เทศบัญญัตงิ บประมาณราย
จ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2564

เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
อาเภอหว้านใหญ่
จังหวัดมุกดาหาร

เทศบาลตําบลหว้านใหญ่
เขต/อําเภอ หว้านใหญ่

จงั หวดั มุกดาหาร

---------------------------------------------------------------- ซอย- ถนนบางทรายน้ อย-แก่ง กะเบา แขวง/ตําบล หว้านใหญ่
เขต/อําเภอ หว้านใหญ่ จงั หวดั มุกดาหาร 49150

พืนที
ประชากรทังหมด
ชาย
หญิง

19.00 ตารางกิโลเมตร
4,911 คน
2,466 คน
2,445 คน

ข้อมูล ณ วน
ั ที 27 สิง หาคม 2563

ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตําบลหว้านใหญ่
อําเภอหว้านใหญ่ จงั หวดั มุกดาหาร

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิก สภาเทศบาลตําบลหว้านใหญ่
บ ัดนี ถึงเวลาทีคณะผูบ
้ ริหารของเทศบาลตําบลหว้านใหญ่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี ต่อสภา
เทศบาลตําบลหว้านใหญ่อีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผูบ
้ ริหารเทศบาลตําบลหว้านใหญ่จงึ ขอชีแจงให้ทา่ นประธานและสมาชิก
ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายท ัวไป
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 13,219,587.17 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 4,720,196.57 บาท
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 4,713,644.86 บาท
1.1.4 รายการทีได้ก ันเงินไว้แบบก่อหนี ผูกพันและย ังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการทีได้ก ันเงินไว้โดยย ังไม่ได้กอ่ หนี ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.2 เงินกูค
้ งค้าง จํานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปี งบประมาณ 2563 ณ วัน ที 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
หมวดภาษี อากร

จํานวน

66,317.00 บาท

หมวดค่าธรรมเนี ยม ค่าปรับ และใบอนุ ญาต

จํานวน

214,795.40 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สน
ิ

จํานวน

156,877.07 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

จํานวน

356,112.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

จํานวน

286,480.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน

จํานวน

1,300.00 บาท

หมวดภาษี จ ัดสรร

จํานวน

11,582,915.52 บาท

หมวดเงินอุดหนุ นท ัวไป

จํานวน

15,835,933.91 บาท

งบกลาง

จํานวน

6,818,806.86 บาท

งบบุคลากร

จํานวน

11,218,857.74 บาท

งบดําเนินงาน

จํานวน

4,014,988.97 บาท

งบลงทุน

จํานวน

535,370.00 บาท

งบรายจ่ายอืน

จํานวน

0.00 บาท

งบเงินอุดหนุ น

จํานวน

1,376,820.00 บาท

(2) เงินอุดหนุ นทีรัฐบาลให้โดยระบุว ัตถุประสงค์ จํานวน 815,200.90 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุ นทีรัฐบาลให้โดยระบุว ัตถุประสงค์ จํานวน 849,250.80 บาท
(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 1,958,720.00 บาท
(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท
(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท

คําแถลงงบประมาณ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตําบลหว้านใหญ่
อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
รายรับจริง
ปี 2562
รายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษี อากร
หมวดค่าธรรมเนี ยม ค่าปรับ และ
หมวดรายได้จากทรัพย์สน
ิ
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จดั เก็บเอง
รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ก ร
หมวดภาษี จ ัดสรร
รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุ น ให้องค์ก รปกครอง
หมวดเงินอุดหนุ นท ัวไป
รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุ น ให้องค์ก ร
รวม

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

301,646.60
221,606.45
172,670.05
398,431.00
312,360.00
0.00
1,406,714.10

266,500.00
207,000.00
170,000.00
400,000.00
311,100.00
500.00
1,355,100.00

73,000.00
226,200.00
175,000.00
400,000.00
320,600.00
1,000.00
1,195,800.00

15,223,738.59
15,223,738.59

15,044,600.00
15,044,600.00

10,824,100.00
10,824,100.00

16,287,725.13
16,287,725.13
32,918,177.82

16,600,300.00
16,600,300.00
33,000,000.00

19,680,100.00
19,680,100.00
31,700,000.00

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
รวมจ่ายจากงบประมาณ
รวม

รายจ่ายจริง
ปี 2562
7,852,949.34
13,002,669.39
5,896,461.79
153,000.00
2,486,173.63
29,391,254.15
29,391,254.15

ประมาณการ
ปี 2563
8,672,280.00
13,657,040.00
6,447,418.00
2,043,262.00
2,180,000.00
33,000,000.00
33,000,000.00

ประมาณการ
ปี 2564
8,656,862.00
15,104,600.00
5,278,081.00
480,457.00
2,180,000.00
31,700,000.00
31,700,000.00

ส่วนที 2

เทศบัญญตั ิ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
เทศบาลตําบลหว้านใหญ่
อําเภอหว้านใหญ่ จงั หวดั มุกดาหาร

บัน ทึก หลัก การและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตําบลหว้านใหญ่
อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทวั ไป
แผนงานบริหารงานท ัวไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริก ารชุมชนและสงั คม

13,501,060
64,000

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
ด้านการดําเนิ น งานอืน
แผนงานงบกลาง

6,084,160
265,000
1,796,580
465,000
480,457
386,881

งบประมาณรายจ่ายทงสิ
ั น

8,656,862
31,700,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหว้านใหญ่
อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
แผนงานบริหารงานทัวไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทัวไป

งานบริหารงานคลงั

รวม

9,188,880

2,143,680

11,332,560

เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)

2,624,640

0

2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)

6,564,240

2,143,680

8,707,920

งบดําเนิ น งาน

1,792,000

376,500

2,168,500

ค่าตอบแทน

547,000

91,500

638,500

ค่าใช้สอย

565,000

250,000

815,000

ค่าวัสดุ

280,000

35,000

315,000

ค่าสาธารณูปโภค

400,000

0

400,000

10,980,880

2,520,180

13,501,060

รวม

แผนงานการรกั ษาความสงบภายใน
งบ

งาน

งบดําเนิน งาน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม

งานป้ องกัน ภัยฝ่ ายพล
เรือนและระงับอคั คีภยั

รวม

64,000

64,000

60,000

60,000

4,000

4,000

64,000

64,000

แผนงานการศึกษา
งาน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)

งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวยั
เรียนและประถมศึกษา

2,027,960

0

2,027,960

2,027,960

0

2,027,960

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
งบ
งบลงทุน
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
รวม

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืนฐาน

รวม

480,457

480,457

480,457

480,457

480,457

480,457

แผนงานการเกษตร
งาน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
งบดําเนิ น งาน
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

รวม

งานส่ง เสริมการเกษตร

รวม

120,000

120,000

120,000

120,000

266,881

266,881

266,881

266,881

386,881

386,881

แผนงานงบกลาง
งาน
งบ

งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง
รวม

รวม

8,656,862

8,656,862

8,656,862

8,656,862

8,656,862

8,656,862

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตําบลหว้านใหญ่
อ.หว้านใหญ่ จ.มุก ดาหาร
โดยทีเป็ นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2596 (แก้ไขเพิมเติม ฉบ ับที 13 พ.ศ. 2552) มาตรา 60 จึงตราเทศบ ัญญัติขนไว้
ึ
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ตําบลหว้านใหญ่ และโดยอนุ ม ัติของนายกเทศมนตรีตาํ บลหว้านใหญ่
ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี ให้ใช้บ ังคับตังแต่ว ันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็ นจํานวนรวมทงสิ
ั น 31,700,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายท ัวไป จ่ายจากรายได้จ ัดเก็บเอง หมวดภาษี จ ัดสรร และหมวดเงินอุดหนุ นท ัวไป เป็ นจํานวน
รวมทงสิ
ั น 31,700,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ด ังนี
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทวั ไป
แผนงานบริหารงานท ัวไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริก ารชุมชนและสงั คม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
ด้านการดําเนิ น งานอืน
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทงสิ
ั น

13,501,060
64,000
6,084,160
265,000
1,796,580
465,000
480,457
386,881
8,656,862
31,700,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็ นจํานวนรวมทงสิ
ั น 0 บาท ดังนี
งบ

ยอดรวม

รวมรายจ่าย

0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตาํ บลหว้านใหญ่ปฏิบ ัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้ร ับอนุ ม ัติให้เป็ นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลตําบล
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตาํ บลหว้านใหญ่มีหน้าทีรักษาการให้เป็ นไปตามบัญญัตินี
ประกาศ ณ วันที ......................................................

(ลงนาม)

ร.ต.ต.
(ทรงพล เบ้าบาง)
นายกเทศมนตรีตาํ บลหว้านใหญ่

เห็นชอบ

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

วันทีพิมพ์ : 27/8/2563 13:21:22

หน้า : 1/1
รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตําบลหว้านใหญ่
อําเภอ หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
รายรับจริง
ปี 2560

หมวดภาษี อากร
ภาษี ทดิ
ี นและสิงปลูกสร้าง
ภาษี โรงเรือนและทีดิน
ภาษี บาํ รุงท้องที
ภาษี ป้าย
อากรการฆ่าส ัตว์
รวมหมวดภาษี อากร
หมวดค่าธรรมเนี ยม ค่าปรับ และใบอนุ ญาต
ค่าธรรมเนี ยมเกียวก ับใบอนุ ญาตการขายสุรา
ค่าธรรมเนี ยมเกียวก ับการควบคุมอาคาร
ค่าธรรมเนี ยมเก็บและขนมูลฝอย
ค่าธรรมเนี ยมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ ายอาหารหรือ
ค่าธรรมเนี ยมปิ ด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา
ค่าธรรมเนี ยมเกียวก ับทะเบียนพาณิชย์
ค่าธรรมเนี ยมเกียวก ับการประกอบกิจการนําม ันเชือเพลิง
ค่าธรรมเนี ยมอืน ๆ
ค่าปรับผูก
้ ระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
ค่าปรับผูก
้ ระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน
ค่าปรับการผิดส ัญญา
ค่าปรับอืน ๆ
ค่าใบอนุ ญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย
ค่าใบอนุ ญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็ นอ ันตรายต่อสุขภาพ
ค่าใบอนุ ญาตจําหน่ ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ
ค่าใบอนุ ญาตให้ตงตลาดเอกชน
ั
ค่าใบอนุ ญาตเกียวก ับการควบคุมอาคาร
ค่าใบอนุ ญาตเกียวก ับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง
ค่าใบอนุ ญาตอืนๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนี ยม ค่าปรับ และใบอนุ ญาต

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00
159,017.00
20,199.85
50,635.00
0.00
229,851.85

0.00
195,091.58
22,580.05
60,751.00
7,212.00
285,634.63

0.00
207,284.25
23,742.35
60,816.00
9,804.00
301,646.60

200,000.00
1,000.00
500.00
55,000.00
10,000.00
266,500.00

%
%
%
%
%

10,000.00
0.00
0.00
55,000.00
8,000.00
73,000.00

1,784.80
146.00
121,310.00
0.00
180.00
850.00
0.00
40.00
7,300.00
260.00
0.00
0.00
3,000.00
34,590.00
0.00
0.00
20.00
1,090.00
0.00
170,570.80

1,823.60
2,178.00
137,700.00
0.00
270.00
950.00
500.00
150.00
9,150.00
940.00
5,934.00
0.00
3,000.00
34,550.00
0.00
0.00
140.00
910.00
100.00
198,295.60

1,940.00
1,295.00
150,790.00
14,500.00
170.00
800.00
1,000.00
50.00
7,850.00
1,180.00
0.00
6.45
3,000.00
32,650.00
50.00
4,000.00
280.00
1,945.00
100.00
221,606.45

2,000.00
5.00 %
1,500.00
0.00 %
135,000.00
18.52 %
15,000.00
-33.33 %
200.00
50.00 %
700.00
0.00 %
1,000.00
0.00 %
100.00
0.00 %
10,000.00
-20.00 %
1,000.00
50.00 %
1,000.00
-50.00 %
100.00
0.00 %
3,000.00
0.00 %
32,000.00
0.00 %
100.00 1,100.00 %
2,000.00
0.00 %
200.00
-50.00 %
2,000.00
0.00 %
100.00
0.00 %
207,000.00

2,100.00
1,500.00
160,000.00
10,000.00
300.00
700.00
1,000.00
100.00
8,000.00
1,500.00
500.00
100.00
3,000.00
32,000.00
1,200.00
2,000.00
100.00
2,000.00
100.00
226,200.00

-95.00
-100.00
-100.00
0.00
-20.00
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หมวดรายได้จากทรัพ ย์สิน
ค่าเช่าหรือบริการสถานที
ดอกเบีย
รวมหมวดรายได้จากทรัพ ย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณู ปโภคและการพาณิชย์
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รวมหมวดรายได้จากสาธารณู ปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
เงินทีมีผอ
ู้ ุทศ
ิ ให้
ค่าขายแบบแปลน
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สน
ิ
รวมหมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษี จดั สรร
ภาษี และค่าธรรมเนี ยมรถยนต์
ภาษี มูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
ภาษี มูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ภาษี ธุรกิจเฉพาะ
ภาษี สุรา
ภาษี สรรพสามิต
ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม
ค่าธรรมเนี ยมจดทะเบียนสิทธิและนิตก
ิ รรมตามประมวลกฎหมายทีดิน
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้นําบาดาล
รวมหมวดภาษี จดั สรร
หมวดเงิน อุดหนุ น ทวั ไป
เงินอุดหนุ นท ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
รวมหมวดเงิน อุดหนุ น ทวั ไป
รวมทุก หมวด

หน้า : 1/1
64,170.00
49,819.28
113,989.28

67,110.00
86,608.77
153,718.77

82,020.00
90,650.05
172,670.05

80,000.00
90,000.00
170,000.00

6.25 %
0.00 %

85,000.00
90,000.00
175,000.00

338,128.00
338,128.00

355,915.00
355,915.00

398,431.00
398,431.00

400,000.00
400,000.00

0.00 %

400,000.00
400,000.00

0.00
0.00
0.00
276,555.00
276,555.00

0.00
0.00
60.00
281,684.16
281,744.16

0.00
0.00
0.00
312,360.00
312,360.00

0.00
1,000.00
100.00
310,000.00
311,100.00

%
%
%
%

0.00
500.00
100.00
320,000.00
320,600.00

102,000.00
102,000.00

245.00
245.00

0.00
0.00

500.00
500.00

100.00 %

1,000.00
1,000.00

288,012.78
7,627,542.87
1,995,311.33
58,944.59
1,000,458.47
2,410,987.18
34,977.84
31,216.46
391,674.00
0.00
13,839,125.52

400,875.17
7,813,766.61
2,107,375.41
51,924.13
0.00
3,869,644.08
29,326.36
30,167.94
488,036.00
0.00
14,791,115.70

384,336.15
7,940,447.69
1,960,507.28
54,942.30
0.00
4,216,903.33
33,673.81
37,144.03
595,784.00
0.00
15,223,738.59

300,000.00
8,028,500.00
2,200,000.00
50,000.00
0.00
4,000,000.00
31,000.00
35,000.00
400,000.00
100.00
15,044,600.00

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

310,000.00
5,500,000.00
1,500,000.00
50,000.00
0.00
3,000,000.00
30,000.00
34,000.00
400,000.00
100.00
10,824,100.0

14,844,635.94
14,844,635.94
29,914,856.39

15,164,317.07
15,164,317.07
31,230,985.93

16,287,725.13
16,287,725.13
32,918,177.82

16,600,300.00
16,600,300.00
33,000,000.00

18.55 %

19,680,100.00
19,680,100.0
31,700,000.0

0.00
-50.00
0.00
3.23

3.33
-31.49
-31.82
0.00
0.00
-25.00
-3.23
-2.86
0.00
0.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทวั ไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตําบลหว้านใหญ่
อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
ประมาณการรายรับรวมทงสิ
ั น

