เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

ท บ ตบ
ต/

นใ ญ

นใ ญ จง ด ุ ด

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

- ซ - ถนนบ งท
ต/

ง/ต บ

นใ ญ จง ด ุ ด

พื้นที่
ป ช

น - ง บ

นใ ญ

49150

19.00 ต

ท้ง ด

4,834 คน

ชาย

2,438 คน

หญิง

2,396 คน

ง ิโ

ต

ู ณ นที่ 27 น

น 2564

ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
ทศบ ลต บล ว น ญ่
ภ ว น ญ่ จง วดม ด

ร

ค ถ งงบป
ปร
ท นป ธ น

ณ

บ บปร ม ณร ย ยปร
ช

ท บ ตบ

ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565

น ญ

บดน ถ วล ทผบร รท ถน ทศบ ลต บล ว นใ ญ ได น ร ทศบญญต บปร ม ณร ย
ยปร ปต ภ ทศบ ลต บล ว นใ ญ ร น นน ในโ น ผบร รท ถน ทศบ ลต บล ว
นใ ญ
ชแ ใ ท นปร ธ นแล ม ช ทุ ท นไดทร บถ ถ น ร ล ตล ด น ล รแล แนว
นโยบ ย รด นน ร ในป บปร ม ณ พ.ศ. 2565 ด ต ไปน
1. ถ น

ค ัง

1.1 บปร ม ณร ย ยทวไป
ในป บปร ม ณ พ.ศ. 2564 ณ วนท 30 นย ยน พ.ศ. 2564
ถ น ร นด น
1.1.1 นฝ ธน
1.1.2 น

ม นวน 53,255,122.87 บ ท
น

ม นวน 5,219,791.96 บ ท

1.1.4 ร ย ร น นไวแบบ
312,000.00 บ ท

นผ พนแล ย ไมได บ

1.1.5 ร ย ร น นไวโดยย ไมได
2.

บ

วนท ถนม

ร นวน 16,960,158.66 บ ท

1.1.3 นทุน ร

1.2 น

์ รป ร

ย นวน 2 โ ร ร รวม

นผ พน นวน 2 โ ร ร รวม 1,620.00 บ ท

นวน 0.00 บ ท
งบป

2.1 ร ยรบ ร
มวดภ ษ

ณ นปีงบป

ณ พ. . 2563

นวน 32,622,062.71 บ ท ปร

บดวย

ร

นวน

69,654.80 บ ท

มวด ธรรม นยม ปรบ แล ใบ นุญ ต

นวน

226,784.70 บ ท

มวดร ยได

นวน

182,931.54 บ ท

นวน

422,715.00 บ ท

มวดร ยได บ็ด ตล็ด

นวน

351,145.00 บ ท

มวดร ยได

นวน

1,300.00 บ ท

มวดภ ษ ด รร

นวน

13,883,218.28 บ ท

มวด น ุด นุนทวไป

นวน

17,484,313.39 บ ท

ทรพย์ น

มวดร ยได

ธ รณปโภ แล
ทุน

2.2 น ุด นุนทรฐบ ลใ โดยร บุวตถุปร
2.3 ร ย ย ร

รพ ณชย์

์ นวน 1,137,350.60 บ ท

นวน 29,247,748.70 บ ท ปร

บดวย

บล

นวน

8,063,756.86 บ ท

บบุ ล ร

นวน

13,446,141.58 บ ท

บด นน น

นวน

5,117,660.26 บ ท

บล ทุน

นวน

535,370.00 บ ท

บ น ุด นุน

นวน

2,084,820.00 บ ท

บร ย ย ืน

นวน

0.00 บ ท

2.4 ร ย ยท ย
2.5 ม ร ย น

น ุด นุนทรฐบ ลใ โดยร บุวตถุปร
ม พื ด นน รต ม น

2.6 ร ย ยท ย

นทุน ร

2.7 ร ย ยท ย

น

น

น ท นวน 1,958,720.00 บ ท

ม นวน 0.00 บ ท

นวน 0.00 บ ท

์ นวน 1,137,350.60 บ ท

ปร

คาแถลงงบประมาณ
บงบปร ม ณร ยจ ยปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บล ว นใ ญ
ภ ว นใ ญ จง วดมุ ด ร

1. รายรับ
รายรับจริง
ปี 2563

รายรับ

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี

ร

69,654.80

73,000.00

115,000.00

มวดค ธรรม นียม ค ปรบ แล ใบ
นุญ ต

226,784.70

226,200.00

191,000.00

มวดร ยไดจ ทรพย์สิน

182,931.54

175,000.00

130,000.00

มวดร ยไดจ ส ธ รณูปโภค แล
ิจ รพ ณิชย์

422,715.00

400,000.00

730,000.00

มวดร ยได บ็ด ตล็ด

351,145.00

320,600.00

20,800.00

1,300.00

1,000.00

1,000.00

1,254,531.04

1,195,800.00

1,187,800.00

13,883,218.28

10,824,100.00

13,870,000.00

13,883,218.28

10,824,100.00

13,870,000.00

17,484,313.39

19,680,100.00

16,942,200.00

17,484,313.39

19,680,100.00

16,942,200.00

32,622,062.71

31,700,000.00

32,000,000.00

มวดร ยไดจ ทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มวดภ ษีจดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มวด งิน ุด นุนท่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

