น 3 พร้อม
บ่อพั .ส.ล. ระยะทางยาว 250 มตร รายละ อียดตาม บบที่ ทศบาล น
้ว า นด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รง าร
รง ารวางท่อระบายน้า .ส.ล.(ต่อ นื่อง) บริ วณซอยตะวัน ดง ้าง รงงาน
รจน์ไพบลย์ ม่ที่ 1 ตาบล น ้ว อา ภอน รชัยศรี จัง วัดน รปฐม

จานวน

694,000 บาท

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อดา นิน ารจ้าง มา วางท่อระบายน้า .ส.ล. (ต่อ นื่อง) บริ วณซอยตะวัน
ดง ้าง รงงาน รจน์ไพบลย์ ม่ที่ 1 ตาบล น ้ว อา ภอน รชัยศรี จัง วัด
น รปฐม ดยใช้ท่อ .ส.ล. นาด ส้นผ่านศนย์ ลาง 0.60 มตร มอ .ชั้น 3
พร้อมบ่อพั .ส.ล. ระยะทางยาว 200 มตร รายละ อียดตาม บบที่ ทศบาล
น ้ว า นด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รง าร
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

วัสด าร ษตร
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

รวม

4,138,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

3,280,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

380,000 บาท

จานวน

380,000 บาท

รวม

100,000 บาท

่าบารงรั ษา ละซ่อม ซม
(รายจ่าย พื่อซ่อม ซมบารงรั ษา พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตามป ติ)
- พื่อจ่าย ป็น ่าซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สิน พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ รณี ป็น ารจ้าง มาทั้ง ่าสิ่ง อง ละ ่า รงงาน ใ ้จ่ายจา ่าใช้
สอย ส่วน รณีที่อง ์ รป รองส่วนท้องถิ่น ป็นผ้ดา นิน ารซ่อม ซมบารง
รั ษาทรัพย์สิน องใ ้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ่าจ้าง มา รงงาน องบ ลภายนอ ใ ้จ่ายจา ่าใช้สอย
(2) ่าสิ่ง องที่ซื้อมาใช้ใน ารบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้จ่ายจา ่าวัสด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละ นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบล ละอง ์ ารบริ ารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ละ
้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้ ่อง ์ ร
ป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รป บบ ละ ารจา น ประ ภทรายรับ –
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
4) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6
สิง า ม 2556 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรป บบ ละ ารจา น ประ ภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
5) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองส่วนท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
6) นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ์ ละอัตรา ่าใช้จ่ายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลั ษณะ ่าใช้สอย ละ ่า
สาธารณป ภ

ค่าวัสดุ
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วัสด ่อสร้าง
- พื่อจ่าย ป็น ่าวัสด ่อสร้าง รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่ง องที่มีลั ษณะ ดย
สภาพไม่ งทนถาวร รือตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
1. รายจ่าย พื่อประ อบ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
2. รายจ่าย พื่อจัด าสิ่ง องที่ใช้ใน ารซ่อม ซมบารงรั ษาทรัพย์สินใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม ับ ่าวัสด ช่น ่า นส่ง ่าภาษี ่าประ ัน
ภัย ่าติดตั้ง ป็นต้น
ดยจ่าย ป็น ่าวัสด ่อสร้าง ดังนี้
(1) . ประ ภทวัสด งทน
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ งทน ต่ตามป ติมีอาย ารใช้งานไม่ยืน
นาน รือ มื่อนาไปใช้งาน ล้ว ิด วามชารด สีย าย ไม่สามารถซ่อม ซมใ ้
ใช้งานได้ดัง ดิม รือซ่อม ซม ล้วไม่ ้ม ่า ดังนี้ ไม้
ต่างๆ ้อน ีม ชะ ลง จอบ สิ่ว สียม ลื่อย วาน บไสไม้ ทปวัด
ระยะ รื่องวัด นาด ล็ ช่น ตลับ มตร ล ดิ่ง สว่าน ถส้วม อ่างล้างมือ ราว
พาดผ้า ฯลฯ
(2) . ประ ภทวัสดสิ้น ปลือง
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ดยสภาพมีลั ษณะ มื่อใช้ ล้วย่อมสิ้น ปลือง มด
ไป ปรสภาพ รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นไม่ งสภาพ ดิม ดัง
นี้ ตะป ล็ ส้น ปรงทาสี ปน าว ฯลฯ
(3) . ประ ภทอป รณ์ประ อบ ละอะไ ล่
- ได้ ่ สิ่ง องที่ ป็นอป รณ์ประ อบ รืออะไ ล่สา รับ ารซ่อม ซมบารง
รั ษาทรัพย์สินใ ้ ืนสภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซ่อมบารงป ติ รือ ่า
ซ่อม ลาง ดังนี้ ท่อน้า ละอป รณ์ประปา ท่อน้าบาดาล ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือสั่ง าร ดังนี้
1) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจา น ประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
2) นังสือ รมส่ง สริม ารป รองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง นวทาง ารพิจารณาสิ่ง องที่จัด ป็นวัสด
ละ รภัณฑ์ตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ

จานวน

100,000 บาท
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

2,800,000 บาท

จานวน

2,800,000 บาท

รวม

858,000 บาท

รวม

858,000 บาท

้วชม จานวน

547,000 บาท

่าไฟฟ้า
พื่อจ่าย ป็น ่าไฟฟ้าใน ารดา นิน ิจ ารประปา อง ทศบาลตาบล น ้ว
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
่า ่อสร้างสิ่งสาธารณป ภ
รง าร ่อสร้าง อถังประปา (ทด ทน) บริ วณ ท็ง ์น้า บ้านนาย อน
ชย ม่ท่ี 4 ตาบล น ้ว อา ภอน รชัยศรี จัง วัดน รปฐม

พื่อดา นิน ารจ้าง มา ่อสร้าง อถังประปา (ทด ทน) บริ วณ ท็ง ์
น้า บ้านนาย อน
้วชม ชย ม่ที่ 4 ดยใช้ถัง ชม ปญ ล็ นาด วาม
จ 15 ลบ.ม. สง 15 มตร (ตอ ็ม) รายละ อียดตาม บบที่ ทศบาล น ้ว
า นด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รง าร
รง ารวางท่อ มนประปา (ทด ทน) บริ วณชมชน ลังศาล จ้า ซอย น ้ว 10 จานวน
ม่ที่ 2 ตาบล น ้ว อา ภอน รชัยศรี จัง วัดน รปฐม
พื่อดา นิน ารจ้าง มาวางท่อ มนประปา บริ วณชมชน ลังศาล จ้า ซอย น
้ว 10 ม่ที่ 2 ตาบล น ้ว ดยใช้ท่อ ล็ อาบสัง ะสี าดน้า งิน (BSM)
นาด ส้นผ่านศนย์ ลางไม่น้อย ว่า 3 นิ้ว พร้อมอป รณ์ ระยะทางรวม 420
มตร รายละ อียดตาม บบที่ ทศบาล น ้ว า นด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ รง าร

311,000 บาท
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

14,566,312 บาท

รวม

14,566,312 บาท

รวม

14,566,312 บาท

จานวน

500,964 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย งินสมทบ องทน งินทด ทน พื่อใ ้ วาม ้ม รองล จ้างที่ประสบ
อันตราย จ็บปวย ตาย รือสญ าย อัน นื่องมาจา ารทางานใ ้ ่นายจ้าง
ตาม นังสือที่ มท 0808.2/4172 ลงวันที่ 24 ธันวา ม 2561 รื่อง ารตั้งงบ
ประมาณ งินสมทบ องทน งินทด ทน
บี้ยยังชีพผ้สงอาย
จานวน

9,998,400 บาท

งบกลาง
งบกลาง
งินสมทบ องทนประ ันสัง ม
พื่อจ่าย ป็น งินสมทบ องทนประ ันสัง มใ ้ ่พนั งานจ้าง อง ทศบาล
ตาบล น ้ว ในอัตราส่วนที่ ฎ มาย า นด ตาม นังสือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ 0809.2/ว 161 ลงวันที่ 2 สิง า ม 2548 ประ าศ ณะ
รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดน รปฐม รื่อง ลั ณฑ์ ละ งื่อนไ ี่ยว
ับพนั งานจ้างลงวันที่ 22 ร ฎา ม 2547
นังสือ .จ. .ท. ละ . ทศบาล ที่ มท 0809.2/ว 24 ลงวันที่ 11
มภาพันธ์ 2557
งินสมทบ องทน งินทด ทน

พื่อจ่าย ป็น งินสง ราะ ์ บี้ยยังชีพใ ้ ่ผ้สงอายใน ต ทศบาลตาบล น
้ว
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ารจ่าย งินสง ราะ ์ พื่อ ารยังชีพ
ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- ตาม นังสือ ระทรวงม าดไทยด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 3028ลงวันที่ 6
มิถนายน2561 ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ลั ณฑ์ ารจ่าย บี้ย
ยังชีพผ้สงอาย ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
- ตาม นังสือ รมส่ง สริมป รองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวัน
ที่ 5 ร ฎา ม 2561 รื่อง ารซั ซ้อม นวทาง ารตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอด นนทั่วไป งินอด นนสา รับ
รง าร สริมสร้างสวัสดิ ารทางสัง มใ ้ ่ผ้พิ าร ละทพพลภาพ ง าร
สนับสนน ารจัดสวัสดิ ารทางสัง ม ่ผ้ด้อย อ าสทางสัง ม ละ รง าร
สร้าง ลั ประ ันด้านรายได้ ่ผ้สงอาย
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บี้ยยังชีพ นพิ าร