31,700,000

บาท แยกเป็ น

รายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษี อากร
รวม
ภาษี ทดิ
ี นและสิงปลูกสร้าง
จํานวน
ภาษี ป้าย
จํานวน
อากรการฆ่าส ัตว์
จํานวน
หมวดค่าธรรมเนี ยม ค่าปรับ และใบอนุ ญาต
รวม
ค่าธรรมเนี ยมเกียวก ับใบอนุ ญาตการขายสุรา
จํานวน
ค่าธรรมเนี ยมเกียวก ับการควบคุมอาคาร
จํานวน
ค่าธรรมเนี ยมเก็บและขนมูลฝอย
จํานวน
ค่าธรรมเนี ยมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ ายอาหารหรือ
จํานวน
ค่าธรรมเนี ยมปิ ด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา
จํานวน
ค่าธรรมเนี ยมเกียวก ับทะเบียนพาณิชย์
จํานวน
ค่าธรรมเนี ยมเกียวก ับการประกอบกิจการนํามันเชือเพลิง
จํานวน
ค่าธรรมเนี ยมอืน ๆ
จํานวน
ค่าปรับผูก
้ ระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
จํานวน
ค่าปรับผูก
้ ระทําผิดกฎหมายและข้อบ ังคับท้องถิน
จํานวน
ค่าปรับการผิดส ัญญา
จํานวน
ค่าปรับอืน ๆ
จํานวน
ค่าใบอนุ ญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย
จํานวน
ค่าใบอนุ ญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็ นอ ันตรายต่อสุขภาพ
จํานวน
ค่าใบอนุ ญาตจําหน่ ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ
จํานวน
ค่าใบอนุ ญาตให้ตงตลาดเอกชน
ั
จํานวน
ค่าใบอนุ ญาตเกียวก ับการควบคุมอาคาร
จํานวน
ค่าใบอนุ ญาตเกียวก ับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง
จํานวน
ค่าใบอนุ ญาตอืนๆ
จํานวน
หมวดรายได้จากทรัพ ย์สิน
รวม
ค่าเช่าหรือบริการสถานที
จํานวน
ดอกเบีย
จํานวน
หมวดรายได้จากสาธารณู ปโภคและการพาณิชย์
รวม
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
จํานวน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวม
ค่าขายแบบแปลน
จํานวน
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร
จํานวน
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ
จํานวน
หมวดรายได้จากทุน
รวม
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สน
ิ
จํานวน
รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ก รปกครองส่วนท้องถิน

73,000
10,000
55,000
8,000
226,200
2,100
1,500
160,000
10,000
300
700
1,000
100
8,000
1,500
500
100
3,000
32,000
1,200
2,000
100
2,000
100
175,000
85,000
90,000
400,000
400,000
320,600
500
100
320,000
1,000
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
หมวดภาษี จดั สรร
จํานวน
ภาษี และค่าธรรมเนี ยมรถยนต์
จํานวน
ภาษี มูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
จํานวน
ภาษี มูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
จํานวน
ภาษี ธุรกิจเฉพาะ
จํานวน
ภาษี สรรพสามิต
จํานวน
ค่าภาคหลวงแร่
จํานวน
ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม
จํานวน
ค่าธรรมเนี ยมจดทะเบียนสิทธิและนิตก
ิ รรมตามประมวลกฎหมายทีดิน
จํานวน
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้นําบาดาล
รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุ น ให้องค์ก รปกครองส่วนท้องถิน

10,824,100
310,000
5,500,000
1,500,000
50,000
3,000,000
30,000
34,000
400,000
100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมวดเงิน อุดหนุ น ทวั ไป
เงินอุดหนุ นท ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน

รวม
จํานวน

19,680,100 บาท
19,680,100 บาท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบล ว้านใ ญ
อาเภอ ว้านใ ญ จัง วัดมุกดา าร
รายจ่ายจริง
ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

695,520

695,520

695,520

695,520

0 %

695,520

เงินคาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก

120,000

120,000

120,000

120,000

0 %

120,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

120,000

120,000

120,000

120,000

0 %

120,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตาบล

198,720

198,720

189,060

198,720

0 %

198,720

1,490,400

1,490,400

1,490,400

1,490,400

0 %

1,490,400

2,624,640

2,624,640

2,614,980

2,624,640

2,470,260

2,631,048.37

2,795,528.45

3,206,400

14.88 %

3,683,640

92,220

84,220

84,000

84,000

0 %

84,000

138,000

138,000

138,000

138,000

17.39 %

162,000

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแ นง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

2,211,960

2,307,120

2,232,044.17

2,317,080

5.42 %

2,442,600

184,000

188,700

183,780

180,000

6.67 %

192,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

5,096,440

5,349,088.37

5,433,352.62

5,925,480

6,564,240

รวมงบบุคลากร

7,721,080

7,973,728.37

8,048,332.62

8,550,120

9,188,880

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

10,500

0

38,700

47,500

405.26 %

240,000

คาเบี้ยประชุม

12,620

12,620

14,744

16,000

0 %

16,000

186,000

194,500

190,500

216,000

27.78 %

276,000

14,190

8,400

24,100

35,000

-57.14 %

15,000

223,310

215,520

268,044

314,500

259,325.31

267,847.13

0

0

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

203,542.31

300,000

-54 %

138,000

คาเชาเครื่องถายเอก าร

0

0

0

0

100 %

42,000

คาใช้จายในการจัดทาเว็บไซต

0

0

0

0

100 %

20,000

12,990

1,500

15,714

20,000

-75 %

5,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

547,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

78,220

66,634

34,804

90,000

-55.56 %

40,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

0

0

0

0

100 %

10,000

รายจายในการจัดการเลือกตั้ง

0

0

0

0

100 %

200,000

รายจายในการจัดการเลือกตั้ง

0

0

0

39,960

-100 %

0

รายจายในการจัดโครงการเนื่องในวันรัฐพิธี

0

0

0

10,000

-100 %

0

รายจายในการจัดโครงการเวทีประชาคม
ตาบลระดับตาบล

0

0

8,452

0

0 %

0

รายจายในการจัดโครงการเวทีประชาคม
ระดับตาบล

0

0

0

10,000

0 %

10,000

รายจายเพื่อจัดงานโครงการเนื่องในวันรัฐ
พิธีและวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ

41,100

35,676

0

0

0 %

0

รายจายเพื่อฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประ ิทธิภาพในการบริ ารงานใน
การทางานเทศบาลตาบล ว้านใ ญ

60,000

0

0

0

0 %

0

230,364.26

110,510.44

338,709.98

250,000

-60 %

100,000

681,999.57

482,167.57

601,222.29

719,960

115,125

82,642

79,890

80,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

565,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

-37.5 %

50,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

วั ดุงานบ้านงานครัว

14,414

9,850

14,990

25,000

-60 %

10,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

10,960

0

0

0

0 %

0

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

329,050

297,622

299,960

300,000

-33.33 %

200,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

23,000

0

0

0

0 %

0

วั ดุคอมพิวเตอร

36,100

28,000

27,000

30,000

-33.33 %

20,000

528,649

418,114

421,840

435,000

577,490.31

632,488.47

958,933.32

530,000

-43.4 %

300,000

3,747.35

8,770.16

11,430.07

15,000

-33.33 %

10,000

คาบริการโทรศัพท

45,463.23

44,278.74

54,225.72

80,800

-93.81 %

5,000

คาบริการไปรษณีย

9,204

14,830

13,313

20,000

-50 %

10,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

6,000

0

6,000

6,000

1,150 %

75,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

641,904.89

700,367.37

1,043,902.11

651,800

400,000

รวมงบดาเนินงาน

2,075,863.46

1,816,168.94

2,335,008.4

2,121,260

1,792,000

0

0

0

15,000

รวมค่าวัสดุ

280,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
คาจัดซื้อชั้นวางแฟ้มเ ล็ก 4 ชั้น ชนิด 40
ชอง จานวน 2 ลัง

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
จานวน 1 ซุ้ม

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0

0

99,000

0

0 %

0

0

0

0

35,000

-100 %

0

0

300,000

0

0

0 %

0

0

0

0

44,000

-100 %

0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
จัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปด จานวน 8 จุด
พร้อมติดตั้งระบบ
ประกอบด้วย
1. เครื่องบันทึกภาพ แบบ 8 ชอง
2. กล้องวงจรปด แบบมุมมองคงที่ า รับ
ติดตั้งภายในอาคาร ความละเอียดไมน้อย
กวา 2 ล้าน พิกเซล, ขนาดเลน 3.6 ม.ม.
มุมมอง 82.6 องศา, Smart IR กลางคืน ูง
ุด 20 เมตร, ระบบวัดแ งพร้อมระบบ ICR
3. ฮารดดิ กบันทึกภาพ ความจุ 2 TB
4. จอมอนิเตอร ขนาด 23.8 นิ้ว ความ
ละเอียด 1920x1080 HDMI

ครุภัณฑกีฬา
คาจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จานวน
2 เครื่อง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติด
ตั้งถัง มึกพิมพ (Ink Tank Printer) จานวน
1 เครื่อง

0

0

0

4,300

-100 %

0

คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประ งค (Smart Gard Reader)
จานวน 4 เครื่อง

0

0

0

2,800

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

300,000

99,000

101,100

0

รวมงบลงทุน

0

300,000

99,000

101,100

0

เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น

30,000

0

0

0

0 %

0

เงินอุด นุน วนราชการ

25,000

60,000

0

0

0 %

0

โครงการอบรมอา า มัครแจ้งขาวยาเ พ
ติด ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563

0

0

0

30,000

-100 %

0

เงินอุด นุนที่ทาการปกครองอาเภอ ว้า
นใ ญ ฝ่ายความมั่นคง

0

0

35,000

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

55,000

60,000

35,000

30,000

0

รวมงบเงินอุดหนุน

55,000

60,000

35,000

30,000

0

รวมงานบริหารทั่วไป

9,851,943.46

10,149,897.31

10,517,341.02

10,802,480

10,980,880

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

877,410

780,523.1

989,760

1,258,560

23.23 %

1,550,880

เงินประจาตาแ นง

42,000

24,726

42,000

42,000

42.86 %

60,000

455,040

403,290

485,160

490,920

1.2 %

496,800

53,060

33,780

36,000

36,000

0 %

36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,427,510

1,242,319.1

1,552,920

1,827,480

2,143,680

รวมงบบุคลากร

1,427,510

1,242,319.1

1,552,920

1,827,480

2,143,680

0

0

0

7,500

0 %

7,500

109,000

88,000

81,000

84,000

0 %

84,000

4,500

0

0

0

0 %

0

113,500

88,000

81,000

91,500

61,950

64,290

0

0

0 %

0

0

0

58,450

78,218

-74.43 %

20,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

91,500

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

25,500

6,400

33,654.87

60,000

-66.67 %

20,000

โครงการจัดทาข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย ิน

0

0

5,600

548,122

-63.51 %

200,000

2,300

4,368

11,768

15,000

-33.33 %

10,000

89,750

75,058

109,472.87

701,340

42,052

34,775.4

39,894

27,000

-25.93 %

20,000

0

0

0

2,000

-100 %

0

39,300

24,000

28,380

30,000

-50 %

15,000

รวมค่าวัสดุ

81,352

58,775.4

68,274

59,000

35,000

รวมงบดาเนินงาน

284,602

221,833.4

258,746.87

851,840

376,500

คาจัดซื้อตู้เ ล็กเก็บเอก าร 2 บาน จานวน
2 ลัง

0

0

0

11,000

-100 %

0

8,324.6

7,780

0

0

0 %

0

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

250,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุยานพา นะและขน ง
วั ดุคอมพิวเตอร

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

จัดซื้อตู้เ ล็กเก็บเอก าร แบบ 2 บานเปด
จานวน 2 ลัง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จานวน
1 เครื่อง

0

0

0

22,000

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติด
ตั้งถัง มึกพิมพ (Ink Tank Printer) จานวน
1 เครื่อง

0

0

0

4,300

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จานวน 1
เครื่อง

0

0

21,000

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer
แบบแครยาว จานวน 1 เครื่อง

0

0

0

23,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

8,324.6

7,780

21,000

60,300

0

รวมงบลงทุน

8,324.6

7,780

21,000

60,300

0

รวมงานบริหารงานคลัง

1,720,436.6

1,471,932.5

1,832,666.87

2,739,620

2,520,180

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

11,572,380.06

11,621,829.81

12,350,007.89

13,542,100

13,501,060
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอา าภัย
พิบัติประจาองคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

0

100 %

50,000

โครงการเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย

0

0

0

10,000

0 %

10,000

4,400

48,910

0

0

0 %

0

0

0

0

5,000

-100 %

0

4,400

48,910

0

15,000

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย

0

0

0

2,000

0 %

2,000

วั ดุอื่น

0

13,770

0

5,000

-60 %

2,000

รวมค่าวัสดุ

0

13,770

0

7,000

4,000

รวมงบดาเนินงาน

4,400

62,680

0

22,000

64,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

4,400

62,680

0

22,000

64,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

4,400

62,680

0

22,000

64,000

โครงการเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย ในชวง
เทศกาล
รายจายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อป
พร.
รวมค่าใช้สอย

60,000

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

1,033,680

1,085,450

1,147,080

1,220,880

2.77 %

1,254,720

0

17,500

42,000

75,000

157.6 %

193,200

500,400

518,040

536,400

555,240

3.57 %

575,040

32,160

22,080

13,260

12,000

-58.33 %

5,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,566,240

1,643,070

1,738,740

1,863,120

2,027,960

รวมงบบุคลากร

1,566,240

1,643,070

1,738,740

1,863,120

2,027,960

0

0

0

5,000

รวมค่าตอบแทน

0

0

0

5,000

0

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

5,000

0

เงินวิทยฐานะ
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

-100 %

0

วันที่พิมพ : 27/8/2563 13:36:11

น้า : 12/31

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติด
ตั้งถัง มึกพิมพ (Ink Tank Printer) จานวน
4 เครื่อง

0

0

0

17,200

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

17,200

0

รวมงบลงทุน

0

0

0

17,200

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

1,566,240

1,643,070

1,738,740

1,885,320

2,027,960

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ ารการ
ศึกษา เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการ อน
(ราย ัว)

0

0

0

178,500

4.76 %

187,000

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ ารการ
ศึกษา เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการ
อน(ราย ัว)

0

151,300

147,900

0

0 %

0

-100 %

0

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ ารการ
ศึกษา เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการ
อน(ราย ัว) จานวน 118 คน

200,600

0

0

0

0 %

0

โครงการ นับ นุนค่าใช้จายการบริ ารการ
ศึกษา า รับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0

0

0

113,000

0 %

113,000

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริารการ
ศึกษา า รับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0

0

52,870

0

0 %

0

รายจายโครงการ นับ นุนคาใช้จายการ
บริ าร ถานศึกษา เพื่อจายเป็นคาจ้างเ มา
ประกอบอา ารกลางวัน

494,920

461,040

468,320

0

0 %

0

รายจายโครงการ นับ นุนคาใช้จายการ
บริ าร ถานศึกษาเพื่อจายเป็นคาจ้างเ มา
ประกอบอา ารกลางวัน

0

0

0

490,000

10 %

539,000

รายจายในการจัดโครงการจัดงานวันเด็ก
แ งชาติ

0

30,000

30,000

30,000

0 %

30,000

695,520

642,340

699,090

811,500

1,134,165.88

1,180,264.78

1,174,978.46

1,227,200

รวมค่าวัสดุ

1,134,165.88

1,180,264.78

1,174,978.46

1,227,200

1,227,200

รวมงบดาเนินงาน

1,829,685.88

1,822,604.78

1,874,068.46

2,038,700

2,096,200

รวมค่าใช้สอย

869,000

ค่าวัสดุ
คาอา ารเ ริม (นม)

0 %

1,227,200
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

1,934,000

1,936,000

0

0

0 %

0

เงินอุด นุน วนราชการโครงการอา าร
กลางวันโรงเรียนประถมศึกษา

0

0

0

0

100 %

1,960,000

เงินอุด นุน วนราชการโครงการอา าร
กลางวันโรงเรียนประถมศึกษา ฯ

0

0

1,902,460

0

0 %

0

เงินอุด นุน วนราชการโครงการอา าร
กลางวันโรงเรียนประถมศึกษาฯ

0

0

0

1,960,000

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

1,934,000

1,936,000

1,902,460

1,960,000

1,960,000

รวมงบเงินอุดหนุน

1,934,000

1,936,000

1,902,460

1,960,000

1,960,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

3,763,685.88

3,758,604.78

3,776,528.46

3,998,700

4,056,200

รวมแผนงานการศึกษา

5,329,925.88

5,401,674.78

5,515,268.46

5,884,020

6,084,160

วันที่พิมพ : 27/8/2563 13:36:11

น้า : 15/31

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการ ารวจข้อมูลจานวน ัตวและขึ้น
ทะเบียน ัตว ตามโครงการ ัตวปลอดโรค
คนปลอดภัย โรคพิษ ุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศา ตราจารย ดร. มเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี กรมพระศรี วางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

0

0

0

0

100 %

5,000

โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรั
โคโรนา 2019 (โควิด-19)

0

0

0

0

100 %

10,000

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

0

0

0

0

100 %

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รายจายเพื่อรณรงคการป้องกันโรคพิษ ุนัข
บ้า

50,000

50,000

30,000

50,000

-100 %

0

รายจายเพื่อรณรงคและป้องกันการควบคุม
โรคไข้เลือดออกแบบมี วนรวมในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบล ว้านใ ญ