2565

2
ิ
2563
งบกลาง

2564

2565

8,063,756.86

8,656,862.00

8,907,122.00

งบบุคลากร

13,446,141.58

15,104,600.00

15,385,676.00

งบดา นินงาน

5,117,660.26

5,278,081.00

5,102,502.00

535,370.00

480,457.00

284,700.00

2,084,820.00

2,180,000.00

2,320,000.00

29,247,748.70

31,700,000.00

32,000,000.00

งบลงทุน
งบ งินอุดหนุน

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
เทศบาลตาบล วานใ ญ่
อาเภอ วานใ ญ่ จัง วัดม ดา าร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตาบล ว้านใ ญ่
อาเภอ ว้านใ ญ่ จัง วัดมกดา าร
ด้าน

รวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

10,391,080

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

984,280

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

6,931,718

แผนงานสาธารณสข

548,760

แผนงานสังคมสงเคราะ ์

592,240

แผนงานเค ะและชมชน

576,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

215,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอตสา กรรมและการโยธา

2,363,800

แผนงานการเกษตร

370,000

แผนงานการพาณิชย์

120,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

8,907,122
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

32,000,000

น : 1/7

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
ทศบ ลต บล ว นใ ญ
ภ ว นใ ญ จง วดมุ ด ร
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ

งบกลาง

รวม

งบกลาง

8,907,122

8,907,122

งบ ล ง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

8,907,122

8,907,122

งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

งานบริหารงานคลัง

รวม

5,926,640

588,960

2,172,480

180,000

8,868,080

งิน ดื น (ฝ่ ย ร มื ง)

2,624,640

0

0

0

2,624,640

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )

3,302,000

588,960

2,172,480

180,000

6,243,440

1,246,000

40,000

233,000

4,000

1,523,000

ค ต บแทน

164,000

36,000

33,000

0

233,000

ค ใชส ย

343,000

4,000

110,000

4,000

461,000

ค วสดุ

285,000

0

75,000

0

360,000

ค ส ธ รณูปโภค

454,000

0

15,000

0

469,000

7,172,640

628,960

2,405,480

184,000

10,391,080

งบดา นินงาน

รวม

น : 2/7

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานป้องกันและบรร ทา
สาธารณภัย

งบ
งบบุคลากร

รวม

845,280

845,280

845,280

845,280

139,000

139,000

ค ต บแทน

68,000

68,000

ค ใชส ย

44,000

44,000

ค วสดุ

27,000

27,000

984,280

984,280

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )
งบดา นินงาน

รวม

น : 3/7

แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน
กับการศึกษา
และประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

รวม

406,560

2,128,956

2,535,516

406,560

2,128,956

2,535,516

งบดา นินงาน

4,000

2,292,202

2,296,202

ค ใชส ย

4,000

995,950

999,950

ค วสดุ

0

1,247,252

1,247,252

ค ส ธ รณูปโภค

0

49,000

49,000

งบ งินอุดหนุน

0

2,100,000

2,100,000

งิน ุด นุน

0

2,100,000

2,100,000

410,560

6,521,158

6,931,718

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )

รวม

น : 4/7

แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ
งบบุคลากร

รวม

233,760

233,760

233,760

233,760

95,000

95,000

ค ต บแทน

36,000

36,000

ค ใชส ย

59,000

59,000

งบ งินอุดหนุน

220,000

220,000

งิน ุด นุน

220,000

220,000

548,760

548,760

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )
งบดา นินงาน

รวม
แผนงานสังคมสง คราะห์
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสง คราะห์

รวม

588,240

588,240

588,240

588,240

งบดา นินงาน

4,000

4,000

ค ใชส ย

4,000

4,000

592,240

592,240

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )

รวม

น : 5/7

แผนงาน คหะและชุมชน
งาน งานกาจัดขยะมลฝอย
และสิ่งปฏิกล

งบ
งบบุคลากร

รวม

576,000

576,000

576,000

576,000

รวม
576,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

576,000

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )

งาน งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งบ

รวม

งบดา นินงาน

215,000

215,000

ค ใชส ย

215,000

215,000

215,000

215,000

รวม

น : 6/7

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบ

งบบุคลากร

งานก่อสร้าง

รวม

1,498,800

0

1,498,800

1,498,800

0

1,498,800

580,300

0

580,300

30,000

0

30,000

ค ใชส ย

320,300

0

320,300

ค วสดุ

230,000

0

230,000

0

284,700

284,700

0

284,700

284,700

2,079,100

284,700

2,363,800

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )
งบดา นินงาน
ค ต บแทน

งบลงทุน
ค ที่ดินแล สิ่ง สร ง
รวม

น : 7/7

แผนงานการ กษตร
งาน งานส่ง สริมการ กษตร

งบ
งบบุคลากร
งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )
งบดา นินงาน
ค ส ธ รณูปโภค