จานวน

2,054,400 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินสง ราะ ์ บี้ยยังชีพใ ้ ่ผ้พิ ารใน ต ทศบาลตาบล น ้ว
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ารจ่าย งินสง ราะ ์ พื่อ ารยังชีพ
ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- ตาม นังสือ ระทรวงม าดไทยด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 3028ลงวันที่ 6
มิถนายน2561 ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ลั ณฑ์ ารจ่าย บี้ย
ยังชีพผ้สงอาย ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
- ตาม นังสือ รมส่ง สริมป รองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวัน
ที่ 5 ร ฎา ม 2561 รื่อง ารซั ซ้อม นวทาง ารตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอด นนทั่วไป งินอด นนสา รับ
รง าร สริมสร้างสวัสดิ ารทางสัง มใ ้ ่ผ้พิ าร ละทพพลภาพ ง าร
สนับสนน ารจัดสวัสดิ ารทางสัง ม ่ผ้ด้อย อ าสทางสัง ม ละ รง าร
สร้าง ลั ประ ันด้านรายได้ ่ผ้สงอาย
บี้ยยังชีพผ้ปวย อดส์
จานวน

60,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินสง ราะ ์ บี้ยยังชีพใ ้ ่ผ้ปวย อดส์ใน ต ทศบาลตาบล น
้ว
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ารจ่าย งินสง ราะ ์ พื่อ ารยังชีพ
ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ตาม นังสือ ระทรวงม าดไทยด่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 3028ลงวันที่ 6
มิถนายน2561 ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ลั ณฑ์ ารจ่าย บี้ย
ยังชีพผ้สงอาย ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
สารองจ่าย
จานวน

500,000 บาท

พื่อจ่ายใน รณีฉ ฉินที่ไม่สามารถ าด ารณ์ได้ล่วง น้า รือสา รับช่วย ลือ
ประชาชนผ้ได้รับ วาม ดือดร้อน ผ้ประสบภัย
ธรรมชาติ ช่น วาตภัย อท ภัย อั ีภัย ภัย ล้ง ภัย นาว ละภัย
อื่นๆ ฯลฯ ตาม วามจา ป็น ละ มาะสมทันต่อ ต ารณ์ รือ รณีที่มี วาม
จา ป็นต้องจ่าย รือ พื่อป้อง ัน ละบรร ทา วาม ดือดร้อนใ ้ ่
ประชาชน รือ รณีที่มี นังสือสั่ง ารใ ้ บิ จ่ายจา งินประ ภท
นี้
ดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้อง ัน ละบรร ทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0313.4/ 667 ลงวันที่ 12
มีนา ม 2545 ละ นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว
3028ลงวันที่ 6มิถนายน2561
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รายจ่ายตาม ้อผ พัน
งินสมทบ องทนสวัสดิ ารชมชน

จานวน

40,000 บาท

พื่อสมทบ องทนสวัสดิ ารชมชน องตาบล น ้ว
ดยถือปฏิบัติตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่สด ที่ มท 0891.4/ว
.2502 ลงวันที่ 20 สิง า ม 2553 รื่อง นวทางสนับสนน ารดา นินงาน อง
ทนสวัสดิ ารชมชน ององ ์ รป รองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายตาม ้อผ พัน
จานวน

92,548 บาท

- ่าบารงสันนิบาต ทศบาล ่งประ ทศไทย
พื่อจ่าย ป็น งินบารงสันนิบาต ทศบาล ่งประ ทศไทย ดยพิจารณาจา ราย
รับจริงประจาปีที่ผ่านมา ย ว้น งิน ้ งินจ่าย าด งินสะสม ละ งินอด นน
ท ประ ภท ต่จะต้องไม่น้อย ว่าร้อยละ ศษ นึ่งส่วน องงบประมารรารับ
ดัง ล่าว ต่ทั้งนี้ต้องไม่ ิน 750,000 บาท (ตาม ้อบัง ับสมา มสันนิบาต ท
สบาล ่งประ ทศไทย พ.ศ.2545 ้ไ พิ่ม ติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2547 ้อ 16
(ฉบับที่4) พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2550 (ฉบับที่7) ละ(ฉบับที่8) พ.ศ
.2554
สตร าร านวณ
(รายรับจริงปี 2561 - งินอด นนปี 2561) X 0.00167
71,380,041.76 - 15,962,313 = 55,417,728.76
55,417,728.76 x 0.00167 = 92,547.60