0

0

0

5,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

50,000

50,000

30,000

55,000

400,000

0

0

0

รวมค่าวัสดุ

400,000

0

0

0

0

รวมงบดาเนินงาน

450,000

50,000

30,000

55,000

45,000

เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน

0

220,000

0

0

0 %

0

โครงการพระราชดาริด้าน าธารณ ุข

0

0

0

0

100 %

220,000

เงินอุด นุนคณะกรรมการ มูบ้าน

0

0

220,000

220,000

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

0

220,000

220,000

220,000

220,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

220,000

220,000

220,000

220,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

450,000

270,000

250,000

275,000

265,000

รวมแผนงานสาธารณสุข

450,000

270,000

250,000

275,000

265,000

45,000

ค่าวัสดุ
วั ดุงานบ้านงานครัว

0 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
รายจายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกา

50,000

0

0

0

รวมค่าใช้สอย

50,000

0

0

0

0

รวมงบดาเนินงาน

50,000

0

0

0

0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

50,000

0

0

0

0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

50,000

0

0

0

0

751,195.48

798,600

787,112.26

870,760

10.72 %

964,080

42,000

42,000

35,564.51

42,000

42.86 %

60,000

612,000

648,000

648,000

648,000

-16.67 %

540,000

0 %

0

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
-16.67 %

ปี 2564

68,000

72,000

72,000

72,000

60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,473,195.48

1,560,600

1,542,676.77

1,632,760

1,624,080

รวมงบบุคลากร

1,473,195.48

1,560,600

1,542,676.77

1,632,760

1,624,080

0

0

0

7,500

0 %

7,500

คาเชาบ้าน

27,450

28,800

32,400

48,000

-100 %

0

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

27,000

42,000

0

30,000

-66.67 %

10,000

54,450

70,800

32,400

85,500

117,803

49,490

0

0

0 %

0

0

0

58,851.06

148,000

-66.22 %

50,000

คาใช้จายเดินทางไปราชการ

0

6,560

0

0

0 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

0

0

100 %

10,000

คาเดินทางไปราชการ

0

0

4,664

20,000

-100 %

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

รวมค่าตอบแทน

17,500

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาบารุงรักษาและซอมแซม

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

37,000

2,878

302,819

197,000

154,803

58,928

366,334.06

365,000

9,545

8,051

0

13,500

-25.93 %

10,000

59,900

49,905

83,775

70,000

-57.14 %

30,000

0

0

0

10,000

-50 %

5,000

วั ดุกอ ร้าง

89,604

43,280

42,544

50,000

-60 %

20,000

วั ดุคอมพิวเตอร

14,360

14,500

12,800

20,000

-50 %

10,000

วั ดุอื่น

23,605

29,915

51,285

30,000

-66.67 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

197,014

145,651

190,404

193,500

85,000

รวมงบดาเนินงาน

406,267

275,379

589,138.06

644,000

172,500

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000
บีทียู พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง

0

0

0

32,400

-100 %

0

คาจัดซื้อตู้เ ล็กเก็บเอก าร แบบ 2 บาน
จานวน 1 ลัง

0

0

0

5,500

-100 %

0

คาจัดซื้อตู้เ ล็กเก็บเอก าร แบบบานเลื่อน
จานวน 1 ลัง

0

0

0

4,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

-94.92 %

ปี 2564
10,000
70,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุงานบ้านงานครัว

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑการเกษตร
เครื่อง ูบน้าแบบจุมน้า ขนาด 1.5 แรงม้า

14,900

0

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อแบบ ลอคอนกรีตทรงเ ลี่ยม
(แบบเ ล็ก) จานวน 1 ชุด

0

0

0

8,000

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องเชื่อมโล ะ

0

5,500

0

0

0 %

0

0

0

0

38,000

-100 %

0

0

0

0

13,500

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จานวน
1 เครื่อง

0

0

0

22,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

14,900

5,500

0

123,400

0

รวมงบลงทุน

14,900

5,500

0

123,400

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

1,894,362.48

1,841,479

2,131,814.83

2,400,160

1,796,580

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

1,894,362.48

1,841,479

2,131,814.83

2,400,160

1,796,580

ครุภัณฑกอ ร้าง

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
คาจัดซื้อเครื่องตัด ญ้า แบบข้อแข้ง จานวน
4 เครื่อง
ครุภัณฑโรงงาน
คาจัดซื้อเลื่อยโซยนต ขนาด 2 แรงม้า
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการขับเคลื่อนศา ตรพระราชาชุมชน
เข้าถึง ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการน้อมนาและประยุกตใช้ ลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ูการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น

30,000

0

0

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

30,000

0

0

10,000

0

รวมงบดาเนินงาน

30,000

0

0

10,000

0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

30,000

0

0

10,000

0

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

30,000

0

0

10,000

0

วันที่พิมพ : 27/8/2563 13:36:11

น้า : 22/31

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการแขงขันเรือยาวประเพณี

500,000

339,000

500,000

28,260

-100 %

0

โครงการแขงขันเรือยาวประเพณีอาเภอ ว้า
นใ ญ

0

0

0

0

100 %

300,000

โครงการประเพณี งกรานต

0

150,000

100,000

0

100 %

100,000

150,000

0

0

0

0 %

0

โครงการวิปั นากรรมฐาน

30,000

20,000

35,000

35,000

0 %

35,000

โครงการ งเ ริมประเพณีการกอเจดียทราย

20,000

20,000

20,000

0

100 %

20,000

โครงการ ืบ านงานประเพณี รภัญญะ

10,000

10,000

10,000

10,000

0 %

10,000

รวมค่าใช้สอย

710,000

539,000

665,000

73,260

465,000

รวมงบดาเนินงาน

710,000

539,000

665,000

73,260

465,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

710,000

539,000

665,000

73,260

465,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

710,000

539,000

665,000

73,260

465,000

โครงการประเพณี งกรานตประจาป พ.ศ.
2560
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

144,500

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

0

0

144,500

0

0

รวมงบดาเนินงาน

0

0

144,500

0

0

เงินชดเชยคางานกอ ร้าง (คา K)

0

0

0

5,000

-100 %

0

เงินชดเชยคางานกอ ร้าง (คา K)

0

0

0

0

100 %

5,000

0

84,800

0

0

0 %

0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
โครงการก ร้างถนน ค. .ล. มูที่ 8 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร นา
0.15 เมตร ตามรูปแบบ ทต.กา นด
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการกอ ร้างถนน ค. .ล. ข้ามฝาย มู
มูที่ 10 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
50.00 เมตร พร้อมลงดินถมวางทอระบาย
น้าขนาด 0.60x1.00 เมตร ตามรูปแบบ
เทศบาลกา นด

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

239,500

0

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค. .ล. มุที่ 2 ขนาด
กว้าง 3.00 เทตร ยาว 37.00 เมตร พร้อม
วางทอระบายน้าขนาด 0.30x100 เมตร
พร้อมบอพัก 0.50x0.50 เมตร 2 บอ ตาม
รูปแบบ ทต.กา นด

0

83,900

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค. .ล. มูที่ 3
ชวงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว
14.00 เมตร นา 0.15 เมตร
ชวงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว
16.00 เมตร นา 0.15 เมตร
ตามรูปแบบ ทต. กา นด

0

98,700

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค. .ล. มูที่ 5 ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร
นา 0.15 เมตร รือมีพื้นที่คอนกรีตไม
น้อยกวา 180.00 ตารางเมตร พร้อมลงไ ล
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
ตามรูปแบบ ทต.กา นด

0

98,000

0

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการกอ ร้างถนน ค. .ล. มูที่ 7 ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00
เมตร นา 0.15 เมตร พร้อมลงไ ลทาง
ลูกรังข้างละ 0.20 เมตร
ตามรูปแบบ ทต.กา นด

0

97,400

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายเลียบคลอง งน้า มูที่ 4 บ้าน ว้า
นใ ญ

0

0

0

205,980

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
มูที่ 2 บ้าน ว้านน้อย (ซอยลงเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง)

0

0

0

0

100 %

60,000

โครงการกอ ร้างระบบประปา มูบ้าน แบบ
อถัง ูง ขนาดความจุ 10 ลูกบาศกเมตร
มูที่ 8 บ้าน นองแ ง

0

0

0

0

100 %

415,457

94,700

0

0

0

0 %

0

โครงการขุดเจาะบอบาดาลพร้อมติดตั้ง
เครื่อง ูบน้า มูที่ 9 บ้านโคกน้า ร้าง

0

0

0

189,020

-100 %

0

โครงการขุดลอกคลองระบายน้า (คลองนา
โพธิ์) มูที่ 1 บ้าน ว้านใ ญ, มูที่ 8 บ้าน
นองแ ง

0

0

0

220,000

-100 %

0

โครงการขุดเจาะบอบาดาลกรุทอพีวีซี เ ้น
ผาศูนยกลาง 6 นิ้ว มูที่ 6 ตามรูปแบบ
เทศบาลกา นด
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายริมโขง มูที่ 3 บ้าน ว้านใ ญ

0

0

0

64,500

-100 %

0

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง ายป่าช้าบ้าน
นาแพง มูที่ 11 บ้านนาแพง

0

0

0

94,000

-100 %

0

0

0

0

123,640

-100 %

0

0

0

0

189,000

-100 %

0

0

96,731.5

0

0

0 %

0

โครงการตอเติม ้อง านักงานภายในโรง
จอดรถ านักงานเทศบาลตาบล ว้านใ ญ
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตาบล ว้า
นใ ญกา นด
โครงการเทถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็กรอบโรง
จอดรถ ลังเทศบาล ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 80.00 เมตร นา 0.15 เมตร รือ
พื้นที่ไมน้อยกวา 400.00 ตารางเมตร ราย
ละเอียดตามแบบเทศบาลตาบล ว้านใ ญ
กา นด

โครงการย้าย อถุ่งประปาจากบ้าน นอง
แ ง มูที่ 8 ไปติดตั้งใ มที่บ้าน นองผือ
มู่ที่ 6
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการวางทอระบายน้า มูที่ 1 บอพัก
ขนาด 0.30x100เมตร จานวน 124 พร้อม
บอพัก ขนาด 0.90x0.90 เมตร จานวน 6
บอ ตามรูปแบบ ทต.กา นด

0

111,300

0

0

0 %

0

โครงการวางทอระบายน้าคอนกรีต บ้าน
ว้านใ ญ มูที่ 1 ตาบล ว้านใ ญ อาเภอ
ว้านใ ญ จัง วัดมุกดา าร

0

0

33,000

0

0 %

0

โครงการวางทอระบายน้าพร้อมบอพักน้า
มูที่ 4 วางทอระบายน้าขนาด
0.40x1.00 เมตร จานวน 68 ทอน พร้อม
บอพักขนาด 0.90x0.90 เมตร อีก 1.00
เมตร จานวน 4 บอ
ตามรูปแบบ ทต. กา นด

0

94,500

0

0

0 %

0

192,800

0

0

0

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

527,000

765,331.5

33,000

1,091,140

480,457

รวมงบลงทุน

527,000

765,331.5

33,000

1,091,140

480,457

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง,ถนน
คอนกรีตเ ริมเ ล็กและทรัพย ินของ
เทศบาลตาบล ว้านใ ญ

วันที่พิมพ : 27/8/2563 13:36:11

น้า : 28/31

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
อุด นุนการไฟฟ้า วนภูมิภาคจัง วัด
มุกดา าร

0

0

328,713.63

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

0

0

328,713.63

0

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

328,713.63

0

0

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

527,000

765,331.5

506,213.63

1,091,140

480,457

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

527,000

765,331.5

506,213.63

1,091,140

480,457

108,000

108,000

108,000

108,000

0 %

108,000

12,000

12,000

12,000

12,000

0 %

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

รวมงบบุคลากร

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วั ดุการเกษตร

25,000

0

0

0

25,000

0

0

0

0

0

0

695,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

0

695,000

266,881

รวมงบดาเนินงาน

25,000

0

0

695,000

266,881

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

145,000

120,000

120,000

815,000

386,881

0

0

0

10,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

10,000

0

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

10,000

0

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

0

0

0

10,000

0

รวมแผนงานการเกษตร

145,000

120,000

120,000

825,000

386,881

รวมค่าวัสดุ

0 %

0
0

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

-61.6 %

266,881

งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการ านตอ ิ่งที่พอทารวมกันปลูกป่า
เพิ่มพื้นที่ ีเขียวในชุมชน

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม

205,240

207,756

208,856

212,286

15.94 %

246,120

0

0

8,946

10,000

0 %

10,000

เบี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ

4,402,200

4,624,900

4,845,100

5,449,200

4.14 %

5,674,800

เบี้ยยังชีพคนพิการ

1,863,200

1,998,400

2,052,800

2,284,800

-6.21 %

2,142,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอด

87,000

91,000

108,000

138,000

0 %

138,000

12,240

201,958

208,710

187,256

-73.3 %

50,000

173,857.62

124,568.89

0

0

0 %

0

คาบารุง มาคม ันนิบาตเทศบาลแ ง
ประเทศไทย

0

0

0

0

100 %

30,000

เพื่อจายเป็นเงินบารุง มาคม ันติบาตแ ง
ประเทศไทย

0

0

26,831.34

30,000

-100 %

0

มทบกองทุน วั ดิการชุมชนตาบล ว้า
นใ ญ

0

0

0

20,000

-100 %

0

มทบกองทุน ลักประกัน ุขภาพเทศบาล
ตาบล ว้านใ ญ

0

0

100,000

100,000

0 %

100,000

0

0

0

89,040

-100 %

0

เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน

ารองจาย
รายจายตามข้อผูกพัน

เงินชวยพิเศษ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงิน มทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

287,294

280,634

285,210

327,994

-26.71 %

240,398

0

0

8,496

28,744

-13.92 %

24,744

รวมงบกลาง

7,031,031.62

7,529,216.89

7,852,949.34

8,877,320

8,656,862

รวมงบกลาง

7,031,031.62

7,529,216.89

7,852,949.34

8,877,320

8,656,862

รวมงบกลาง

7,031,031.62

7,529,216.89

7,852,949.34

8,877,320

8,656,862

รวมแผนงานงบกลาง

7,031,031.62

7,529,216.89

7,852,949.34

8,877,320

8,656,862

รวมทุกแผนงาน

27,744,100.04

28,151,211.98

29,391,254.15

33,000,000

31,700,000

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทศบาลตําบล วานใ ญ
อํา ภอ วานใ ญ จัง วัดม ดา าร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,700,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

10,980,880 บาท

งบบุคลากร

รวม

9,188,880 บาท

รวม

2,624,640 บาท

จํานวน

695,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนนาย ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรีตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือน งินคาตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนาย ทศมนตรี รองนาย
ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รองประธานสภา
ทศบาล สมาชิ สภา ทศบาล ลขาน ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจายคา บี้ยประชม รรม าร ทศ
บาล พ.ศ. 2554 แ ไข พิ่ม ติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และ นังสือ
ตาง ๆ ที่ ี่ยวของแย รายละ อียด ดังนี้
1. งิน ดือนของนาย ทศมนตรี ในอัตรา ดือนละ 27,600
บาท จํานวน 12 ดือน
2. งิน ดือนรองนาย ทศมนตรี ในอัตรา ดือนละ 15,180
บาท/คน รวม 2 คน จํานวน 12 ดือน
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งินคาตอบแทนประจําตําแ นงนาย /รองนาย

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนประจําตําแ นงของนาย ทศมนตรี
และรองนาย ทศมนตรีตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
งิน ดือน งินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ
นาย ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รอง
ประธานสภา ทศบาล สมาชิ สภา ทศบาล ลขาน ารนาย
ทศมนตรี ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจายคา บี้ยประชม
รรม าร ทศบาล พ.ศ. 2554 แ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
และ นังสือสั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยวของแย รายละ อียด ดังนี้
1. คาตอบแทนประจําตําแ นงนาย ทศมนตรีในอัตรา ดือน
ละ 4,000 บาท จํานวน 12 ดือน
2. คาตอบแทนประจําตําแ นงรองนาย ทศมนตรีในอัตรา ดือน
ละ 3,000 บาท/คน รวม 2 คนจํานวน 12 ดือน
งินคาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพิ ศษของนาย ทศมนตรีและรอง
นาย ทศมนตรีตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน
ดือน งินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนาย
ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รองประธาน
สภา ทศบาล สมาชิ สภา ทศบาล ลขาน ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจายคา บี้ยประชม รรม าร ทศ
บาล พ.ศ. 2554 แ ไข พิ่ม ติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และ นังสือ
สั่ง ารตางๆ ที่ ี่ยวของแย รายละ อียด ดังนี้
1. คาตอบแทนประจําตําแ นงนาย ทศมนตรีในอัตรา ดือน
ละ 4,000 จํานวน 12 ดือน
2. คาตอบแทนประจําตําแ นงรองนาย ทศมนตรีในอัตรา ดือน
ละ 3,000 บาท/คน รวม 2 คน จํานวน 12 ดือน
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งินคาตอบแทน ลขาน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค์ าร
บริ ารสวนตําบล