รวม

รวม

120,000

120,000

120,000

120,000

250,000

250,000

250,000

250,000

370,000

370,000

แผนงานการพาณิชย์
งาน

งบ
งบบุคลากร
งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )

รวม

งานกิจการประปา

รวม

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

วนที่พิมพ์ : 27/9/2564 16:55:34

น : 1/4

รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บล ว นใ ญ
ภ ว นใ ญ จง วดมุ ด ร
รายรับจริง
ปี 2562
หมวดภาษีอากร
ภ ษีโรง รื นแล ที่ดิน
ภ ษีบ รุงท งที่
ภ ษีที่ดินแล สิ่งปลู สร ง
ภ ษีป้ ย
ร รฆ สตว์
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรม นียมใบ นุญ ต รข ยสุร
ค ธรรม นียม ็บแล ขนมูลฝ ย
ค ธรรม นียมใน ร
นงสื รบร ง รแจงสถ นที่
จ น ย ร รื ส สม ร
ค ธรรม นียมปิด โปรย ติดต้งแผนปร ศ รื แผนปลิว พื่
รโฆษณ
ค ธรรม นียม ี่ยว บ รควบคุม ค ร
ค ธรรม นียมส รบสิ่งลวงล้ ล น้
ค ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณิชย์
ค ธรรม นียมใบ นุญ ตปร บ ิจ รน้ มน ชื้ พลิง

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

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

0.00
0.00
1,491.80
60,879.00
7,284.00
69,654.80

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

1,940.00
150,790.00

2,240.70
159,860.00

14,500.00

0.00
0.00
0.00
81.82
-37.50

ปี 2565

%
%
%
%
%

0.00
0.00
10,000.00
100,000.00
5,000.00
115,000.00

2,100.00
160,000.00

9.52 %
0.00 %

2,300.00
160,000.00

9,000.00

10,000.00

-50.00 %

5,000.00

170.00

270.00

300.00

-33.33 %

200.00

1,295.00
0.00
800.00
1,000.00

1,139.00
0.00
750.00
1,000.00

1,500.00
0.00
700.00
1,000.00

-33.33
100.00
-14.29
0.00

%
%
%
%

1,000.00
5,000.00
600.00
1,000.00

วนที่พิมพ์ : 27/9/2564 16:55:35

น : 2/4

รายรับจริง
50.00
7,850.00
1,180.00
0.00
6.45
3,000.00

500.00
7,800.00
1,540.00
0.00
0.00
3,000.00

100.00
8,000.00
1,500.00
500.00
100.00
3,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
0.00 %
-62.50 %
33.33 %
100.00 %
0.00 %
0.00 %

32,650.00

33,250.00

32,000.00

-93.75 %

50.00
4,000.00
280.00
1,945.00
100.00
221,606.45

2,750.00
2,000.00
200.00
1,485.00
0.00
226,784.70

1,200.00
2,000.00
100.00
2,000.00
100.00
226,200.00

-16.67
0.00
0.00
-25.00
0.00

%
%
%
%
%

1,000.00
2,000.00
100.00
1,500.00
100.00
191,000.00

82,020.00
90,650.05
172,670.05

82,860.00
100,071.54
182,931.54

85,000.00
90,000.00
175,000.00

-52.94 %
0.00 %

40,000.00
90,000.00
130,000.00

398,431.00
0.00
398,431.00

422,715.00
0.00
422,715.00

400,000.00
0.00
400,000.00

2.50 %
100.00 %

410,000.00
320,000.00
730,000.00

ปี 2562
ค ธรรม นียม ื่น ๆ
ค ปรบผู ร ท ผิด ฎ ม ยจร จรท งบ
ค ปรบผู ร ท ผิด ฎ ม ยแล ข บงคบท งถิ่น
ค ปรบ รผิดสญญ
ค ปรบ ื่น ๆ
ค ใบ นุญ ตรบท ร ็บขนสิ่งปฏิ ูล รื มูลฝ ย
ค ใบ นุญ ตปร บ รค ส รบ ิจ รที่ ปน นตร ยต
สุขภ พ
ค ใบ นุญ ตจ น ยสินค ในที่ รื ท งส ธ รณ
ค ใบ นุญ ตจดต้งตล ด ชน
ค ใบ นุญ ต ี่ยว บ รควบคุม ค ร
ค ใบ นุญ ต ี่ยว บ รโฆษณ โดยใช ครื่ งขย ย สียง
ค ใบ นุญ ต ื่น ๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค ช รื บริ ร
ด บี้ย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
ร ยไดจ ปร ป
ร ยไดจ ตล ดสด
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565
100.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
100.00
3,000.00
2,000.00