งินช่วยพิ ศษ

จานวน

20,000 บาท

- งินช่วยพิ ศษ
พื่อจ่าย ป็น งินช่วยพิ ศษ ใน รณีพนั งาน ทศบาล ล จ้างประจา รือ
พนั งานจ้าง สียชีวิตระ ว่างรับราช าร
งินสมทบ องทนบา น็จบานาญ ้าราช ารส่วนท้องถิ่น ( บท.)

จานวน

1,280,000 บาท

พื่อจ่ายสมทบ องทนบา น็จบานาญพนั งานส่วนท้องถิ่น ( บท.)
พื่อช่วย ลือ ่ ้าราช ารส่วนท้องถิ่น งินช่วย ลือพิ ศษ
บา น็จต ทอด ดยถือปฏิบัติตาม นังสือ ที่ มท 0808.2/ว2025
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2549 ดยใ ้ ทศบาลตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2
องประมาณ ารรายรับ ทั้งนี้ มิใ ้นารายรับประ ภทพันธบัตร งิน ้
งินที่มีผ้อทิศใ ้ รือ งินอด นนมารวม านวณด้วย
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
เงินช่วยพิเศษ

20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

92,548

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เงินสมทบกองทุนบาเ น็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)
สารองจ่าย
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแ น่งนายก/รองนายก

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

แผนงานงบกลาง

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริ ารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก

40,000
60,000
500,964
9,998,400
20,000
1,280,000
500,000
2,054,400

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินช่วยพิเศษ

20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

92,548

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

40,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

งบกลาง

งบกลาง

60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

500,964

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

9,998,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

20,000

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

1,280,000

สารองจ่าย

500,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ
เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแ น่งนายก/รองนายก

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

รวม

2,054,400
240,000

240,000

1,620,000

1,620,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริ ารส่วนตาบล

216,000

216,000

เงินเดือนนายก/รองนายก

756,000

756,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

ค่าตอบแทน

67,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

135,336

เงินเดือนพนักงาน

1,745,280

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

248,160

เงินประจาตาแ น่ง

103,200

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

60,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000

ค่าเช่าบ้าน

100,000

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทา
ประกันภัยทรัพย์สิน
ค่าใช้สอย

1,383,600

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
งบดาเนินงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบบุคลากร

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ

10,000
2,100,000

224,880

329,760

40,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

2,542,200

396,000

1,344,480

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
เงินเดือนพนักงาน

รวม

240,000

240,000

3,422,400

9,313,560

187,200

254,400

289,284

24,000

150,000

275,196

873,816

1,514,400

203,280

557,340

6,965,380

11,315,440

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

252,120

เงินประจาตาแ น่ง

114,000

289,200

506,400

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

10,000

115,000

185,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000

360,000

750,000

378,000

538,000

500,280

50,000

100,000

ค่าเช่าบ้าน

60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

5,000

10,000

25,000

60,000

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

50,000

20,000

30,000

140,000

2,340,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทา
ประกันภัยทรัพย์สิน

200,000

200,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

420,000

420,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ค่าใช้จ่ายในการกาจัด
ขยะมูลฝอย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์การ
ชาระภาษีของเทศบาล
ตาบลขุนแก้ว
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
การโครงการเทศบาล
เคลื่อนที่
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
การตามโครงการปก
ป้องสถาบันสาคัญของ
ชาติ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
การตามโครงการอบรม
ใ ้ความรู้ ปลูก
จิตสานึก ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น

2,500,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

น้า : 6/34

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 13:49:04

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

40,000

40,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

40,000

40,000

ค่าใช้จ่ายในการกาจัด
ขยะมูลฝอย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

2,500,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์การ
ชาระภาษีของเทศบาล
ตาบลขุนแก้ว

20,000

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
การโครงการเทศบาล
เคลื่อนที่

10,000

10,000

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
การตามโครงการปก
ป้องสถาบันสาคัญของ
ชาติ

20,000

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
การตามโครงการอบรม
ใ ้ความรู้ ปลูก
จิตสานึก ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น

25,000

25,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
การป้องกันและลด
อุบัติเ ตุของถนนในช่วง
เทศกาลสาคัญ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
งานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
งานเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญ ายาเสพติด
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงเว็บไซต์เทศบาล
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
โครงการจัดการแข่งขัน
เรือยาวประเพณี