จํานวน

198,720 บาท

จํานวน

1,490,400 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ลขาน าร/ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือน งินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนาย
ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาลรองประธาน
สภา ทศบาล สมาชิ สภา ทศบาล ลขาน ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจายคา บี้ยประชม รรม าร ทศ
บาล พ.ศ. 2554 แ ไข พิ่ม ติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และ นังสือ
สั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยวของดังนี้
1. คาตอบแทน ลขาน ารนาย ทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตรา ดือนละ 9,660 บาท จํานวน 12 ดือน
2. คาตอบแทนที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
ดือนละ 6,900 บาท จํานวน 12 ดือน
งินคาตอบแทนสมาชิ สภาองค์ รป ครองสวนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนสมาชิ สภา ทศบาล ประธานสภา รอง
ประธานสภา ตามระ บียบ ระทรวง ม าดไทยวาดวย งิน ดือน
งินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนาย
ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รอง
ประธานสภา ทศบาล สมาชิ สภา ทศบาล ลขาน ารนาย
ทศมนตรีที่ปรึ ษานาย ทศมนตรีและ ารจายคา บี้ยประชม
รรม าร ทศบาล พ.ศ. 2554 แ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2557 และ นังสือสั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยวของแย รายละ อียดดังนี้
1. คาตอบแทนของประธานสภา ทศบาล จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตรา ดือนละ 15,180 บาท จํานวน 12 ดือน
2. คาตอบแทนรองประธานสภา ทศบาล จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตรา ดือนละ 12,420 บาท จํานวน 12 ดือน
3. คาตอบแทนของคณะสมาชิ สภา ทศบาล จํานวน 10
อัตรา ในอัตรา ดือนละ 9,660 บาท จํานวน 12 ดือน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือน คาตอบแทนราย ดือน งิน พิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบ ับ งิน ดือนและ งินปรับปรง งิน ดือนประจําป ใ ับ
พนั งาน ทศบาลสัง ัดสํานั ปลัด ทศบาลตามประ าศคณะ
รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดม ดา าร รื่อง ลั ณฑ์และ
งื่อนไข ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 และ
พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา ําลัง 3 ป (ปงบ
ประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน โดย
คํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 ดือน โดยจายใ ับพนั งานสวนทองถิ่น ดังนี้
1. ปลัด ทศบาล (นั บริ ารงานทองถิ่น ระดับ ลาง) จํานวน 1
อัตรา
2. ัว นาสํานั ปลัด ทศบาล (นั บริ ารงานทั่วไป ระดับ
ตน) จํานวน 1 อัตรา
3. ัว นาฝายอํานวย าร (นั บริ ารงานทั่วไป ระดับ
ตน) จํานวน 1 อัตรา
4. ัว นาฝายธร าร (นั บริ ารงานทั่วไป ระดับตน) จํานวน 1
อัตรา
5. นั วิ คราะ ์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
6. นิติ ร จํานวน 1 อัตรา
7. นั วิชา ารศึ ษา จํานวน 1 อัตรา
8. นั พัฒนาชมชน จํานวน 1 อัตรา
9. นั ทรัพยา รบคคล จํานวน 1 อัตรา
11. นั วิชา ารสาธารณสข จํานวน 1 อัตรา
12. นั ปอง ันและบรร ทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา

รวม

6,564,240 บาท

จํานวน

3,683,640 บาท

นา : 5/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:12

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน

จํานวน

84,000 บาท

จํานวน

162,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจํานวนอัตราตามที่
ปรา ฏในแผนอัตรา ําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และ
ที่แ ไข พิ่ม ติม) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 ดือน ตาม
ประ าศ .จ. .ท. และ .อบต. รื่อง ํา นด ลั ณฑ์ ารใ
ขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่นไดรับ งินคาตอบแทนนอ
นือจา งิน ดือน ลงวันที่ 22 มษายน 2547 และ นังสือสํานั
งาน .จ. .จ. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
มภาพันธ์ 2548 รื่องแนวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ าร บิ จาย งิน
คาตอบแทนนอ นือจา งิน ดือน ( าร ํา นดใ ขาราช าร
าร รือพนั งานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ไดรับ งิน ดือนคา
ตอบแทน ป็นราย ดือน ทา ับอัตรา งินประจําตําแ นงใ ับ
พนั งาน ทศบาลสัง ัดสํานั ปลัด ทศบาล)
- คาตอบแทนราย ดือนปลัด ทศบาลระดับ ลาง ในอัตรา
ดือนละ 7,000 บาทจํานวน 12 ดือน ป็น งิน 84,000 บาท
งินประจําตําแ นง
- พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงราย ดือนของผดํารงตําแ นง
บริ าร อํานวย ารใ ับพนั งาน ทศบาลสัง ัดสํานั ปลัด
ทศบาล ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด
ม ดา าร รื่อง ลั ณฑ์และ งื่อนไข ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
และวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7
ลว. 17 พฤษภาคม 2559 และพระราชบัญญัติระ บียบบริ าร
งานบคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏใน
แผนอัตรา ําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม
ติมถึงปัจจบัน โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 ดือน ดังนี้
1. ปลัด ทศบาล ในอัตรา ดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 84,000 บาท
2. ัว นาสํานั ปลัด ทศบาล ในอัตรา ดือนละ 3,500
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
3. ัว นาฝายอํานวย าร ในอัตรา ดือนละ 1,500
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 18,000 บาท
4. ัว นาฝายธร าร ในอัตรา ดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 18,000 บาท

นา : 6/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:12

คาตอบแทนพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจาง ตามพระราชบัญญัติ
ระ บียบบริ ารงานบคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประ าศ
คณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดม ดา าร รื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผน
อัตรา ําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติม
ถึงปัจจบัน และประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประ าศ .จ., .ท. และ
.อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตราคาจางและ ารใ
ล จางของ อปท. ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) คํานวณตั้งจาย
ไว จํานวน 12 ดือน ดังนี้
1. พนั งานจางตามภาร ิจ (ผชวยนั พัฒนาชมชน) จํานวน 1
อัตรา
2. พนั งานจางตามภาร ิจ (ผชวยนั วิชา ารศึ ษา) จํานวน 1
อัตรา
3. พนั งานจางตามภาร ิจ (ผชวยนั วิ คราะ ์นโยบายและ
แผน) จํานวน 1 อัตรา
4. พนั งานจางตามภาร ิจ (ผชวย จาพนั งานธร าร) จํานวน 1
อัตรา
5. พนั งานจางทั่วไป จํานวน 14 อัตรา

จํานวน

2,442,600 บาท
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วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:12

งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งาน
จาง ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคลสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2542 ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป
ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประ าศ .จ., .ท. และ .อบต
. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตราคาจางและ ารใ ล จาง
ของ อปท. ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) และประ าศ .จ., .ท. และ
.อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ์ ารใ
พนั งานสวนทองถิ่น ล จาง และพนั งานจางขององค์ รป ครอง
สวนทองถิ่นไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา ําลัง 3 ป (ปงบ
ประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน คํานวณตั้ง
จายไวจํานวน 12 ดือน ดังนี้
1. พนั งานจางตามภาร ิจ (ผชวย จาพนั งาน
ธร าร) จํานวน 1 ตําแ นง
2. พนั งานจางทั่วไป จํานวน 14 อัตรา

จํานวน

192,000 บาท

นา : 8/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:12

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ องค์ รป ครองสวน
ทองถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใ แ ผปฏิบัติงานตามคําสั่ง
ทศบาลฯ คาตอบแทน อปพร. ตามคําสั่งผอํานวย ารทองถิ่น คา
ตอบแทนคณะ รรม ารผรับผิดชอบใน ารจัดซื้อจัดจาง คาตอบ
แทนคณะ รรม าร งินตอบแทน จา นาที่ใน าร ลือ ตั้งและคา
ใชจายอื่น ๆ ที่จํา ป็น ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยว
ของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยขอบังคับ ารประชมสภา
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 แ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ขอ 105
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย ารคัด ลือ
พนั งานและล จางของ อปท. พ.ศ. 2555
3. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
4. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 ร ฎาคม 2561
รื่อง ารซั ซอมแนวทางปฏิบัติ ารตั้งงบประมาณ พื่อ ป็นคาใช
จายใน ารดํา นิน าร ลือ ตั้งทองถิ่น
5. นังสือ ดวนที่สด ที่ ค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6
ันยายน 2561 รื่อง ลั ณฑ์ าร บิ จายคาตอบแทนบคคล
รือคณะ รรม าร
6. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0808.2/ว1705 ลงวันที่ 20
มีนาคม 2563 รื่อง ซั ซอมแนวทางปฏิบัติ ารตั้งงบ
ประมาณ ารใชจาย งินสะสมและ งินทนสํารอง งินสะสม
ของ อปท. พื่อ ป็นคาใชจายสํา รับ าร ลือ ตั้งทองถิ่น
7. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
มิถนายน 2563 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อปท.

รวม

1,792,000 บาท

รวม

547,000 บาท

จํานวน

240,000 บาท

นา : 9/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

คา บี้ยประชม

จํานวน

16,000 บาท

จํานวน

276,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา บี้ยประชมคณะ รรม ารสามัญคณะ รรม าร
วิสามัญ คณะ รรม ารสามัญประจําสภา ทศบาลใน ารตรวจ
รายงาน ารประชมสภา ทศบาลประชมคณะ รรม ารแปร
ญัตติ ฯลฯ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยขอบังคับ าร
ประชมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 แ ไข พิ่ม ติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
ขอ 105โดยอาศัย ลั ณฑ์ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย งิน ดือน งินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
นาย ทศมนตรีรองนาย ทศมนตรีสมาชิ สภา ทศบาล ที่ดํารง
ตําแ นงประธานสภา ทศบาล สมาชิ สภาที่ดํารงตําแ นงรอง
ประธานสภา สมาชิ สภา ทศบาล ลขาน ารนาย ทศมนตรีที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรีและ ารจาย งินคา บี้ยประชม รรม าร
รือคณะอน รรม ารสภา ทศบาลพ.ศ. 2554 ฯลฯ รือ พื่อจาย
ป็นคา บี้ยประชมคณะ รรม าร รือคณะอน รรม ารที่ไดรับ
แตงตั้งตาม ฎ มาย ตามระ บียบ รือ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ
ในอัตราดังตอไปนี้
- ประธาน รรม าร 312.50 บาท
- คณะ รรม าร
250 บาท
คา ชาบาน
- พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ แ พนั งาน ทศบาลผมีสิทธิ บิ คา ชา
บาน ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขาราช าร
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
แ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562
2. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลว. 12 ตลาคม 2559
รื่อง ลั ณฑ์และวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย งินคา ชาบาน
ของขาราช ารสวนทองถิ่น

นา : 10/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ แ ผบริ าร พนั งาน
ทศบาล และล จางประจําที่มีสิทธิ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง
ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินสวัสดิ าร ี่ยว ับ
ารศึ ษาของบตรพนั งานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. นังสือ ดวนที่สด ที่ ค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28
มิถนายน 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารง ารศึ ษาและ
คา ลา รียน นังสือ ระทรวง
3. นังสือ ดวนที่สด ที่ ค 0408.5/ว22 ลงวันที่ 12
ม ราคม 2561
4. นังสือ ที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18 มภาพันธ์ 2559
รื่อง าร บิ งินสวัสดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร
5. นังสือ ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิง าคม 2559 รื่อง
ประ ภทและอัตรา งินบํารง ารศึ ษาและคา ลา รียน
ค่าใช้สอย

จํานวน

15,000 บาท

รวม

565,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คา ชา ครื่องถาย อ สาร
- พื่อจาย ป็นคา ชา ครื่องถาย อ สาร ตามระ บียบและ นังสือที่
ี่ยวของ ดังนี้
1. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว254 ลว. 15 ม ราคม 2563
รื่อง ลั ณฑ์และอัตราคาใชจายประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใชสอย วัสด และคา
สาธารณปโภค
2. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว4044 ลว. 10 ร ฎาคม 2563
รื่อง ลั ณฑ์ ารดํา นิน ารจาง อ ชนและ าร บิ จาย งินคา
จาง มาบริ ารของ อปท.

นา : 11/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

คาใชจายใน ารจัดทํา ว็บไซต์
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจาง มาปรับปรงและดแล ว็บไซต์
ของ อปท. ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย ี่ยว ับ
ารปฏิบัติราช ารของ อปท. พ.ศ. 2542
2. นังสือ ที่ มท 0407/ว1284 ลว. 10 พฤศจิ ายน 2530
3. นังสือ ระทรวง ารคลัง ที่ ค 0406.4/ว96 ลว. 16
ันยายน 2553
4. ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ครั้ง
ที่ 3/2563 ลําดับที่ 1 นาที่ 35

จํานวน

20,000 บาท

นา : 12/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมและคาลงทะ บียนของพนั งาน
ทศบาล ล จางประจํา พนั งานจาง คณะผบริ าร และสมาชิ
สภา ฯ
- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารตาง ๆ ในสํานั ปลัด ไดแ าร
จาง มาทํางาน คาถาย อ สาร ขาป ย็บ ลม จาง มา
ครื่องถาย อ สาร และ ารจาง มาบริ ารอื่น ๆ ฯลฯ
- พื่อจาย ป็นคาประ ันภัยรถยนต์และรถจั รยานยนต์ของสํานั
งาน ทศบาลตําบล วานใ ญ ตาม พรบ.คมครองผประสบภัย
จา รถยนต์และรถจั รยานยนต์ ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง
ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ตามระ บียบระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน
าร ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว. 16
ร ฎาคม 2556 รื่อง รปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ–
รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น
3. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 มภาพันธ์ 2562
รื่อง ลั ณฑ์และอัตราคาใชจายประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใชสอย วัสด และคา
สาธารณปโภค
4. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2563
รื่อง ลั ณฑ์ ารดํา นิน าร อ ชนและ าร บิ จาย งินคาจาง
มาบริ ารขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น

จํานวน

138,000 บาท

นา : 13/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
- พื่อจาย ป็นคารับรองใน ารตอนรับบคคล รือคณะ
บคคล ชน ป็นคาอา าร คา ครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ์
อ สาร คาใชจายที่ ี่ยว นื่องใน าร ลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริ าร
ดวย และคาใชจายอื่น ซึ่งจํา ป็นตองจายที่ ี่ยว นื่อง ับ าร
รับรอง พื่อ ป็นคารับรองใน ารตอนรับบคคล รือคณะบคคลที่
ไปนิ ทศงาน ตรวจงาน รือ ยี่ยมชม รือทัศนะศึ ษาด
งาน และ จา นาที่ที่ ี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบคคล รือคณะ
บคคล ฯลฯ
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารประชมราช ารของ ทศบาลตําบล
วานใ ญ รวมถึง ารประชมราช ารทางไ ลผานดาว
ทียม อา าร ครื่องดื่มตาง ๆ ครื่องใชใน าร ลี้ยงรับรองและคา
บริ ารอื่น ๆ ซึ่งจํา ป็นตองจายที่ ี่ยว ับ าร ลี้ยงรับรองใน าร
ประชมสภา ทศบาล คณะ รรม าร รือคณะอน รรม ารที่ไดรับ
แตงตั้งตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นังสือสั่ง ารของ ระทรวง
ม าดไทย รือ ารประชมระ วางองค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น รือองค์ รป ครองสวนทองถิ่น ับรัฐวิสา ิจ รือ อ ชนทั้ง
นี้ใ รวมถึงผ ขารวมประชมและ จา นาที่ที่ ี่ยวของ ซึ่ง ขารวม
ประชม ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย ี่ยว
ับ ารปฏิบัติราช ารของ อปท. พ.ศ. 2542
2. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 มภาพันธ์ 2563
รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562

จํานวน

5,000 บาท

นา : 14/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั และคาใช
จายใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรมสัมมนาของพนั งาน
ทศบาล พนั งานจาง คณะผบริ าร สมาชิ สภา ทศบาล และผ
ที่ ทศบาลมีคําสั่งแตงตั้งใ ดินทางไปราช าร รืออบรม
สัมมนา ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
ตามระ บียบระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน
าร ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน
คาพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม และพวงมาลา
- พื่อจาย ป็น งินคาพานพมดอ ไม พานประดับพมดอ ไม พาน
พม งินพมทอง รวยดอ ไม พวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชา
ดอ ไม รือพวงมาลา สํา รับวางอน สาวรีย์ รือใชใน ารจัด
งาน ารจัด ิจ รรม ฉลิมพระ ียรติในวโร าสตาง ๆ ฯลฯ ตาม
ระ บียบและ นังสือ ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2. นังสือ ระทรวง ารคลัง ที่ ค 0406.4/ว96 ลว. 16
ันยายน 2553