วนที่พิมพ์ : 27/9/2564 16:55:35

น : 3/4

รายรับจริง
ปี 2562
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค ข ย ส ร รจดซื้ จดจ ง
ค รบร งส น แล ถ ย ส ร
งินชด ชยปฏิบติ รฉุ ฉิน
ร ยได บ็ด ตล็ด ื่น ๆ

ปี 2563

ปี 2564

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

0.00
0.00
0.00
312,360.00
312,360.00

0.00
0.00
0.00
351,145.00
351,145.00

รวมหมวดรายได้จากทุน

0.00
0.00

1,300.00
1,300.00

1,000.00
1,000.00

384,336.15
7,940,447.69
1,960,507.28
54,942.30
4,216,903.33
33,673.81
37,144.03

455,005.06
7,377,047.64
1,909,380.91
53,299.13
3,667,234.51
30,726.09
32,576.94

310,000.00
5,500,000.00
1,500,000.00
50,000.00
3,000,000.00
30,000.00
34,000.00

595,784.00

357,948.00

0.00
15,223,738.59

0.00
13,883,218.28

หมวดรายได้จากทุน
ค ข ยท ดตล ดทรพย์สิน
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีรถยนต์
ภ ษีมูลค พิ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน
ภ ษีมูลค พิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได
ภ ษีธุร ิจ ฉพ
ภ ษีสรรพส มิต
ค ภ ค ลวงแร
ค ภ ค ลวงปิโตร ลียม
ค ธรรม นียมจดท บียนสิทธิแล นิติ รรมต มปร มวล
ฎ ม ยที่ดิน
ค ธรรม นียมแล ค ใชน้ บ ด ล
รวมหมวดภาษีจัดสรร

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

500.00 3,800.00 %
100.00
0.00 %
0.00 100.00 %
320,000.00 -99.84 %
320,600.00
0.00 %

17.74
36.36
26.67
10.00
23.33
0.00
2.94

ปี 2565
19,500.00
100.00
700.00
500.00
20,800.00
1,000.00
1,000.00

%
%
%
%
%
%
%

365,000.00
7,500,000.00
1,900,000.00
55,000.00
3,700,000.00
30,000.00
35,000.00

400,000.00

-28.75 %

285,000.00

100.00
10,824,100.00

-100.00 %

0.00
13,870,000.00

วนที่พิมพ์ : 27/9/2564 16:55:35

น : 4/4

รายรับจริง
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งิน ุด นุนท่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

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

17,484,313.39
17,484,313.39
32,622,062.71

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

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-13.91 %

ปี 2565
16,942,200.00
16,942,200.00
32,000,000.00

วนที่พิมพ์ : 27/9/2564 16:57:38

น : 1/3

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บล ว นใ ญ
ภ ว นใ ญ จง วดมุ ด
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

ร

32,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

115,000 บาท

ภ ษีที่ดินแล สิ่งปลู สร ง

จ นวน

10,000 บ ท

ภ ษีป้ ย

จ นวน

100,000 บ ท

จ นวน

5,000 บ ท

รวม

191,000 บาท

ค ธรรม นียมใบ นุญ ต รข ยสุร

จ นวน

2,300 บ ท

ค ธรรม นียม ็บแล ขนมูลฝ ย

จ นวน

160,000 บ ท

ค ธรรม นียมใน ร
นงสื รบร ง รแจงสถ นที่จ น ย
ร รื ส สม ร

จ นวน

5,000 บ ท

จ นวน

200 บ ท

ค ธรรม นียม ี่ยว บ รควบคุม ค ร

จ นวน

1,000 บ ท

ค ธรรม นียมส รบสิ่งลวงล้ ล น้

จ นวน

5,000 บ ท

ค ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณิชย์

จ นวน

600 บ ท

ค ธรรม นียมใบ นุญ ตปร

จ นวน

1,000 บ ท

ค ธรรม นียม ื่น ๆ

จ นวน

100 บ ท

ค ปรบผู ร ท ผิด ฎ ม ยจร จรท งบ

จ นวน

3,000 บ ท

ค ปรบผู ร ท ผิด ฎ ม ยแล ข บงคบท งถิ่น

จ นวน

2,000 บ ท

ค ปรบ รผิดสญญ

จ นวน

1,000 บ ท

ค ปรบ ื่น ๆ

จ นวน

100 บ ท

จ นวน

3,000 บ ท

จ นวน

2,000 บ ท

ร รฆ สตว์
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค ธรรม นียมปิด โปรย ติดต้งแผนปร
โฆษณ