300,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแ ่งชาติ
โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

100,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
การป้องกันและลด
อุบัติเ ตุของถนนในช่วง
เทศกาลสาคัญ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
งานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงเว็บไซต์เทศบาล
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

10,000

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
งานเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญ ายาเสพติด

10,000

30,000

50,000

100,000

330,000

560,000

50,000

50,000

500,000

500,000
300,000

100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

20,000

10,000

โครงการจัดการแข่งขัน
เรือยาวประเพณี
โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแ ่งชาติ

รวม

100,000
100,000

10,000

10,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการซ้อมขอความ
ช่วยเ ลือเมื่อเด็กติดอยู่
ในรถ
โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการประชุมและ
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
และนักเรียน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญ ายาเสพติด
ในชุมชน

12,500

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการเผยแพร่ความรู้
ด้านกฎ มายและสิทธิ
ประโยชน์ของผู้พิการ
โครงการฝึกซ้อมดับ
เพลิงและอพยพ นีไฟ
เบื้องต้น
โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยใ ้กับเยาวชนใน
สถานศึกษา

12,500

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

น้า : 10/34

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 13:49:04

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการซ้อมขอความ
ช่วยเ ลือเมื่อเด็กติดอยู่
ในรถ

5,000

5,000

โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

20,000

โครงการประชุมและ
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
และนักเรียน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

5,000

12,500

22,750

22,750

โครงการเผยแพร่ความรู้
ด้านกฎ มายและสิทธิ
ประโยชน์ของผู้พิการ
โครงการฝึกซ้อมดับ
เพลิงและอพยพ นีไฟ
เบื้องต้น
โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยใ ้กับเยาวชนใน
สถานศึกษา

20,000

5,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญ ายาเสพติด
ในชุมชน
โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

รวม

12,500

5,000

5,000

30,000

30,000

น้า : 11/34

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 13:49:04

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพและเพิ่มราย
ได้แก่ประชาชนตาบล
ขุนแก้ว

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

44,050

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานของผู้บริ ารท้องถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลตาบลขุนแก้ว
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ (Big
cleaning day)
โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุเทศบาลตาบลขุน
แก้ว

3,620

130,000

โครงการวันสาคัญ
ประจาปการศึกษา
โครงการวันแ ่งความ
ภาคภูมิใจ
โครงการศึกษาดูงานผู้
สูงอายุ
โครงการส่งเสริมการคัด
แยกขยะ

350,000
29,800

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

น้า : 12/34

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 13:49:04

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพและเพิ่มราย
ได้แก่ประชาชนตาบล
ขุนแก้ว

44,050

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานของผู้บริ ารท้องถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลตาบลขุนแก้ว
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

300,000

โครงการรณรงค์ส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ (Big
cleaning day)

โครงการวันแ ่งความ
ภาคภูมิใจ

300,000

3,620

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุเทศบาลตาบลขุน
แก้ว
โครงการวันสาคัญ
ประจาปการศึกษา

รวม

130,000

5,000

5,000

15,000

15,000

โครงการศึกษาดูงานผู้
สูงอายุ

350,000

โครงการส่งเสริมการคัด
แยกขยะ

29,800

น้า : 13/34

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 13:49:04

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการส่งเสริมการ
ออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ(เต้นแอโรบิค)

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ
43,200

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการ
ของผู้บริ ารท้องถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลตาบลขุนแก้ว
โครงการสตรีไทย ่วงใย
สุขภาพ
โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริ ารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน)
โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริ ารสถาน
ศึกษา (ค่า นังสือเรียน,
ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่า
เครื่องแบบนักเรียน, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

12,500

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

น้า : 14/34

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 13:49:04

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการส่งเสริมการ
ออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ(เต้นแอโรบิค)

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

43,200

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการ
ของผู้บริ ารท้องถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลตาบลขุนแก้ว

30,000

โครงการสตรีไทย ่วงใย
สุขภาพ

30,000

12,500

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริ ารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน)

68,000

68,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริ ารสถาน
ศึกษา (ค่า นังสือเรียน,
ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่า
เครื่องแบบนักเรียน, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

45,200

45,200

น้า : 15/34

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 13:49:04

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริ ารสถาน
ศึกษา (ค่าอา ารกลาง
วัน)

ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี
โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)

งบดาเนินงาน

โครงการ นูน้อยสู่โลก
กว้าง
โครงการ ิมะจาลอง
โครงการแ ่เทียน
พรรษา

20,000

โครงการไ ว้ครู
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ

380,000

300,000

400,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุยานพา นะและขนส่ง

100,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

น้า : 16/34

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 13:49:04

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริ ารสถาน
ศึกษา (ค่าอา ารกลาง
วัน)

ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

196,000

196,000

15,500

15,500

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)

งบดาเนินงาน

25,000

25,000

โครงการ นูน้อยสู่โลก
กว้าง

5,000

5,000

โครงการ ิมะจาลอง

5,000

5,000

โครงการแ ่เทียน
พรรษา

20,000

โครงการไ ว้ครู
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ

รวม

วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุยานพา นะและขนส่ง

5,000
200,000

10,000

5,000
300,000

40,000

50,000

100,000

50,000

170,000

1,760,000
90,000

80,000

330,000

น้า : 17/34

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 13:49:04

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

วัสดุคอมพิวเตอร์

50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

300,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

150,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุ

50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์
ค่าอา ารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร

งบดาเนินงาน

วัสดุก่อสร้าง

50,000
100,000

400,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสานักงาน

50,000

วัสดุการศึกษา
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์
ครุภัณฑ์สานักงาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อโซฟา จานวน 1
ชุด
ตู้เ ล็ก 2 บาน
ตู้เ ล็ก 3 ลิ้นชัก

2,800,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

น้า : 18/34

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 13:49:04

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วัสดุคอมพิวเตอร์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป
30,000

20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

400,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

150,000

250,000

20,000

20,000

340,000

150,000

250,000

950,000

50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

30,000

50,000
50,000

120,000

ค่าอา ารเสริม (นม)

701,330

701,330
50,000

วัสดุก่อสร้าง

ค่าสาธารณูปโภค

14,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

20,000

วัสดุสานักงาน

50,000

วัสดุการศึกษา

130,000
120,000

วัสดุการเกษตร

งบดาเนินงาน

รวม

514,000
20,000

20,000

300,000

50,000

420,000
50,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

120,000

120,000

ค่าไฟฟ้า

800,000

3,600,000

ค่าบริการไปรษณีย์

40,000

40,000

ค่าบริการโทรศัพท์

10,000

10,000

จัดซื้อโซฟา จานวน 1
ชุด

18,000

18,000

ตู้เ ล็ก 2 บาน

11,000

11,000

4,000

4,000

ครุภัณฑ์สานักงาน
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ตู้เ ล็ก 3 ลิ้นชัก
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot
Matrix Printer แบบ
แคร่สั้น
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สา รับ
งานประมวลผลแบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีด มึก (Inkjet
Printer) สา รับ
กระดาษขนาด A3 (จัด
าตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ )
จัดซื้อเครื่องสารองไฟ
ขนาด 800 VA จานวน
1 เครื่อง
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

น้า : 20/34
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot
Matrix Printer แบบ
แคร่สั้น

22,000

22,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สา รับ
งานประมวลผลแบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)

44,000

44,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีด มึก (Inkjet
Printer) สา รับ
กระดาษขนาด A3 (จัด
าตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ )

12,600

12,600

จัดซื้อเครื่องสารองไฟ
ขนาด 800 VA จานวน
1 เครื่อง

2,500

2,500

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์

42,500

42,500

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า

15,300

15,300

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

เครื่องสูบน้าแบบทุ่น
ลอยบนผิวน้า
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล. (ต่อเนื่อง)
โค้ง รอย มู่ที่ 2
ตาบลขุนแก้ว อาเภอ
นครชัยศรี จัง วัด
นครปฐม

218,000

โครงการก่อสร้างเขื่อน
ค.ส.ล. บริเวณคลองบาง
ออคร (ต่อเนื่อง) มู่ที่ 1
ตาบลขุนแก้ว อาเภอ
นครชัยศรี จัง วัด
นครปฐม

1,930,000

โครงการก่อสร้างเขื่อน
กันดิน ค.ส.ล. (ทดแทน)
บริเวณคลองประชา
อุทิศ 1 มู่ที่ 2
ตาบลขุนแก้ว อาเภอ
นครชัยศรี จัง วัด
นครปฐม

1,775,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน
เครื่องสูบน้าแบบทุ่น
ลอยบนผิวน้า

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป
300,000

รวม

300,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล. (ต่อเนื่อง)
โค้ง รอย มู่ที่ 2
ตาบลขุนแก้ว อาเภอ
นครชัยศรี จัง วัด
นครปฐม

218,000

โครงการก่อสร้างเขื่อน
ค.ส.ล. บริเวณคลองบาง
ออคร (ต่อเนื่อง) มู่ที่ 1
ตาบลขุนแก้ว อาเภอ
นครชัยศรี จัง วัด
นครปฐม