นา : 15/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

รายจายใน ารจัด าร ลือ ตั้ง

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวัสด อป รณ์ คาจาง มา คาบัตร ลือ ตั้ง คา
จัด ตรียมสถานที่ และคาใชจายอื่น ๆ ใน ารจัด าร ลือ ตั้งของ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง าร
ที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 ร ฎาคม2561
รื่อง ารซั ซอมแนวทางปฏิบัติ ารตั้งงบประมาณ พื่อ ป็นคาใช
จายใน ารดํา นิน าร ลือ ตั้งทองถิ่น
2. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0808.2/ว1705 ลงวันที่ 20
มีนาคม 2563 รื่อง ซั ซอมแนวทางปฏิบัติ ารตั้งงบ
ประมาณ ารใชจาย งินสะสมและ งินทนสํารอง งินสะสม
ของ อปท. พื่อ ป็นคาใชจายสํา รับ าร ลือ ตั้งทองถิ่น
3. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
มิถนายน 2563 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อปท.
รายจายใน ารจัดโครง าร วทีประชาคมระดับตําบล
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดโครง าร วทีประชาคมระดับ
ตําบล ชน คาพา นะ คาอา ารพรอม ครื่องดื่ม และคาวัสด
อป รณ์ตาง ๆ ที่จํา ป็น ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่
ี่ยวของ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2497 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจบัน
2. พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค์ รป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3. นังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 ร ฎาคม 2548
รื่อง ารตั้งงบประมาณและ าร บิ จาย งินคารับรอง รือคา
ลี้ยงรับรองขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
4. ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 3
นา 82

นา : 16/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

คาบํารงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็นคาซอมแซม บํารงรั ษาทรัพย์สินของ ทศบาลใ
สามารถใชงานไดตามป ติ ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่
ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย ี่ยว ับ
ารปฏิบัติราช ารของ อปท. พ.ศ. 2562
2. ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานของสวนราช าร พ.ศ. 2553
3. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
ร ฎาคม 2556 รื่องรปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ –
รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น
4. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
รื่อง ลั ณฑ์และอัตราคาใชจายใน ารประ อบ ารพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใชสอยคาวัสดและคา
สาธารณปโภค

จํานวน

100,000 บาท

นา : 17/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

ค่าวัสดุ
วัสดสํานั งาน
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดสํานั งานตาง ๆ
ชน ระดาษ สมด แฟม ปา า แบบพิมพ์ ซอง คาวัสดที่ใชใน
ิจ รรมรัฐพิธี และอื่น ๆ ที่ใชใน ารปฏิบัติงาน ตามระ บียบและ
นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
ร ฎาคม 2556 รื่อง รปแบบและ ารจําแน ประ ภทราย
รับ - รายจายประจําปของ อปท.
3. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
รื่อง ารปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
4. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดและครภัณฑ์ตาม
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

รวม

280,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

นา : 18/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

วัสดงานบานงานครัว
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดงานบานงานครัวตาง ๆ ที่จํา
ป็น ไดแ แ ว จานรอง ผงซั ฟอ สบ น้ํายาดับ ลิ่น แปรง ไม
วาด ถวยชาม ขอนสอม ระติ น้ํารอน ระติ น้ําแข็ง ถัง
แ ส น้ําจืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่
ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
ร ฎาคม 2556 รื่อง รปแบบและ ารจําแน ประ ภทราย
รับ - รายจายประจําปของ อปท.
3. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภท
รายจายตามงบประมาณขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
4. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสด
และครภัณฑ์ตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

จํานวน

10,000 บาท

นา : 19/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

วัสด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาน้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามัน ครื่อง น้ํามันจารบี และ
อื่น ๆ ที่จํา ป็น ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
ร ฎาคม 2556 รื่อง รปแบบและ ารจําแน ประ ภทราย
รับ - รายจายประจําปของ อปท.
3. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทราย
จายตามงบประมาณขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
4. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสด
และครภัณฑ์ตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
5. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 ม ราคม 2563
รื่อง ลั ณฑ์และอัตราคาใชจายประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใชสอย วัสดและคา
สาธารณปโภค
วัสดคอมพิว ตอร์
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดคอมพิว ตอร์ตาง ๆ ที่ใช ี่ยว ับ
คอมพิว ตอร์ ชน แปนพิมพ์ มึ สํา รับ ครื่องพิมพ์ มาส์ แผน
ซีดี ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
ร ฎาคม 2556 รื่อง รปแบบและ ารจําแน ประ ภทราย
รับ - รายจายประจําปของ อปท.
3. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภท
รายจายตามงบประมาณขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
4. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสด
และครภัณฑ์ตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

นา : 20/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา

รวม

400,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาไฟฟาสํา รับ ทศบาลตําบล วานใ ญ ตลาดสด
จันทรา ตลาดราตรี ไฟฟาสาธารณะ และ ิจ ารพาณิชย์ที่ อ
ใ ิดรายได รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอม ัน ชน คา
บริ าร คาภาษี ใน ิจ ารของ อปท. ฯลฯ ตามระ บียบและ
นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
ร ฎาคม 2556 รื่อง รปแบบและ ารจําแน ประ ภทราย
รับ - รายจายประจําปของ อปท.
3. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑ์และอัตราคาใชจายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช
สอย วัสดและคาสาธารณปโภค
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
- พื่อจาย ป็นคาน้ําประปาสํา รับ ทศบาลตําบล วา
นใ ญ ตลาดสดจันทรา ตลาดราตรี และศนย์พัฒนา ด็
ล็ รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอม ัน ชน คาบริ าร คา
ภาษี ใน ิจ ารของ อปท. ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่
ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
ร ฎาคม 2556 รื่อง รปแบบและ ารจําแน ประ ภทราย
รับ - รายจายประจําปของ อปท.

นา : 21/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

คาบริ ารโทรศัพท์

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาโทรศัพท์ รวมถึงคาใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
ดัง ลาว และคาใชจายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใชบริ าร ชน าร
ชา ครื่อง คา ชา ลข มายโทรศัพท์ คาบํารงคสายโทรศัพท์ ฯลฯ
ใน ิจ ารของ อปท. ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยว
ของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
ร ฎาคม 2556 รื่อง รปแบบและ ารจําแน ประ ภทราย
รับ - รายจายประจําปของ อปท.
คาบริ ารไปรษณีย์
จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตราไปรณียา ร คา
ชาตไปรษณีย์ คาธรรม นียม ารโอน งินในระบบบริ าร าร งิน
ารคลังภาครัฐแบบอิ ล็ ทรนิ ส์ (GFMIS) ใน ิจ ารของ อปท
. ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
ร ฎาคม 2556 รื่อง รปแบบและ ารจําแน ประ ภทราย
รับ - รายจายประจําปของ อปท.
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คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม
- พื่อจาย ป็นคาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม ชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คา ท ล ซ์ คาวิทยติดตามตัว คาวิทยสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาว ทียม คาใชจาย ี่ยว ับ ารใชระบบอิน
ทอร์ น็ตรวมถึงอิน ทอร์ น็ต าร์ดและคาสื่อสารอื่น ๆ ชน คา ค
บิ้ลทีวี คา ชาชองสัญญาณดาว ทียม ฯลฯ และใ มายความรวม
ถึงคาใชจาย พื่อใ ไดใชบริ ารดัง ลาวและคาใชจายที่ ิดขึ้น
ี่ยว ับ ารใชบริ าร ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยว
ของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
ร ฎาคม 2556 รื่อง รปแบบและ ารจําแน ประ ภทราย
รับ - รายจายประจําปของ อปท.
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือน คาตอบแทนราย ดือน งิน พิ่มอื่น ๆ ที่
จายควบ ับ งิน ดือน และ งินปรับปรง งิน ดือนประจําป ใ แ
พนั งาน ทศบาล สัง ัด องคลัง ตามประ าศคณะ รรม าร
พนั งาน ทศบาลจัง วัดม ดา าร รื่อง ลั ณฑ์และ งื่อนไข
ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอื่น ฉบับที่ 6 ลว. 17 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติ
ระ บียบบริ ารงานบคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา ําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2564-2566
) และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12
ดือน โดยจายใ ับพนั งานสวนทองถิ่น ดังนี้
1. ผอํานวย าร องคลัง ระดับตนจํานวน 1 อัตรา
2. ัว นาฝายบริ ารงานคลัง ระดับตน จํานวน 1 อัตรา
3. นั วิชา าร งินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
4. นั วิชา ารพัสด จํานวน 1 อัตรา
5. นั วิชา ารจัด ็บรายได จํานวน 1 อัตรา

จํานวน

75,000 บาท

รวม

2,520,180 บาท

รวม

2,143,680 บาท

รวม

2,143,680 บาท

จํานวน

1,550,880 บาท
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งินประจําตําแ นง

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

496,800 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงราย ดือนของผดํารงตําแ นง
บริ ารอํานวย าร ใ ับพนั งาน ทศบาล สัง ัด องคลัง ตาม
ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดม ดา าร
รื่อง ลั ณฑ์และ งื่อนไข ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี าร
จาย งิน ดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ลว. 17
พฤษภาคม 2559 และพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา
ําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 ดือน
1. ผอํานวย าร องคลัง ระดับตน ในอัตรา ดือนละ 3,500
บาท/ ดือน
2. ัว นาฝายบริ ารงานคลัง ระดับตน ในอัตรา ดือนละ 1,500
บาท/ ดือน
คาตอบแทนพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจาง
สัง ัด องคลัง ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาล
จัง วัดม ดา าร รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จาง จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา ําลัง 3 ป (พ.ศ
. 2564-2566) และฉบับแ ไข พิ่ม ติม และประ าศ .จ., .ท
. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี
ารจาย งิน ดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และ
ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
อัตราคาจางและ ารใ ล จางของ อปท. ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4
) คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 ดือน โดยจายใ ับพนั งาน
จาง ดังตอไปนี้
(1) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผชวย จาพนั งาน าร งินและ
บัญชี) จํานวน 1 อัตรา
(2) พนั งานจางทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
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งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจาง สัง ัด
องคลัง ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประ าศ .จ., .ท. และ
.อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตราคาจางและ ารใ
ล จางของ อปท. ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) และประ าศ .จ., .ท
. และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ์
ารใ พนั งานสวนทองถิ่น ล จาง และพนั งานจางขององค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่นไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2558และ นังสือที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวันที่ 1
ร ฎาคม 2558 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต
. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ์ ารใ พนั งาน
สวนทองถิ่น ล จาง และพนั งานจางขององค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่นไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) จํานวนอัตรา
ตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา ําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2564-2566
) และฉบับแ ไข พิ่ม ติม คํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 ดือน
- พนั งานจางทั่วไป จํานวน 3 อัตรา

จํานวน

36,000 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ องค์ รป ครองสวน
ทองถิ่น

รวม

376,500 บาท

รวม

91,500 บาท

จํานวน

7,500 บาท

จํานวน

84,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใ แ ผปฏิบัติงานตามคําสั่ง
ทศบาลฯ คาตอบแทนคณะ รรม ารผรับผิดชอบใน ารจัดซื้อจัด
จาง ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. นังสือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่สด ที่ ค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 ันยายน 2561 รื่อง ลั ณฑ์ าร บิ จายคาตอบแทน
บคคล รือคณะ รรม าร
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559

คา ชาบาน
- พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ แ พนั งาน ทศบาลผมีสิทธิ บิ คา ชา
บาน ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขาราช าร
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
แ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562
2. นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลว. 12
ตลาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ์และวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งินคา ชาบานของขาราช ารสวนทองถิ่น
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ค่าใช้สอย

รวม

250,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมและคาลงทะ บียนของพนั งาน
ทศบาล ล จางประจํา และพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารตาง ๆ ใน องคลัง ไดแ าร
จาง มาทํางาน คาถาย อ สาร ขาป ย็บ ลม และ ารจาง
มาบริ ารอื่น ๆ ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยว
ของ ดังนี้
1. ตามระ บียบระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน
าร ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว. 16
ร ฎาคม 2556 รื่อง รปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ–
รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น
3. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 มภาพันธ์ 2562
รื่อง ลั ณฑ์และอัตราคาใชจายประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใชสอย วัสด และคา
สาธารณปโภค
4. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2563
รื่อง ลั ณฑ์ ารดํา นิน าร อ ชนและ าร บิ จาย งินคาจาง
มาบริ ารขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั และคาใช
จายใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรมสัมมนาของพนั งาน
ทศบาล พนั งานจาง คณะผบริ าร สมาชิ สภา ทศบาล และผ
ที่ ทศบาลมีคําสั่งแตงตั้งใ ดินทางไปราช าร รืออบรม
สัมมนา ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
ตามระ บียบระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน
าร ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
โครง ารจัดทําขอมลแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย์สิน
จํานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดทํา จาง มา จัด ็บ
ขอมล และรายจายอื่น ๆ ใน ารคํานวณแผนที่ภาษี ฯลฯ ตาม
ระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ. 2550
2. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0808.3/ว462 ลว. 29
มภาพันธ์ 2551 รื่อง ารจัดทําแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย์สินของ อปท.
3. นังสือ ที่ มท 0808.3/ว67 ลว. 9 ม ราคม 2555 รื่อง ซั
ซอม ารสง สริมสนับสนน ารจัดทําแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย์สินของ อปท.
4. นังสือ ที่ มท 0808.3/ว483 ลว. 19 มภาพันธ์ 2561
รื่อง าร ตรียม ารรองรับ ารจัด ็บภาษีที่ดินและสิ่งปล สราง
5. ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. (2561-2565) ลําดับที่ 5 นา 83

นา : 28/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

คาบํารงรั ษาและซอมแซม

จํานวน

10,000 บาท

รวม

35,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาซอมแซม บํารงรั ษาทรัพย์สินของ ทศบาลใ
สามารถใชงานไดตามป ติ ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่
ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย ี่ยว ับ
ารปฏิบัติราช ารของ อปท. พ.ศ. 2562
2. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
ร ฎาคม 2556 รื่องรปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ –
รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น
3. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 ม ราคม 2563
รื่อง ลั ณฑ์และอัตราคาใชจายใน ารประ อบ ารพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใชสอยคาวัสดและคา
สาธารณปโภค
ค่าวัสดุ
วัสดสํานั งาน
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดสํานั งานตาง ๆ
ชน ระดาษ สมด แฟม ปา า แบบพิมพ์ ซอง และอื่น ๆ ที่ใช
ใน ารปฏิบัติงาน ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
ร ฎาคม 2556 รื่อง รปแบบและ ารจําแน ประ ภทราย
รับ - รายจายประจําปของ อปท.
3. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
รื่อง ารปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
4. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดและครภัณฑ์ตาม
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

นา : 29/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

วัสดคอมพิว ตอร์
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดคอมพิว ตอร์ตาง ๆ ที่ใช ี่ยว ับ
คอมพิว ตอร์ ชน แปนพิมพ์ มึ สํา รับ ครื่องพิมพ์ มาส์ แผน
ซีดี ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
ร ฎาคม 2556 รื่อง รปแบบและ ารจําแน ประ ภทราย
รับ - รายจายประจําปของ อปท.
3. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภท
รายจายตามงบประมาณขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
4. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสด
และครภัณฑ์ตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

จํานวน

15,000 บาท

นา : 30/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

64,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

64,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดโครง ารฝ อบรมชดปฏิบัติ
ารจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์ รป ครองสวนทองถิ่น ชน คา
พา นะ คา ชาที่พั คา ชาสถานที่ คาอา ารพรอม ครื่องดื่ม คา
ถาย อ สาร คา ขา ลม และคาวัสดอป รณ์ตาง ๆ ที่จํา ป็น ฯลฯ
ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารรับ งิน าร บิ จาย
งิน ารฝา งิน าร ็บรั ษา งิน และ ารตรวจ งินของ อปท. พ
.ศ. 2547
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝ
อบรม และ าร ขารับ ารฝ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
3. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0808.2/ว440 ลว. 13
มภาพันธ์ 2563 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารตั้งงบประมาณ
สํา รับฝ อบรมชดปฏิบัติ ารจิตอาสาภัยพิบัติฯ
4. ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 พิ่ม ติม ครั้ง
ที่ 1/2563 ลําดับที่ 15 นา 8
โครง าร ฝาระวัง 7 วันอันตราย
จํานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารฝ อบรมชดปฏิบัติ ารจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