ค ใบ นุญ ตรบท
ค ใบ นุญ ตปร
สุขภ พ

ศ รื แผนปลิว พื่

บ ิจ รน้ มน ชื้ พลิง

ร ็บขนสิ่งปฏิ ูล รื มูลฝ ย
บ รค ส รบ ิจ รที่ ปน นตร ยต

ร

วนที่พิมพ์ : 27/9/2564 16:57:38

น : 2/3

ค ใบ นุญ ตจ น ยสินค ในที่ รื ท งส ธ รณ

จ นวน

1,000 บ ท

ค ใบ นุญ ตจดต้งตล ด ชน

จ นวน

2,000 บ ท

ค ใบ นุญ ต ี่ยว บ รควบคุม ค ร

จ นวน

100 บ ท

ค ใบ นุญ ต ี่ยว บ รโฆษณ โดยใช ครื่ งขย ย สียง

จ นวน

1,500 บ ท

ค ใบ นุญ ต ื่น ๆ

จ นวน

100 บ ท

รวม

130,000 บาท

ค ช รื บริ ร

จ นวน

40,000 บ ท

ด บี้ย

จ นวน

90,000 บ ท

รวม

730,000 บาท

ร ยไดจ ปร ป

จ นวน

410,000 บ ท

ร ยไดจ ตล ดสด

จ นวน

320,000 บ ท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

20,800 บาท

ค ข ย ส ร รจดซื้ จดจ ง

จ นวน

19,500 บ ท

ค รบร งส น แล ถ ย ส ร

จ นวน

100 บ ท

งินชด ชยปฏิบติ รฉุ ฉิน

จ นวน

700 บ ท

ร ยได บ็ด ตล็ด ื่น ๆ

จ นวน

500 บ ท

รวม

1,000 บาท

จ นวน

1,000 บ ท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์

หมวดรายได้จากทุน
ค ข ยท ดตล ดทรพย์สิน

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รวม

13,870,000 บาท

จ นวน

365,000 บ ท

จ นวน

7,500,000 บ ท

ภ ษีมูลค พิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได

จ นวน

1,900,000 บ ท

ภ ษีธุร ิจ ฉพ

จ นวน

55,000 บ ท

ภ ษีสรรพส มิต

จ นวน

3,700,000 บ ท

ค ภ ค ลวงแร

จ นวน

30,000 บ ท

ค ภ ค ลวงปิโตร ลียม

จ นวน

35,000 บ ท

ค ธรรม นียมจดท บียนสิทธิแล นิติ รรมต มปร มวล ฎ ม ย
ที่ดิน

จ นวน

285,000 บ ท

ภ ษีรถยนต์
ภ ษีมูลค พิ่มต ม พ.ร.บ.

นดแผน

วนที่พิมพ์ : 27/9/2564 16:57:38

น : 3/3

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งิน ุด นุนท่วไป

รวม

16,942,200 บาท

จ นวน

16,942,200 บ ท

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 16:59

น้า : 1/36

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบล ว้านใ ญ
อาเภอ ว้านใ ญ จัง วัดมุกดา าร
รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

208,856

191,370

246,120

0 %

246,120

8,946

8,844

10,000

0 %

10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

4,845,100

4,990,500

5,145,514

10.9 %

5,706,124

เบี้ยยังชีพความพิการ

2,052,800

2,047,200

2,142,800

1.47 %

2,174,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

108,000

108,000

138,000

-17.39 %

114,000

เงินสารองจาย

208,710

144,292

190,000

-73.68 %

50,000

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0

0

0

100 %

451,734

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบานาญ (ช.ค.บ.)

0

0

0

100 %

24,744

คาบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแ ง
ประเทศไทย

0

0

30,000

0 %

30,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

รายจายตามข้อผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 16:59

น้า : 2/36

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

เพื่อจายเปนเงินบารุงสมาคมสันติบาตแ ง
ประเทศไทย

26,831.34

27,772.86

0

0 %

0

สมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตาบล ว้านใ ญ

100,000

100,000

100,000

0 %

100,000

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

285,210

327,994

360,597

-100 %

0

8,496

28,744

24,744

-100 %

0

0

89,040

0

0 %

0

รวมงบกลาง

7,852,949.34

8,063,756.86

8,387,775

8,907,122

รวมงบกลาง

7,852,949.34

8,063,756.86

8,387,775

8,907,122

รวมงบกลาง

7,852,949.34

8,063,756.86

8,387,775

8,907,122

รวมแผนงานงบกลาง

7,852,949.34

8,063,756.86

8,387,775

8,907,122

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

695,520

695,520

522,520

33.11 %

695,520

คาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก

120,000

120,000

89,000

34.83 %

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

120,000

120,000

89,000

34.83 %

120,000

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.)
เงินชวยพิเศษ
เงินชวยพิเศษ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 16:59

น้า : 3/36

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริ ารสวนตาบล

189,060

198,720

132,720

49.73 %

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,490,400

1,490,400

1,238,800

20.31 %

1,490,400

2,614,980

2,624,640

2,072,040

2,795,528.45

3,027,248.04

3,331,240

-31.06 %

2,296,520

84,000

84,000

84,000

0 %

84,000

138,000

133,693.54

162,000

0 %

162,000

2,232,044.17

2,306,520

2,442,600

-71.36 %

699,480

183,780

178,740

192,000

-68.75 %

60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

5,433,352.62

5,730,201.58

6,211,840

3,302,000

รวมงบบุคลากร

8,048,332.62

8,354,841.58

8,283,880

5,926,640

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

38,700

27,000

390,000

-93.59 %

25,000

คาเบี้ยประชุม

14,744

13,682

16,000

0 %

16,000

190,500

209,000

276,000

-60.87 %

108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น
เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 16:59