1,930,000

โครงการก่อสร้างเขื่อน
กันดิน ค.ส.ล. (ทดแทน)
บริเวณคลองประชา
อุทิศ 1 มู่ที่ 2
ตาบลขุนแก้ว อาเภอ
นครชัยศรี จัง วัด
นครปฐม

1,775,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการก่อสร้างเขื่อน
กันดิน ค.ส.ล. คลองขุน
แก้วต่อเนื่องบริเวณ น้า
บ้านนายไพฑูรย์ อินพา
เพียร มู่ที่ 1 ตาบลขุน
แก้ว อาเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

1,030,000

โครงการก่อสร้างเขื่อน
กันดิน ค.ส.ล.คลอง
ประชานาถ(ไดเทคดิส)
มู่ที่ 4 ตาบลขุนแก้ว
อาเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

1,400,000

โครงการก่อสร้างถนน ค
.ศ.ล. บริเวณซอยขุน
แก้ว 11 ( มอนวดดี)
มู่ที่ 2 ตาบลขุนแก้ว
อาเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

109,000

โครงการก่อสร้างถนน ค
.ส.ล. ซอยยายจัน ต่อ
เนื่อง มู่ที่ 1 ตาบลขุน
แก้ว อาเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

540,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อสร้างเขื่อน
กันดิน ค.ส.ล. คลองขุน
แก้วต่อเนื่องบริเวณ น้า
บ้านนายไพฑูรย์ อินพา
เพียร มู่ที่ 1 ตาบลขุน
แก้ว อาเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

1,030,000

โครงการก่อสร้างเขื่อน
กันดิน ค.ส.ล.คลอง
ประชานาถ(ไดเทคดิส)
มู่ที่ 4 ตาบลขุนแก้ว
อาเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

1,400,000

โครงการก่อสร้างถนน ค
.ศ.ล. บริเวณซอยขุน
แก้ว 11 ( มอนวดดี)
มู่ที่ 2 ตาบลขุนแก้ว
อาเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

109,000

โครงการก่อสร้างถนน ค
.ส.ล. ซอยยายจัน ต่อ
เนื่อง มู่ที่ 1 ตาบลขุน
แก้ว อาเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

540,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการก่อสร้างถนน ค
.ส.ล. บริเวณแคแถว
ซอย 7 (ต่อเนื่อง) มู่ที่
4 ตาบลขุนแก้ว อาเภอ
นครชัยศรี จัง วัด
นครปฐม

360,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต บริเวณซอย
ขุนแก้ว 2 (เทพประทาน
พร) มู่ที่ 3 ตาบลขุน
แก้ว อาเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

641,000

โครงการก่อสร้างทาง
เดินเท้า ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณถนนเลียบ
คลองประชาอุทิศ 2 มู่
ที่ 3 ตาบลขุนแก้ว
อาเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

1,155,000

โครงการก่อสร้างทาง
เท้าบริเวณซอยขุนแก้ว
9 (คลองประชาอุทิศ 1)
มู่ที่ 2 ตาบลขุนแก้ว
อาเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

970,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อสร้างถนน ค
.ส.ล. บริเวณแคแถว
ซอย 7 (ต่อเนื่อง) มู่ที่
4 ตาบลขุนแก้ว อาเภอ
นครชัยศรี จัง วัด
นครปฐม

360,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต บริเวณซอย
ขุนแก้ว 2 (เทพประทาน
พร) มู่ที่ 3 ตาบลขุน
แก้ว อาเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

641,000

โครงการก่อสร้างทาง
เดินเท้า ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณถนนเลียบ
คลองประชาอุทิศ 2 มู่
ที่ 3 ตาบลขุนแก้ว
อาเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

1,155,000

โครงการก่อสร้างทาง
เท้าบริเวณซอยขุนแก้ว
9 (คลองประชาอุทิศ 1)
มู่ที่ 2 ตาบลขุนแก้ว
อาเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

970,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าบริเวณ
ชุมชนกลางซอยผู้ใ ญ่
พริ้ง มู่ที่ 3 ตาบลขุน
แก้ว อาเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้าง อถัง
ประปา (ทดแทน)
บริเวณแท็งค์น้า บ้าน
นายเอนก แก้วชมเชย
มู่ที่ 4 ตาบลขุนแก้ว
อาเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม
โครงการจ้างเ มาขยาย
ถนนค.ส.ล. บริเวณ
ตั้งแต่ น้าบ้านนายสุ
เทพ ทรัพย์มั่นคง ถึง
บริเวณสุดเขตตาบลขุน
แก้ว มู่ที่ 4 ตาบลขุน
แก้ว อาเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