- พื่อจาย ป็นคาดํา นิน ารใน ารอํานวยความสะดว ในชวง
ทศ าล (จดใ บริ ารประชาชน) อาทิ คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คา
จัดทําปายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

นา : 31/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

ค่าวัสดุ
วัสดวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์
- พื่อจาย ป็นคาวัสดวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์ ไดแ สําลี ผา
พันแผล วชภัณฑ์ แอล อฮอล์ ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง
ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย ี่ยว ับ
ารปฏิบัติราช ารของ อปท. พ.ศ. 2562
2. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
ร ฎาคม 2556 รื่องรปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ –
รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น
3. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
รื่อง ารปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณของ อปท.
4. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดและครภัณฑ์ตาม
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

รวม

4,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

นา : 32/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

วัสดอื่น
- พื่อจาย ป็นคาวัสดอื่น ประ ภทวัสดคงทน รวมถึงรายจาย พื่อ
ประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรงวัสด รายจาย พื่อจัด าสิ่ง
ของที่ใชใน ารซอมแซมบํารงรั ษาทรัพย์สินใ สามารถใชงานได
ตามป ติ รายจายที่ตองชําระพรอม ับ คาวัสด ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง อาทิ ชน มิ ตอร์น้ํา - ไฟฟา ัว
ชื่อมแ ส ัววาล์ว ปิด - ปิดแ ส ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือ
สั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย ี่ยว ับ
ารปฏิบัติราช ารของ อปท. พ.ศ. 2562
2. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
ร ฎาคม 2556 รื่องรปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ –
รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น
3. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
รื่อง ารปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณของ อปท.
4. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดและครภัณฑ์ตาม
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

จํานวน

2,000 บาท

นา : 33/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

2,027,960 บาท

รวม

2,027,960 บาท

รวม

2,027,960 บาท

จํานวน

1,254,720 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาล (ครผดแล ด็ ) ตาม
ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด
ม ดา าร รื่อง ลั ณฑ์และ งื่อนไข ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
และวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 ลง
วันที่ 17 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผน
อัตรา ําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติม
ถึงปัจจบัน โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 ดือน โดยจายใ
ับพนั งานสวนทองถิ่นตําแ นงคร ตาม นังสือดวนที่สด ที่ มท
0809.4/ว 2674 รื่อง ซั ซอม ารจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งินอด นนสํา รับสนับสนน
ศนย์พัฒนา ด็ ล็
งินวิทยฐานะ
จํานวน

193,200 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

- พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะใ แ พนั งานคร ทศบาลในระดับ
สายงานวิชา าร ในสัง ัดศนย์พัฒนา ด็ ล็ จํานวน 4
อัตรา รวม 12 ดือน ตาม นังสือสํานั งาน .จ. .ท. และ
.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๗ ลงวันที่ ๑๖ มิถนายน ๒๕๕๙
รื่อง าร ํา นดสายงาน ตําแ นง และระดับตําแ นงขาราช าร
รือพนั งานครและบคลา รทาง ารศึ ษาของทองถิ่น และ
นังสือดวนที่สด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ซั ซอม ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งินอด นน
สํา รับสนับสนนศนย์พัฒนา ด็ ล็

นา : 34/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

คาตอบแทนพนั งานจาง

จํานวน

575,040 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจาง จํานวน 12 ดือน โดย
จายใ ับพนั งานจาง ตาม นังสือดวนที่สด ที่ มท 0808.2/ว
3842 ลว. 30 มิถนายน 2563 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององค์ รป ครองสวน
ทองถิ่น (13) งินอด นนสํา รับสนับสนนศนย์พัฒนา ด็ ล็ ดัง
นี้
- พนั งานจางตามภาร ิจ จํานวน 3 ราย

งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั จาง จํานวน 12
ดือน โดยจายใ ับพนั งานจาง ตาม นังสือดวนที่สด ที่ มท
0808.2/ว 3842 ลว. 30 มิถนายน 2563 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น (13) งินอด นนสํา รับสนับสนนศนย์
พัฒนา ด็ ล็ ดังนี้
- พนั งานจางทั่วไป จํานวน 1 ราย

นา : 35/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

4,056,200 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,096,200 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

869,000 บาท

จํานวน

187,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารสนับสนนคาใชจาย ารบริ าร ารศึ ษา พื่อจาย ป็นคา
จัด าร รียน ารสอน (ราย ัว)
-โครง ารสนับสนนคาใชจาย ารบริ าร ารศึ ษา พื่อจาย ป็นคา
จัด าร รียน ารสอน (ราย ัว) ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่
ี่ยวของ ดังนี้
1. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลว. 16
มิถนายน 2552 รื่อง แนวทางปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย ลั ณฑ์และวิธี ารนํารายไดของสถานศึ ษา
ไปจัดสรร ป็นคาใชจายใน ารจัด ารศึ ษาในสถานศึ ษาสัง ัด
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551
2. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลว. 22
มีนาคม 2559 รื่องแนวทางปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย ลั ณฑ์และวิธี ารนํารายไดของสถานศึ ษา
ไปจัดสรร ป็นคาใชจายใน ารจัด ารศึ ษาในสถานศึ ษาสัง ัด
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
3. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว. 19
มิถนายน 2561 รื่องซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับ งินอด นนทั่วไปดาน ารศึ ษาของ อปท. ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
4. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว. 30
มิถนายน 2563 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายประจําป พ.ศ. 2564 ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
5. ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 5
นา 80

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

โครง ารสนับสนนคาใชจาย ารบริ าร ารศึ ษา สํา รับศนย์พัฒนา จํานวน
ด็ ล็
- โครง ารสนับสนนคาใชจาย ารบริ าร ารศึ ษา สํา รับศนย์
พัฒนา ด็ ล็ พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารสนับสนนคาใชจาย
ารบริ ารสถานศึ ษา (คา นังสือ รียน, คาอป รณ์ าร รียน, คา
ครื่องแบบนั รียน, คา ิจ รรมพัฒนาผ รียน) งินอด นนสํา รับ
สนับสนนคาใชจายใน ารจัด ารศึ ษาสํา รับศนย์พัฒนา ด็
ล็ : ศพด. จัดสรรสํา รับ ด็ ปฐมวัยอาย 3-5 ป ตามระ บียบ
และ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลว. 16
มิถนายน 2552 รื่อง แนวทางปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย ลั ณฑ์และวิธี ารนํารายไดของสถานศึ ษา
ไปจัดสรร ป็นคาใชจายใน ารจัด ารศึ ษาในสถานศึ ษาสัง ัด
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551
2. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลว. 22
มีนาคม 2559 รื่องแนวทางปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย ลั ณฑ์และวิธี ารนํารายไดของสถานศึ ษา
ไปจัดสรร ป็นคาใชจายใน ารจัด ารศึ ษาในสถานศึ ษาสัง ัด
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
3. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว. 19
มิถนายน 2561 รื่องซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับ งินอด นนทั่วไปดาน ารศึ ษาของ อปท. ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
4. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว. 30
มิถนายน 2563 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายประจําป พ.ศ. 2564 ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
5. ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 6
นา 80

นา : 36/64

113,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

รายจายโครง ารสนับสนนคาใชจาย ารบริ ารสถานศึ ษา พื่อจาย จํานวน
ป็นคาจาง มาประ อบอา าร ลางวัน
- โครง ารสนับสนนคาใชจาย ารบริ ารสถานศึ ษา พื่อจาย ป็น
คาจาง มาประ อบอา าร ลางวัน ศนย์พัฒนา ด็ ล็ ( งินอด
นนสํา รับสนับสนนอา าร ลางวัน) จัดสรรสํา รับ ด็ ปฐมวัย
ในศนย์พัฒนา ด็ ล็ ป็น วลา 2 ภาค รียน อัตรามื้อละ 20
บาท ตอคน ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลว. 16
มิถนายน 2552 รื่อง แนวทางปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย ลั ณฑ์และวิธี ารนํารายไดของสถานศึ ษา
ไปจัดสรร ป็นคาใชจายใน ารจัด ารศึ ษาในสถานศึ ษาสัง ัด
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551
2. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลว. 22
มีนาคม 2559 รื่องแนวทางปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย ลั ณฑ์และวิธี ารนํารายไดของสถานศึ ษา
ไปจัดสรร ป็นคาใชจายใน ารจัด ารศึ ษาในสถานศึ ษาสัง ัด
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
3. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว. 19
มิถนายน 2561 รื่องซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับ งินอด นนทั่วไปดาน ารศึ ษาของ อปท. ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
4. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว. 30
มิถนายน 2563 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายประจําป พ.ศ. 2564 ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
5. ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 3
นา 65

นา : 37/64

539,000 บาท

นา : 38/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

รายจายใน ารจัดโครง ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ ชน คา
รับรอง คาใชจาย ี่ยว ับสถานที่และคาใชจายอื่น ๆ ที่จํา ป็น
และ ี่ยวของ คาใชจายใน ารประ วด รือแขงขัน คาจาง มา
จัดนิทรรศ าร คาม รสพ ารแสดง และคาใชจายใน าร
โฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน และคาใชจายอื่น ๆ ที่จํา ป็นและ
ี่ยวของใน ารจัดงาน ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่
ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจายใน
ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารสงนั ีฬา ขารวม าร
แขงขัน ีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
2. นังสือ มท 0808.2/ว2873 ลว. 20 ธันวาคม 2560 รื่อง ซั
ซอมแนวทาง ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ
3. นังสือ ที่ มท 0808.2/ส5547 ลว. 28 ันยายน 2561
รื่อง ซั ซอมแนวทางปฏิบัติทางปฏิบัติงานตามประ พณีตาม
อํานาจ นาที่ของ อปท.
4. ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 6 นา 67

จํานวน

30,000 บาท

นา : 39/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

ค่าวัสดุ
คาอา าร สริม (นม)
- พื่อจาย ป็นคาอา าร สริม (นม) ใ ับ ศพด. และโรง รียนใน
ขต ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย ี่ยว ับ
ารปฏิบัติราช ารของ อปท. พ.ศ. 2562
2. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
ร ฎาคม 2556 รื่องรปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ –
รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น
3. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
รื่อง ารปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณของ อปท.
4. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดและครภัณฑ์ตาม
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
5. ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 1,2
นา 65

รวม

1,227,200 บาท

จํานวน

1,227,200 บาท

นา : 40/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

งบเงินอุดหนุน

รวม

1,960,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,960,000 บาท

จํานวน

1,960,000 บาท

งินอด นนสวนราช าร
งินอด นนสวนราช ารโครง ารอา าร ลางวันโรง รียนประถม
ศึ ษา
- พื่อจาย ป็น งินอด นนโรง รียนประถมศึ ษาใน ขตพื้นที่ตําบล
วานใ ญโครง ารอา าร ลางวัน ด็ อนบาลถึงชั้นประถมศึ ษา
ปที่ 6 จํานวน 5 แ ง ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยว
ของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย ี่ยว ับ
ารปฏิบัติราช ารของ อปท. พ.ศ. 2562
2. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
ร ฎาคม 2556 รื่องรปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ –
รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น
3. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
รื่อง ารปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณของ อปท.
4. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดและครภัณฑ์ตาม
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
5. ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 3
นา 65

นา : 41/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

265,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

45,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

45,000 บาท

โครง ารสํารวจขอมลจํานวนสัตว์และขึ้นทะ บียนสัตว์ ตามโครง าร จํานวน
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟาจฬาภร
ณวลัยลั ษณ์ อัครราช มารี รมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

5,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ าร ารสํารวจขอมลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะ บียนสัตว์ ตามโครง ารสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรค
พิษสนัขบาฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารจัดสวัส
ดิภาพสัตว์ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
มิถนายน 2563 รื่อง ซั ซอมแนวทง ารจัดทํางบประมาณราย
จายประจําป พ.ศ. 2564 ของ อปท.
3. ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ครั้ง
ที่ 3/2563 ลําดับที่ 2 นา 37
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารปอง ันและระงับโรคติด ชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จํานวน
- พื่อจาย ป็นคาใชจายสํา รับจัดโครง ารปอง ันและระงับโรค
ติด ชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามระ บียบและ นังสือสั่ง
ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
มิถนายน 2563 รื่อง ซั ซอมแนวทง ารจัดทํางบประมาณราย
จายประจําป พ.ศ. 2564 ของ อปท.
2. ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม ครั้ง
ที่ 3/2563 ลําดับที่ 1 นา 37

10,000 บาท

นา : 42/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

โครง ารสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษสนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟาจฬา
ภรณ์วลัยลั ษณ์ อัครราช มารี รมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน

30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

220,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

220,000 บาท

จํานวน

220,000 บาท

- โครง ารสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษสนัข
บา ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สม ด็จพระ จานองนาง
ธอ จาฟาจฬาภรณ์วลัยลั ษณ์ อัครราช มารี รมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี พื่อจาย ป็นคาใชจาย ชน คาวัคซีน
ปอง ันโรคพิษสนัขบา คาวัสดอป รณ์ คาปายโครง าร และคา
ใชจายอื่นๆ ที่จํา ป็น ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยว
ของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารจัดสวัส
ดิภาพสัตว์ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
มิถนายน 2563 รื่อง ซั ซอมแนวทง ารจัดทํางบประมาณราย
จายประจําป พ.ศ. 2564 ของ อปท.
3. ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 3
นา 70

งินอด นน ิจ ารที่ ป็นสาธารณประโยชน์
โครง ารพระราชดําริดานสาธารณสข
- พื่อจาย ป็น งินอด นนใ ับคณะ รรม าร มบานทั้ง 11 ม
บาน พื่อดํา นินโครง ารพระราชดําริดานสาธารณสข มบาน
ละ 20,000 บาท ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนขององค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
มิถนายน 2563 รื่อง ซั ซอมแนวทง ารจัดทํางบประมาณราย
จายประจําป พ.ศ. 2564 ของ อปท.
3. ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 8
นา 72
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

1,796,580 บาท

รวม

1,624,080 บาท

รวม

1,624,080 บาท

จํานวน

964,080 บาท

จํานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือน คาตอบแทนราย ดือน งิน พิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบ ับ งิน ดือน และ งินปรับปรง งิน ดือนประจําป ใ แ
พนั งาน ทศบาล สัง ัด องชาง ตามประ าศคณะ รรม าร
พนั งาน ทศบาลจัง วัดม ดา าร รื่อง ลั ณฑ์และ งื่อนไข
ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอื่น ฉบับที่ 6 ลว. 17 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติ
ระ บียบบริ ารงานบคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา ําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2564-2566
) และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12
ดือน ดังนี้
(1) ผอํานวย าร องชาง ระดับตน จํานวน 1 อัตรา
(2) ัว นาฝาย ารโยธา ระดับตน จํานวน 1 อัตรา
(3) นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
งินประจําตําแ นง
- พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงราย ดือนของผดํารงตําแ นง
บริ าร อํานวย ารใ ับพนั งาน ทศบาล สัง ัด องชาง ตาม
ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด
ม ดา าร รื่อง ลั ณฑ์และ งื่อนไข ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
และวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ลว
. 17 พฤษภาคม 2559 และพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผน
อัตรา ําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติม
ถึงปัจจบัน โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 ดือน ดังนี้
(1) ผอํานวย าร องชาง ระดับตน ในอัตรา ดือนละ 3,500
บาท/ ดือน
(2) ัว นาฝาย ารโยธา ระดับตน ในอัตรา ดือนละ 1,500
บาท/ ดือน
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คาตอบแทนพนั งานจาง

จํานวน

540,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจางตามภาร ิจและพนั งาน
จางทั่วไป สัง ัด องชาง ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประ าศคณะ รรม าร
พนั งาน ทศบาลจัง วัดม ดา าร รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
พนั งานจาง จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา ําลัง 3
ป (พ.ศ. 2564-2566) และฉบับแ ไข พิ่ม ติม และประ าศ .จ
., .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
และวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตราคาจางและ ารใ ล จางของ อปท. ไดรับคาจาง (ฉบับ
ที่ 4) คํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 ดือน
- พนั งานจางทั่วไป จํานวน 7 อัตรา
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจาง สัง ัด
องชาง ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประ าศ .จ., .ท. และ
.อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตราคาจางและ ารใ
ล จางของ อปท. ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) และประ าศ .จ., .ท
. และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ์ าร
ใ พนั งานสวนทองถิ่น ล จาง และพนั งานจางขององค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่นไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา ําลัง 3 ป (ป
งบประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน คํานวณ
ตั้งจายไวจํานวน 12 ดือน ดังนี้
- พนั งานจางทั่วไป จํานวน 7 อัตรา
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งบดาเนินงาน