น้า : 4/36

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0

0

0

100 %

15,000

24,100

20,300

15,000

-100 %

0

268,044

269,982

697,000

203,542.31

238,551.31

295,700

-56.71 %

128,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร

0

0

42,000

0 %

42,000

คาใช้จายในการจัดทาเว็บไซต์

0

0

16,500

-100 %

0

15,714

5,180

7,000

-28.57 %

5,000

34,804

65,400

40,000

-30 %

28,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

0

0

10,000

-100 %

0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

10,000

รายจายในการจัดการเลือกตั้ง

0

0

0

100 %

20,000

0

0

350,000

-100 %

0

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

164,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

รายจายในการจัดการเลือกตั้ง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจายในการจัดโครงการจัดเวทีประชาคม
ระดับตาบล

0

0

0

100 %

10,000

รายจายในการจัดโครงการเนื่องในวันรัฐพิธี

0

8,700

0

0 %

0

รายจายในการจัดโครงการเวทีประชาคม
ตาบลระดับตาบล

8,452

0

0

0 %

0

รายจายในการจัดโครงการเวทีประชาคม
ระดับตาบล

0

0

10,000

-100 %

0

338,709.98

228,030

100,000

0 %

100,000

601,222.29

545,861.31

871,200

วัสดุสานักงาน

79,890

41,747

50,000

10 %

55,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

14,990

20,395

10,000

0 %

10,000

299,960

241,075

220,000

-9.09 %

200,000

27,000

27,480

26,800

-25.37 %

20,000

421,840

330,697

306,800

958,933.32

485,789.2

557,000

-37.16 %

350,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

11,430.07

8,942.8

13,000

-69.23 %

4,000

คาบริการโทรศัพท์

54,225.72

80,387.91

5,000

-20 %

4,000

คาบริการไปรษณีย์

13,313

9,683

20,000

-85 %

3,000

6,000

0

91,000

-1.1 %

90,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

343,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

285,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2565

0

0

0

3,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

1,043,902.11

584,802.91

686,000

454,000

รวมงบดาเนินงาน

2,335,008.4

1,731,343.22

2,561,000

1,246,000

0

8,540

0

0 %

0

99,000

0

0

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
คาจัดซื้อชั้นวางแฟ้มเ ล็ก 4 ชั้น ชนิด 40
ชอง จานวน 2 ลัง
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
จานวน 1 ซุ้ม
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปด จานวน 8 จุด
พร้อมติดตั้งระบบ
ประกอบด้วย
1. เครื่องบันทึกภาพ แบบ 8 ชอง
2. กล้องวงจรปด แบบมุมมองคงที่ สา รับ
ติดตั้งภายในอาคาร ความละเอียดไมน้อย
กวา 2 ล้าน พิกเซล, ขนาดเลนส์ 3.6 ม.ม.
มุมมอง 82.6 องศา, Smart IR กลางคืนสูง
สุด 20 เมตร, ระบบวัดแสงพร้อมระบบ ICR
3. ฮาร์ดดิสก์บันทึกภาพ ความจุ 2 TB
4. จอมอนิเตอร์ ขนาด 23.8 นิ้ว ความ
ละเอียด 1920x1080 HDMI

0

29,160

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จานวน
2 เครื่อง

0

37,800

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติด
ตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน
1 เครื่อง

0

4,190

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

99,000

79,690

0

0

รวมงบลงทุน

99,000

79,690

0

0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
โครงการอบรมอาสาสมัครแจ้งขาวยาเสพ
ติด ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563

0

30,000

0

0 %

0

35,000

0

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

35,000

30,000

0

0

รวมงบเงินอุดหนุน

35,000

30,000

0

0

รวมงานบริหารทั่วไป

10,517,341.02

10,195,874.8

10,844,880

7,172,640

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

396,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

192,960

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

588,960

รวมงบบุคลากร

0

0

0

588,960

เงินอุด นุนที่ทาการปกครองอาเภอ ว้า
นใ ญ ฝ่ายความมั่นคง

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน

0

0

0

0

0

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

0

100 %

2,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

2,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

4,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

40,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

0

0

0

628,960

989,760

1,063,860

1,390,380

13.17 %

1,573,440

42,000

42,000

60,000

0 %

60,000

485,160

490,920

496,800

1.26 %

503,040

รวมค่าตอบแทน

100 %

36,000
36,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2565

36,000

36,000

36,000

36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,552,920

1,632,780

1,983,180

2,172,480

รวมงบบุคลากร

1,552,920

1,632,780

1,983,180

2,172,480

0

0

7,500

-33.33 %

5,000

81,000

64,000

9,000

211.11 %

28,000

81,000

64,000

16,500

58,450

27,400

70,000

-42.86 %

40,000

33,654.87

16,562

20,000

0 %

20,000

0

0

0

100 %

10,000

5,600

61,000

245,000

-91.84 %

20,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
คาเชาบ้าน
รวมค่าตอบแทน

33,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
โครงการจัดทาข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาบารุงรักษาและซอมแซม

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

11,768

6,619

20,000

109,472.87

111,581

355,000

วัสดุสานักงาน

39,894

25,495.2

45,000

-11.11 %

40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

28,380

28,260

55,000

-36.36 %

35,000

68,274

53,755.2

100,000

0

0

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

0

15,000

รวมงบดาเนินงาน

258,746.87

229,336.2

471,500

233,000

คาจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 2 ตัว

0

0

4,000

-100 %

0

คาจัดซื้อเก้าอี้สานักงานผนังสูง จานวน 1
ตัว

0

0

4,000

-100 %

0

คาจัดซื้อตู้เ ล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จานวน
2 ลัง

0

10,680

0

0 %

0

คาจัดซื้อตู้เ ล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน
จานวน 1 ลัง

0

0

5,500

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

0 %

ปี 2565
20,000
110,000

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

75,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์

100 %

15,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาจัดซื้อตู้เ ล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน
ทึบ ขนาด 4 ฟุต จานวน 2 ลัง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

8,000

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สา รับ
ประมวลผล จานวน 2 เครื่อง

0

0

44,000

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จานวน
1 เครื่อง

0

18,900

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติด
ตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน
1 เครื่อง

0

4,190

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จานวน 1
เครื่อง

21,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer
แบบแครยาว จานวน 1 เครื่อง

0

22,990

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

21,000

56,760

65,500

0

รวมงบลงทุน

21,000

56,760

65,500

0

รวมงานบริหารงานคลัง

1,832,666.87

1,918,876.2

2,520,180

2,405,480

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

180,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

180,000

รวมงบบุคลากร

0

0

0

180,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

0

100 %

2,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

2,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

4,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

4,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

0

0

0

184,000

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

12,350,007.89

12,114,751

13,365,060

10,391,080

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

245,280

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

540,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

845,280

รวมงบบุคลากร

0

0

0

845,280

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

20,000

คาเชาบ้าน

0

0

0

100 %

48,000

0

0

0

0

0

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

68,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

100 %

2,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

2,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

50,000

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจาองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

0

0

0

100 %

30,000

โครงการเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย

0

0

0

100 %

10,000

โครงการเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย

0

7,414

10,000

-100 %

0

0

7,414

60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

0

0

2,000

0 %

2,000

วัสดุจราจร

0

0

0

100 %

20,000

วัสดุอื่น

0

0

2,000

150 %

5,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

4,000

27,000

รวมงบดาเนินงาน

0

7,414

64,000

139,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0

7,414

64,000

984,280

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

0

7,414

64,000

984,280

รวมค่าใช้สอย

44,000

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

1,147,080

1,098,000

1,254,720

-85.65 %

180,000

42,000

73,500

193,200

-100 %

0

536,400

555,360

511,040

-55.67 %

226,560

13,260

8,100

5,000

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,738,740

1,734,960

1,963,960

406,560

รวมงบบุคลากร

1,738,740

1,734,960

1,963,960

406,560

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

0

100 %

2,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

2,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

4,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

4,000

เงินวิทยฐานะ
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติด
ตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน
4 เครื่อง

0

16,760

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

16,760

0

0

รวมงบลงทุน

0

16,760

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

1,738,740

1,751,720

1,963,960

410,560

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

1,286,556

เงินวิทยฐานะ

0

0

0

100 %

168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

638,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

2,128,956

รวมงบบุคลากร

0

0

0

2,128,956

0 %

0

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

100 %

97,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

0

100 %

10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

3,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ ารการ
ศึกษา เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน
(ราย ัว)

0

178,500

187,000

0 %

187,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ ารการ
ศึกษา เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการ
สอน(ราย ัว)

147,900

0

0

0 %

0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ ารการ
ศึกษา สา รับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0

35,600

113,000

0 %

113,000

52,870

0

0

0 %

0

468,320

0

0

0 %

0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริารการ
ศึกษา สา รับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายจายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริ ารสถานศึกษา เพื่อจายเปนคาจ้างเ มา
ประกอบอา ารกลางวัน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รายจายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริ ารสถานศึกษาเพื่อจายเปนคาจ้างเ มา
ประกอบอา ารกลางวัน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

417,000

539,000

5 %

565,950

30,000

30,000

0

100 %

10,000

0

0

0

100 %

10,000

699,090

661,100

839,000

วัสดุสานักงาน

0

0

0

100 %

2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

0

0

0

100 %

1,240,252

คาอา ารเสริม (นม)