1,213,000

547,000

352,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าบริเวณ
ชุมชนกลางซอยผู้ใ ญ่
พริ้ง มู่ที่ 3 ตาบลขุน
แก้ว อาเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

1,213,000

โครงการก่อสร้าง อถัง
ประปา (ทดแทน)
บริเวณแท็งค์น้า บ้าน
นายเอนก แก้วชมเชย
มู่ที่ 4 ตาบลขุนแก้ว
อาเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

547,000

โครงการจ้างเ มาขยาย
ถนนค.ส.ล. บริเวณ
ตั้งแต่ น้าบ้านนายสุ
เทพ ทรัพย์มั่นคง ถึง
บริเวณสุดเขตตาบลขุน
แก้ว มู่ที่ 4 ตาบลขุน
แก้ว อาเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

352,000

น้า : 29/34

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 13:49:04

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรโดยใช้พาราแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณปากซอย 13/1
(ทางลอด บางออคร)
มู่ที่ 1 ตาบลขุนแก้ว
อาเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

129,000

โครงการปรับปรุงสัน
เขื่อน ค.ส.ล. บริเวณ
คลองประชานาถ
(ประตูระบายน้าถึงริม
ถนนสายเลียบแม่น้า)
มู่ที่ 1 ตาบลขุนแก้ว
อาเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

211,000

โครงการวางท่อเมน
ประปา (ทดแทน)
บริเวณชุมชน ลังศาล
เจ้า ซอยขุนแก้ว 10 มู่
ที่ 2 ตาบลขุนแก้ว
อาเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

311,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

น้า : 30/34

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 13:49:04

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรโดยใช้พาราแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณปากซอย 13/1
(ทางลอด บางออคร)
มู่ที่ 1 ตาบลขุนแก้ว
อาเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

129,000

โครงการปรับปรุงสัน
เขื่อน ค.ส.ล. บริเวณ
คลองประชานาถ
(ประตูระบายน้าถึงริม
ถนนสายเลียบแม่น้า)
มู่ที่ 1 ตาบลขุนแก้ว
อาเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

211,000

โครงการวางท่อเมน
ประปา (ทดแทน)
บริเวณชุมชน ลังศาล
เจ้า ซอยขุนแก้ว 10 มู่
ที่ 2 ตาบลขุนแก้ว
อาเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

311,000

น้า : 31/34

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 13:49:04

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

1,337,000

โครงการวางท่อระบาย
น้า ค.ส.ล.(ต่อเนื่อง)
บริเวณซอยตะวันแดง
ข้างโรงงานโรจน์ไพบูลย์
มู่ที่ 1 ตาบลขุนแก้ว
อาเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

694,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ค.ส.ล.
เงินอุดหนุน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการวางท่อระบาย
น้า ค.ส.ล. (ทดแทน)
บริเวณซอยแคแถว 7
มู่ที่ 4 ตาบลขุนแก้ว
อาเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

โครงการจ้างเ มาซ่อม
แซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ( อาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลขุนแก้ว )
มู่ที่ 3 ตาบลขุนแก้ว
อาเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

งบเงินอุดหนุน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

เงินอุด นุนเอกชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

น้า : 32/34

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 13:49:04

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการวางท่อระบาย
น้า ค.ส.ล. (ทดแทน)
บริเวณซอยแคแถว 7
มู่ที่ 4 ตาบลขุนแก้ว
อาเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

1,337,000

โครงการวางท่อระบาย
น้า ค.ส.ล.(ต่อเนื่อง)
บริเวณซอยตะวันแดง
ข้างโรงงานโรจน์ไพบูลย์
มู่ที่ 1 ตาบลขุนแก้ว
อาเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

694,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการจ้างเ มาซ่อม
แซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ( อาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลขุนแก้ว )
มู่ที่ 3 ตาบลขุนแก้ว
อาเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

105,000

105,000

2,900,000

2,900,000

อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ค.ส.ล.
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนเอกชน

น้า : 33/34

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 13:49:04

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ
โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
เงินอุด นุนส่วนราชการ
โครงการอา ารกลางวัน
ในสถานศึกษา
รวม

14,566,312

4,138,000

50,000

14,364,000

420,000

604,750

10,136,196

594,640

น้า : 34/34
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี

26,000

26,000

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ

26,000

26,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

28,000

28,000

เงินอุด นุนส่วนราชการ
โครงการอา ารกลางวัน
ในสถานศึกษา
รวม

1,304,000
6,050,254

3,242,810

1,304,000
3,366,820

22,465,276

79,999,058