รวม

172,500 บาท

รวม

17,500 บาท

จํานวน

7,500 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนคณะ รรม ารผรับผิดชอบ ารจัดซื้อจัด
จางและ ารบริ ารงานพัสดภาครัฐและคาตอบแทนใ แ ผปฏิบัติ
งานตามคําสั่ง ทศบาลตําบล วานใ ญ ฯลฯ ตามระ บียบและ
นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. นังสือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่สด ที่ ค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 ันยายน 2561 รื่อง ลั ณฑ์ าร บิ จายคาตอบแทน
บคคล รือคณะ รรม าร
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
จํานวน

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ องค์ รป ครองสวน
ทองถิ่น

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ แ ผบริ าร พนั งาน
ทศบาล และล จางประจําที่มีสิทธิ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง
ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินสวัสดิ าร ี่ยว ับ
ารศึ ษาของบตรพนั งานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. นังสือ ดวนที่สด ที่ ค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28
มิถนายน 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารง ารศึ ษาและ
คา ลา รียน นังสือ ระทรวง
3. นังสือ ดวนที่สด ที่ ค 0408.5/ว22 ลงวันที่ 12
ม ราคม 2561
4. นังสือ ที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18 มภาพันธ์ 2559
รื่อง าร บิ งินสวัสดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร
5. นังสือ ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิง าคม 2559 รื่อง
ประ ภทและอัตรา งินบํารง ารศึ ษาและคา ลา รียน
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ค่าใช้สอย

รวม

70,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม รือคาลงทะ บียนในราช ารของ
ทศบาล ชนคาธรรม นียมศาล คาลงทะ บียนใน ารสงพนั งาน
ทศบาล พนั งานจาง รือชวยปฏิบัติราช ารของ ทศบาลไปฝ
อบรม ฯลฯ
- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารตางที่จํา ป็น และแรงงานบคคล
ภายนอ ทํา ารอยางใดอยาง นึ่ง รณีที่ ทศบาลไมสามารถ
ดํา นิน าร องได ชน คาจางรถแมคโค รถ รด รถบด
ถนน ารจางติดตั้งไฟฟา ารซอมแซมไฟฟาสาธารณะ และ
อื่น ๆ ที่จํา ป็น ฯลฯ
- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารที่จํา ป็นใน ารซอมแซมระบบ
สียงตามสาย/ อ ระจายขาว มที่ 1-11 ฯลฯ ตามระ บียบ
และ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ตามระ บียบระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน
าร ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว. 16
ร ฎาคม 2556 รื่อง รปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ–
รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น
3. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
รื่อง ลั ณฑ์ าร บิ จาย งินคาจาง มาบริ ารขององค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น
4. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 มภาพันธ์ 2562
รื่อง ลั ณฑ์และอัตราคาใชจายประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใชสอย วัสด และคา
สาธารณปโภค
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั และคาใช
จายใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรมสัมมนาของพนั งาน
ทศบาล พนั งานจาง คณะผบริ าร สมาชิ สภา ทศบาล และผ
ที่ ทศบาลมีคําสั่งแตงตั้งใ ดินทางไปราช าร รืออบรม
สัมมนา ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
ตามระ บียบระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน
าร ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
คาบํารงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็นคาซอมแซม บํารงรั ษาทรัพย์สินของ ทศบาลใ
สามารถใชงานไดตามป ติ ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่
ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย ี่ยว ับ
ารปฏิบัติราช ารของ อปท. พ.ศ. 2562
2. ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานของสวนราช าร พ.ศ. 2553
3. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
ร ฎาคม 2556 รื่องรปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ –
รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น
4. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
รื่อง ลั ณฑ์และอัตราคาใชจายใน ารประ อบ ารพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใชสอยคาวัสดและคา
สาธารณปโภค

นา : 48/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

ค่าวัสดุ
วัสดสํานั งาน
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดสํานั งานตาง ๆ
ชน ระดาษ สมด แฟม ปา า แบบพิมพ์ ซอง และอื่น ๆ ที่
ใชใน ารปฏิบัติงาน ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยว
ของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
ร ฎาคม 2556 รื่อง รปแบบและ ารจําแน ประ ภทราย
รับ - รายจายประจําปของ อปท.
3. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
รื่อง ารปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
4. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดและครภัณฑ์ตาม
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

รวม

85,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

นา : 49/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

วัสดไฟฟาและวิทย
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดอป รณ์ไฟฟา และวิทย ประ ภทคง
ทนถาวร วัสดสิ้น ปลือง วัสดอป รณ์ประ อบและอะไ ล รวมถึง
รายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรงวัสด รายจาย
พื่อจัด าสิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบํารงรั ษาทรัพย์สิน ใ
สามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ตองชําระพรอม ับคา
วัสด ชน มาตรสํา รับตรวจวงจรไฟฟา ฟิวส์ ทปพันสาย
ไฟฟา สายไฟฟา ลอดไฟฟา ปลั๊ ไฟฟา สวิตซ์ไฟฟา ฯลฯ
สํา รับซอมแซมไฟฟาสํานั งาน ไฟฟาสาธารณะ และสถานที่ที่
อยในความรับผิดชอบของ ทศบาล ตามระ บียบและ นังสือสั่ง
ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย ี่ยว ับ
ารปฏิบัติราช ารของ อปท. พ.ศ. 2562
2. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
ร ฎาคม 2556 รื่องรปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ –
รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น
3. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
รื่อง ารปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณของ อปท.
4. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดและครภัณฑ์ตาม
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

จํานวน

30,000 บาท

นา : 50/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

วัสดงานบานงานครัว
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดงานบานงานครัวตาง ๆ ที่จํา
ป็น ไดแ แ ว จานรอง ผงซั ฟอ สบ น้ํายาดับ ลิ่น แปรง ไม
วาด ถวยชาม ขอนสอม ระติ น้ํารอน ระติ น้ําแข็ง ถัง
แ ส น้ําจืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่
ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
ร ฎาคม 2556 รื่อง รปแบบและ ารจําแน ประ ภทราย
รับ - รายจายประจําปของ อปท.
3. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภท
รายจายตามงบประมาณขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
4. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสด
และครภัณฑ์ตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

จํานวน

5,000 บาท

นา : 51/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

วัสด อสราง
- พื่อจาย ป็นคาวัสด อสราง ประ ภทคงทนถาวร วัสดสิ้น
ปลือง วัสดอป รณ์ประ อบและอะไ ล รวมถึงรายจาย พื่อ
ประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรงวัสด รายจาย พื่อจัด าสิ่ง
ของที่ใชใน ารซอมแซมบํารงรั ษาทรัพย์สินใ สามารถใชงานได
ตามป ติ รายจายที่ตองชําระพรอม ับคาวัสด ชน คาซื้อ
ิน ดิน ทราย ินคล ทอระบายน้ํา ไมสี แปรง
ทาสี ระ บื้อง จอบ ลื่อย ทอน้ําและอป รณ์ประปา และสิ่งของ
อื่น ๆ ที่จํา ป็น ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยว
ของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
ร ฎาคม 2556 รื่อง รปแบบและ ารจําแน ประ ภทราย
รับ - รายจายประจําปของ อปท.
3. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภท
รายจายตามงบประมาณขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
4. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสด
และครภัณฑ์ตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

จํานวน

20,000 บาท

นา : 52/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

วัสดคอมพิว ตอร์
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดคอมพิว ตอร์ตาง ๆ ที่ใช ี่ยว ับ
คอมพิว ตอร์ ชน แปนพิมพ์ มึ สํา รับ ครื่องพิมพ์ มาส์ แผน
ซีดี ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
ร ฎาคม 2556 รื่อง รปแบบและ ารจําแน ประ ภทราย
รับ - รายจายประจําปของ อปท.
3. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภท
รายจายตามงบประมาณขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
4. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสด
และครภัณฑ์ตาม ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

จํานวน

10,000 บาท

นา : 53/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

วัสดอื่น
- พื่อจาย ป็นคาวัสดอื่น ประ ภทวัสดคงทน รวมถึงรายจาย พื่อ
ประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรงวัสด รายจาย พื่อจัด าสิ่ง
ของที่ใชใน ารซอมแซมบํารงรั ษาทรัพย์สินใ สามารถใชงานได
ตามป ติ รายจายที่ตองชําระพรอม ับ คาวัสด ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง อาทิ ชน มิ ตอร์น้ํา - ไฟฟา ัว
ชื่อมแ ส ัววาล์ว ปิด - ปิดแ ส ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือ
สั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย ี่ยว ับ
ารปฏิบัติราช ารของ อปท. พ.ศ. 2562
2. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
ร ฎาคม 2556 รื่องรปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ –
รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น
3. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
รื่อง ารปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณของ อปท.
4. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดและครภัณฑ์ตาม
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

จํานวน

10,000 บาท

นา : 54/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

465,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

465,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

465,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารแขงขัน รือยาวประ พณีอํา ภอ วานใ ญ
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารแขงขัน รือยาว
ประ พณีอํา ภอ วานใ ญ ชน ารจัดซื้อถวยรางวัล งิน
รางวัล คาอา าร คาพิธีทางศาสนา คารับรอง คาใชจาย ี่ยว ับ
สถานที่ คาใชจายใน ารประ วด รือแขงขัน คาม รสพ าร
แสดง และคาใชจายใน ารโฆษณา ประชาสัมพันธ์งานและคาใช
จายอื่น ๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยวของใน ารจัดงาน ฯลฯ ตามระ บียบ
และ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย ี่ยว ับ
ารปฏิบัติราช ารของ อปท. พ.ศ. 2562
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารสงนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน
ีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
3. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว5547 ลว. 28 ันยายน 2561
รื่อง ซั ซอมแนวทางปฏิบัติงานตามประ พณีตามอํานาจ นาที่
ของ อปท.

นา : 55/64

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:00:13

โครง ารประ พณีสง รานต์

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดํา นินโครง ารจัดงานวัน
สง รานต์ ชน คาพิธีทางศาสนา คารับรอง คาใชจาย ี่ยว ับ
สถานที่ คาใชจายใน ารประ วด รือแขงขัน คาจาง มาจัด
นิทรรศ าร คาม รสพ ารแสดง และคาใชจายใน ารโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งานและคาใชจายอื่น ๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยวของใน
ารจัดงาน ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย ี่ยว ับ
ารปฏิบัติราช ารของ อปท. พ.ศ. 2562
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารสงนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน
ีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
3. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว5547 ลว. 28 ันยายน 2561
รื่อง ซั ซอมแนวทางปฏิบัติงานตามประ พณีตามอํานาจ นาที่
ของ อปท.
4. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว1289 ลว. 26 มภาพันธ์ 2562
รื่อง ซั ซอม ารจัดงานประ พณีวันสง รานต์ของ อปท
โครง ารวิปัสสนา รรมฐาน
- พื่อจาย ป็นคาดํา นิน ารโครง ารวิปัสสนา รรมฐาน อาทิ คา
วิทยา ร คาจัด ตรียมสถานที่ คาจัดทํา นังสือสวดมนต์ คาวัสด
อป รณ์ คาใชจาย ี่ยว ับสถานที่ คาใชจายใน ารโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งานและคาใชจายอื่น ๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยวของใน
ารจัดงาน ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย ี่ยว ับ
ารปฏิบัติราช ารของ อปท. พ.ศ. 2562
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารสงนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน
ีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
3. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว5547 ลว. 28 ันยายน 2561
รื่อง ซั ซอมแนวทางปฏิบัติงานตามประ พณีตามอํานาจ นาที่
ของ อปท.
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โครง ารสง สริมประ พณี าร อ จดีย์ทราย

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาดํา นิน ารใน ารสืบสานประ พณีของทองถิ่น
าร อ จดีย์ทราย อาทิ คาจัด ตรียมสถานที่ คาจัดทําปาย
ประชาสัมพันธ์ คาอา าร/ ครื่องดื่ม คาวัสดอป รณ์ คาใช
จาย ี่ยว ับสถานที่ คาใชจายใน ารโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยวของใน ารจัดงาน ฯลฯ
ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย ี่ยว ับ
ารปฏิบัติราช ารของ อปท. พ.ศ. 2562
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารสงนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน
ีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
3. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว5547 ลว. 28 ันยายน 2561
รื่อง ซั ซอมแนวทางปฏิบัติงานตามประ พณีตามอํานาจ นาที่
ของ อปท.
โครง ารสืบสานงานประ พณีสรภัญญะ
จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาดํา นิน ารสืบสานประ พณีสรภัญญะ พื่อสืบสาน
ประ พณีของทองถิ่น อาทิ คาจัด ตรียมสถานที่ คาจัดทํา
นังสือ คาวัสด อาทิ คาจัด ตรียมสถานที่ คาจัดทําปายประชา
สัมพันธ์ คาอา าร/ ครื่องดื่ม คาจัด ตรียมสถานที่ คาจัดทําปาย
ประชาสัมพันธ์ คาอา าร/ ครื่องดื่ม คาวัสดอป รณ์ คาใช
จาย ี่ยว ับสถานที่ คาใชจายใน ารโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยวของใน ารจัดงาน ฯลฯ
ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย ี่ยว ับ
ารปฏิบัติราช ารของ อปท. พ.ศ. 2562
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารสงนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน
ีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
3. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว5547 ลว. 28 ันยายน 2561
รื่อง ซั ซอมแนวทางปฏิบัติงานตามประ พณีตามอํานาจ นาที่
ของ อปท.
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

480,457 บาท

รวม

480,457 บาท

รวม

480,457 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

คา อสรางสิ่งสาธารณป าร
งินชด ชยคางาน อสราง (คา K)
- พื่อจาย ป็นคาชด ชยคางาน อสราง (คา K) ตาม นังสือที่ ี่ยว
ของ ดังนี้
1. นังสือสํานั งานตรวจ งินแผนดิน ที่ ตผ 0017/4627 ลว. 18
ตลาคม 2560 รื่อง ารตรวจสอบ าร บิ จายคาจาง สัญญา
จาง แบบปรับราคาได (คา k) ของ อปท.
2. นังสือที่ มท 0808.2/ว2147 ลว. 11 ร ฎาคม 2561
รื่อง ารตรวจสอบ าร บิ จายคาจาง สัญญาจาง แบบปรับ
ราคาได (คา k) ของ อปท.
3. ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 3/2563 ลขที่ 71 นา 28
คา อสรางสิ่งสาธารณปโภค
โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม ล็
(ซอยลง ขื่อนปอง ันตลิ่ง)

มที่ 2 บาน วานนอย

ปริมาณงาน
- ขนาด วาง 3.90 มตร ยาว 29.00 มตร นา 0.15 มตร รือ
มีพื้นที่คอน รีตไมนอย วา 113.10 ตาราง มตร รายละ อียดตาม
แบบ ทศบาลตําบล วานใ ญ ํา นด ตามระ บียบที่ ี่ยวของ ดัง
นี้
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์ ารบริ ารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และไ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2. พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค์ รป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3. ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม ติม ครั้ง
ที่ 3/2563 ลําดับที่ 29 นา 16
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โครง าร อสรางระบบประปา มบาน แบบ อถังสง ขนาดความจ
10 ล บาศ ์ มตร มที่ 8 บาน นองแสง

จํานวน

415,457 บาท

รวม

386,881 บาท

รวม

120,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จํานวน

108,000 บาท

- พื่อ าร อสรางระบบประปา มบาน แบบ อถังสง ขนาดความ
จ 10 ล บาศ ์ มตร
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์ ารบริ ารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และไ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2. พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ องค์ รป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3. ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม ติม ครั้ง
ที่ 3/2563 ลําดับที่ 47 นา 20
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจาง สัง ัด องชาง ตามพระ
ราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
และประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด
ม ดา าร รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง จํานวน
อัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา ําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564-2566
) และฉบับแ ไข พิ่ม ติม และประ าศ .จ., .ท. และ .อบต
. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน
ดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประ าศ .จ.,
.ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตราคาจางและ
ารใ ล จางของ อปท. ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) คํานวณตั้งจาย
ไว จํานวน 12 ดือน ดังนี้
- พนั งานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
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งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจาง สัง ัด
องชาง ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประ าศ .จ., .ท. และ
.อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตราคาจางและ ารใ
ล จางของ อปท. ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) และประ าศ .จ., .ท
. และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ์ าร
ใ พนั งานสวนทองถิ่น ล จาง และพนั งานจางขององค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่นไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา ําลัง 3 ป (ป
งบประมาณ 2564-2566) และฉบับแ ไข พิ่ม ติม คํานวณตั้งจาย
ไวจํานวน 12 ดือน ดังนี้
- พนั งานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
- พื่อจาย ป็นคาไฟฟาประจําศนย์สบน้ํา จํานวน 4 ศนย์
ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
ร ฎาคม 2556 รื่อง รปแบบและ ารจําแน ประ ภทราย
รับ - รายจายประจําปของ อปท.
3. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑ์และอัตราคาใชจายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลั ษณะคาใช
สอย วัสดและคาสาธารณปโภค

จํานวน

12,000 บาท

รวม

266,881 บาท

รวม

266,881 บาท

จํานวน

266,881 บาท
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

8,656,862 บาท

รวม

8,656,862 บาท

รวม

8,656,862 บาท

จํานวน

246,120 บาท

- พื่อจาย ป็น งินสมทบ องทนประ ันสังคม รณีประสบอันตราย
รือ จ็บปวย ทพพลภาพ ตายและคลอดบตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ
. ประ ันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตรารอยละ 5 ของคาจางพนั งาน
จาง ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. พ.ร.บ. ประ ันสังคม พ.ศ. 2533
2. นังสือสํานั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ดวนที่สด ที่ มท
0809.5/ว9 ลว. 22 ม ราคม 2557
3. นังสือสํานั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ดวนที่สด ที่ มท
0809.5/ว81 ลว. 10 ร ฎาคม 2557
งินสมทบ องทน งินทดแทน
จํานวน

10,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง
งินสมทบ องทนประ ันสังคม

- พื่อจาย ป็น งินสมทบ องทน งินทดแทน ตาม พ.ร.บ. งินทด
แทน พ.ศ. 2537 แ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 พื่อใ ความ
คมครองแ ล จางที่ประสบอันตราย จ็บปวย ตาย รือสญ าย
อัน นื่องมาจา ารทํางานใ แ นายจาง โดยคํานวณในอัตรารอย
ละ 0.2 ของคาจางทั้งป (ม ราคม-ธันวาคม) ตามระ บียบและ
นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. พ.ร.บ. งินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
2. นังสือ ดวนที่สด ที่ 0808.2/ว4172 ลว. 24 ธันวาคม 2561
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บี้ยยังชีพผสงอาย

จํานวน

5,674,800 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พื่อรองรับ ารจัดสวัสดิ ารใ แ ผสงอายที่มี
อาย 60 ปบริบรณ์ขึ้นไป ที่มีคณสมบัติครบถวนตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ์ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผสง
อายขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และไดขึ้น
ทะ บียนขอรับ งิน บี้ยยังชีพไว ับองค์ รป ครองสวนทองถิ่นไว
แลว ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ์ ารจาย งิน บี้ย
ยังชีพผสงอายของ อปท. พ.ศ. 2548
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ์ ารจาย งิน บี้ย
ยังชีพผสงอายของ อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
3. พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16
บี้ยยังชีพคนพิ าร
จํานวน

2,142,800 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พื่อรองรับ ารจัดสวัสดิ าร บี้ยความพิ ารใ
แ คนพิ ารที่มีสิทธิตาม ลั ณฑ์ที่ ํา นด ที่ไดแสดงความจํานง
โดย ารขอขึ้นทะ บียน พื่อขอรับ งิน บี้ยความพิ ารไว ับ อปท
. แลว ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. มติคณะรัฐมนตรี มื่อวันที่ 25 พฤศจิ ายน 2557
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจาย งินสง คราะ ์ พื่อ
ารยังชีพของ อปท. พ.ศ. 2548
3. พระราชบัญญัติ ํา นดและขั้นตอน าร ระจายอํานาจฯ พ.ศ
. 2542 มาตรา 16
บี้ยยังชีพผปวย อดส์
จํานวน

138,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินสนับสนน ารสง คราะ ์ บี้ยยังชีพผปวย
อดส์ แ ผปวย อดส์ที่แพทย์ไดรับรองและทํา ารวินิจฉัยแลว และ
มีความ ป็นอยยา จน รือถ ทอดทิ้ง ขาดผอป าระดแล 500 ตอ
ดือน ครบทั้ง 12 ดือน ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยว
ของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจาย งินสง คราะ ์ พื่อ
ารยังชีพของ อปท. พ.ศ. 2548
2. พระราชบัญญัติ ํา นดและขั้นตอน าร ระจายอํานาจฯ พ.ศ
. 2542 มาตรา 16
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สํารองจาย

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน รณีที่ไมสามารถคาด ารณ์ไดลวง
นา ใน รณีจํา ปน รือ พียงพอตอ าร ผชิญ นา ตสาธารณภัย
ตลอดป และนําไปใชจาย รณีฉ ฉินที่มีสาธารณภัย ิดขึ้น รือ
บรร ทาปัญ าความ ดือดรอนของประชาชน ป็นสวนรวม รือ
รณี ารปอง ันและยับยั้ง อน าร ิดสาธารณภัย รือคาดวาจะ
ิดสาธารณภัย ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณ
ของ อปท. พ.ศ. 2541 ขอ 19
2. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0313.4/ว667 ลว. 12 มีนาคม 2545
3. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว3215 ลว. 6 มิถนายน 2559
4. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลว. 15
ร ฎาคม 2559
รายจายตามขอผ พัน
คาบํารงสมาคมสันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทย
- พื่อจาย ป็นคาบํารงสมาคมสันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศ
ไทย ตามขอบังคับของสมาคมสันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศ
ไทย ไมนอย วา รอยละ ศษ นึ่งสวน ของรายรับจริงในปที่ลวง
มาแลว (ไมรวม งิน งินจายขาด งินสะสม และ งินอด นนท
ประ ภท แตไม ิน 500,000 บาท)
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สมทบ องทน ลั ประ ันสขภาพ ทศบาลตําบล วานใ ญ

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

240,398 บาท

- พื่อจาย ป็น งินสมทบ องทนระบบ ลั ประ ันสขภาพในระดับ
ทองถิ่น รือพื้นที่ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารตั้งงบ
ประมาณของ อปท. พื่อสมทบ องทน พ.ศ. 2561 แ ไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ในอัตราไมนอย วารอยละ 40 ของคา
บริ ารสาธารณสขที่ไดรับจา องทน ลั ประ ันสขภาพแ ง
ชาติ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารตั้งงบประมาณ
ของ อปท. พื่อสมทบ องทน พ.ศ. 2561 (แ ไข พิ่ม ติมฉบับที่ 2
พ.ศ. 2563)
2. ประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ันสขภาพแ งชาติ รื่อง าร
ํา นด ลั ณฑ์ พื่อสนับสนนใ อปท. ดํา นินงานและบริ าร
จัด าร องทน ลั ประ ันสขภาพในระดับทองถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ
. 2561
3. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0891.3/ว2199 ลว. 10
พฤศจิ ายน 2552 รื่อง ารดํา นินงาน องทน ลั ประ ัน
สขภาพ
4. นังสือ ดวนที่สด ที่ มท 0891.3/ว1514 ลว. 26
ร ฎาคม 2554
งินสมทบ องทนบํา น็จบํานาญขาราช ารสวนทองถิ่น ( บท.)
- พื่อจาย ป็น งินสมทบ องทนบํา น็จบํานาญของขาราช าร
สวนทองถิ่น ( บท.) ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดัง
นี้
1. พระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญขาราช ารสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2500
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินบํา น็จบํานาญขา
ราช ารสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546
3. ฎ ระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542 ออ ตามความในพระราช
บัญญัติบํา น็จบํานาญขาราช ารสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500
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งินชวยคาครองชีพผรับบํานาญ (ชคบ.)
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือคาครองชีพผรับบํานาญ ในอัตรารอย
ละ 5 ของ งิน ดือน ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดัง
นี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน งินชวยคาครองชีพผรับ
บํานาญของขาราช ารสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2558
2. นังสือ ที่ มท 0808.5/ว6947 ลว. 1 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั
ซอมแนวทาง ารจาย งินชวยคาครองชีพผรับบํา น็จบํานาญของ
ขาราช ารสวนทองถิ่น

จํานวน

24,744 บาท

หน้า : 1/16
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

งบกลาง

งบกลาง

ค่าบารุง มาคม
ันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

30,000

มทบกองทุนหลัก
ประกัน ุขภาพเทศบาล
ตาบลหว้านใหญ่

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอด ์

138,000

เงิน มทบกองทุนประกัน
ังคม

246,120

เบี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ
เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน

10,000

เงิน มทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ ่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

240,398

ารองจ่าย
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บานาญ (ชคบ.)
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

5,674,800

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

50,000
2,142,800
24,744
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

งบกลาง

งบกลาง

ค่าบารุง มาคม
ันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

30,000

มทบกองทุนหลัก
ประกัน ุขภาพเทศบาล
ตาบลหว้านใหญ่

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอด ์

138,000

เงิน มทบกองทุนประกัน
ังคม

246,120

เบี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ

5,674,800

เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน

10,000

เงิน มทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ ่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

240,398

ารองจ่าย

50,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

2,142,800

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บานาญ (ชคบ.)
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

24,744
120,000

120,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

เงินค่าตอบแทน มาชิก ภา
องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหาร ่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

งบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

108,000

540,000

575,040

12,000

60,000

5,000

964,080

1,254,720

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
เงินเดือนพนักงาน
เงินวิทยฐานะ

193,200

เงินประจาตาแหน่ง

60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

10,000

ค่าเบี้ยประชุม
งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น

7,500

ค่าเช่าบ้าน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

50,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินค่าตอบแทน มาชิก ภา
องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

1,490,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหาร ่วนตาบล

198,720

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก

695,520

695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000

120,000

2,939,400

4,162,440

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

84,000

84,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

228,000

305,000

5,234,520

7,453,320

เงินเดือนพนักงาน
เงินวิทยฐานะ
เงินประจาตาแหน่ง

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

รวม

1,490,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

193,200
222,000

282,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

15,000

25,000

ค่าเบี้ยประชุม

16,000

16,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น

247,500

255,000

ค่าเช่าบ้าน

360,000

360,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

158,000

208,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอก าร
ค่าใช้จ่ายในการจัดทา
เว็บไซต์

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการ ารวจข้อมูล
จานวน ัตว์และขึ้น
ทะเบียน ัตว์ ตาม
โครงการ ัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย โรคพิษ
ุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศา ตราจารย์
ดร. มเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี วาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

5,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000

หน้า : 6/16
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอก าร

42,000

42,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทา
เว็บไซต์

20,000

20,000

โครงการ ารวจข้อมูล
จานวน ัตว์และขึ้น
ทะเบียน ัตว์ ตาม
โครงการ ัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย โรคพิษ
ุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศา ตราจารย์
ดร. มเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี วาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

5,000

5,000

5,000

60,000

70,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

หน้า : 7/16

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:04:05

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา
โครงการแข่งขันเรือยาว
ประเพณีอาเภอหว้า
นใหญ่

300,000

โครงการจัดทาข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์ ิน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการประเพณี
งกรานต์

100,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรั โค
โรนา 2019 (โควิด-19)

10,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอา าภัย
พิบัติประจาองค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น

50,000

โครงการเฝ้าระวัง 7 วัน
อันตราย

10,000

โครงการวิปั นา
กรรมฐาน

35,000

หน้า : 8/16

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:04:05

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

10,000

โครงการแข่งขันเรือยาว
ประเพณีอาเภอหว้า
นใหญ่
โครงการจัดทาข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์ ิน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการประเพณี
งกรานต์

รวม

10,000

300,000

200,000

200,000

100,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรั โค
โรนา 2019 (โควิด-19)

10,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอา าภัย
พิบัติประจาองค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น

50,000

โครงการเฝ้าระวัง 7 วัน
อันตราย

10,000

โครงการวิปั นา
กรรมฐาน

35,000

หน้า : 9/16

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:04:05

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการ ่งเ ริม
ประเพณีการก่อเจดีย์
ทราย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ
20,000

โครงการ นับ นุนค่าใช้
จ่ายการบริหารการ
ศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดการเรียนการ อน
(รายหัว)

187,000

โครงการ นับ นุนค่่าใช้
จ่ายการบริหารการ
ศึกษา าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

113,000

โครงการ ัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษ ุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศา ตราจารย์
ดร. มเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี วาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี
โครงการ บื านงาน
ประเพณี รภัญญะ

30,000

10,000

หน้า : 10/16

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:04:05

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการ ่งเ ริม
ประเพณีการก่อเจดีย์
ทราย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

20,000

โครงการ นับ นุนค่าใช้
จ่ายการบริหารการ
ศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดการเรียนการ อน
(รายหัว)

187,000

โครงการ นับ นุนค่่าใช้
จ่ายการบริหารการ
ศึกษา าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

113,000

โครงการ ัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษ ุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศา ตราจารย์
ดร. มเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี วาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000

โครงการ บื านงาน
ประเพณี รภัญญะ

10,000

หน้า : 11/16
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

รายจ่ายโครงการ นับ
นุนค่าใช้จ่ายการ
บริหาร ถานศึกษาเพื่อ
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหารกลางวัน

ค่าใช้สอย

539,000

รายจ่ายในการจัดการ
เลือกตั้ง
รายจ่ายในการจัด
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

30,000

รายจ่ายในการจัด
โครงการเวทีประชาคม
ระดับตาบล

งบดาเนินงาน

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

10,000

วั ดุคอมพิวเตอร์

10,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

30,000

วั ดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วั ดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุ

5,000

วั ดุวิทยาศา ตร์หรือการ
แพทย์

2,000

ค่าอาหารเ ริม (นม)

1,227,200

วั ดุก่อ ร้าง

20,000

วั ดุ านักงาน

10,000

หน้า : 12/16
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รายจ่ายโครงการ นับ
นุนค่าใช้จ่ายการ
บริหาร ถานศึกษาเพื่อ
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหารกลางวัน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายในการจัดการ
เลือกตั้ง

งบดาเนินงาน

539,000

200,000

รายจ่ายในการจัด
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ
รายจ่ายในการจัด
โครงการเวทีประชาคม
ระดับตาบล
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
วั ดุคอมพิวเตอร์

วั ดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุ

10,000

10,000

110,000

120,000

35,000

45,000
30,000

200,000

200,000

10,000

15,000

วั ดุวิทยาศา ตร์หรือการ
แพทย์

2,000

ค่าอาหารเ ริม (นม)

1,227,200

วั ดุก่อ ร้าง
วั ดุ านักงาน

200,000

30,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

รวม

20,000
70,000

80,000

หน้า : 13/16

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:04:05

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ค่าวัสดุ

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

วั ดุอื่น

10,000

ค่าบริการ ื่อ ารและโทร
คมนาคม
งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าไฟฟ้า

266,881

ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าก่อ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ
เงินชดเชยค่างานก่อ
ร้าง (ค่า K)

5,000

ค่าก่อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เงินอุดหนุน

โครงการก่อ ร้างถนน
คอนกรีตเ ริมเหล็ก หมู่
ที่ 2 บ้านหว้านน้อย
(ซอยลงเขื่อนป้องกัน
ตลิ่ง)

60,000

โครงการก่อ ร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน แบบหอ
ถัง ูง ขนาดความจุ 10
ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 8
บ้านหนองแ ง

415,457

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
าธารณประโยชน์

2,000

หน้า : 14/16

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 14:04:05

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ค่าวัสดุ

งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

วั ดุอื่น

รวม
12,000

ค่าบริการ ื่อ ารและโทร
คมนาคม

75,000

75,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

10,000

10,000

300,000

566,881

ค่าบริการไปรษณีย์

10,000

10,000

ค่าบริการโทรศัพท์

5,000

5,000

ค่าไฟฟ้า

ค่าก่อ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ
เงินชดเชยค่างานก่อ
ร้าง (ค่า K)

5,000

ค่าก่อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เงินอุดหนุน

โครงการก่อ ร้างถนน
คอนกรีตเ ริมเหล็ก หมู่
ที่ 2 บ้านหว้านน้อย
(ซอยลงเขื่อนป้องกัน
ตลิ่ง)

60,000

โครงการก่อ ร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน แบบหอ
ถัง ูง ขนาดความจุ 10
ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 8
บ้านหนองแ ง

415,457

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
าธารณประโยชน์

หน้า : 15/16
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงาน
โครงการพระราชดาริ
ด้าน าธารณ ุข

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

220,000

เงินอุดหนุน ่วนราชการ
เงินอุดหนุน ่วนราชการ
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนประถมศึกษา
รวม

1,960,000
8,656,862

386,881

480,457

465,000

1,796,580

265,000

6,084,160

64,000

หน้า : 16/16
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

โครงการพระราชดาริ
ด้าน าธารณ ุข
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวม

220,000

เงินอุดหนุน ่วนราชการ
เงินอุดหนุน ่วนราชการ
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนประถมศึกษา
รวม

1,960,000
13,501,060

31,700,000