1,174,978.46

1,204,459.86

1,227,200

-100 %

0

0

0

0

100 %

5,000

1,174,978.46

1,204,459.86

1,227,200

คาไฟฟ้า

0

0

0

100 %

30,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

0

0

0

100 %

6,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

0

0

0

100 %

13,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

0

49,000

รวมงบดาเนินงาน

1,874,068.46

1,865,559.86

2,066,200

2,292,202

รายจายในการจัดโครงการจัดงานวันเด็ก
แ งชาติ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

995,950

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

1,247,252

ค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
เงินอุด นุนสวนราชการโครงการอา าร
กลางวันโรงเรียนประถมศึกษา

0

0

1,960,000

7.14 %

2,100,000

เงินอุด นุนสวนราชการโครงการอา าร
กลางวันโรงเรียนประถมศึกษา ฯ

1,902,460

0

0

0 %

0

เงินอุด นุนสวนราชการโครงการอา าร
กลางวันโรงเรียนประถมศึกษาฯ

0

1,834,820

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

1,902,460

1,834,820

1,960,000

2,100,000

รวมงบเงินอุดหนุน

1,902,460

1,834,820

1,960,000

2,100,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

3,776,528.46

3,700,379.86

4,026,200

6,521,158

รวมแผนงานการศึกษา

5,515,268.46

5,452,099.86

5,990,160

6,931,718
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

0

0

5,000

-100 %

0

โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19)

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0

0

30,000

-100 %

0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจายเพื่อรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า

30,000

33,322

0

รวมค่าใช้สอย

30,000

33,322

45,000

0

รวมงบดาเนินงาน

30,000

33,322

45,000

0

0

0

220,000

-100 %

0

220,000

220,000

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

220,000

220,000

220,000

0

รวมงบเงินอุดหนุน

220,000

220,000

220,000

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

250,000

253,322

265,000

0

0

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

233,760

รวมงบบุคลากร

0

0

0

233,760

0 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน์
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
เงินอุด นุนคณะกรรมการ มูบ้าน

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

100 %

233,760
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 %

5,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

0

100 %

2,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

2,000

โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19)

0

0

0

100 %

10,000

รวมค่าตอบแทน

100 %

36,000
36,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

100 %

ปี 2565

0

0

0

40,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

59,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

95,000

0

0

0

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

220,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

220,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

0

0

0

548,760

รวมแผนงานสาธารณสุข

250,000

253,322

265,000

548,760

0

0

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข

100 %

220,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

100 %

317,520
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2565

0

0

0

270,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

588,240

รวมงบบุคลากร

0

0

0

588,240

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

0

100 %

2,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

2,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

4,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

4,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

0

0

0

592,240

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

0

0

0

592,240

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

787,112.26

841,560

733,380

-100 %

0

35,564.51

42,000

42,000

-100 %

0

648,000

648,000

648,000

-100 %

0

72,000

72,000

72,000

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,542,676.77

1,603,560

1,495,380

0

รวมงบบุคลากร

1,542,676.77

1,603,560

1,495,380

0

32,400

27,000

0

0 %

0

0

0

7,900

-100 %

0

32,400

27,000

7,900

58,851.06

120,890

132,207

เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

0

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

2,580

-100 %

0

คาเดินทางไปราชการ

4,664

12,380

0

0 %

0

คาบารุงรักษาและซอมแซม

302,819

211,263

130,500

-100 %

0

366,334.06

344,533

265,287

0

13,480

5,000

-100 %

0

83,775

71,174

64,200

-100 %

0

0

0

5,000

-100 %

0

วัสดุกอสร้าง

42,544

20,147

28,000

-100 %

0

วัสดุคอมพิวเตอร์

12,800

19,850

19,050

-100 %

0

วัสดุอื่น

51,285

29,435

41,450

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

190,404

154,086

162,700

0

รวมงบดาเนินงาน

589,138.06

525,619

435,887

0

0

32,400

0

รวมค่าใช้สอย

0

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000
บีทียู พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาจัดซื้อตู้เ ล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน
จานวน 1 ลัง

0

5,340

0

0 %

0

คาจัดซื้อตู้เ ล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน
จานวน 1 ลัง

0

3,520

0

0 %

0

0

8,000

0

0 %

0

0

38,000

0

0 %

0

0

13,500

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จานวน
1 เครื่อง

0

18,900

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

119,660

0

0

รวมงบลงทุน

0

119,660

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

2,131,814.83

2,248,839

1,931,267

0

ครุภัณฑ์กอสร้าง
คาจัดซื้อแบบ ลอคอนกรีตทรงเ ลี่ยม
(แบบเ ล็ก) จานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
คาจัดซื้อเครื่องตัด ญ้า แบบข้อแข้ง จานวน
4 เครื่อง
ครุภัณฑ์โรงงาน
คาจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาด 2 แรงม้า
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

432,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

144,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

576,000

รวมงบบุคลากร

0

0

0

576,000

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

0

0

0

576,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

2,131,814.83

2,248,839

1,931,267

576,000

500,000

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

100,000

0

0

300,000

-100 %

0

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการแขงขันเรือยาวประเพณี
โครงการแขงขันเรือยาวประเพณีอาเภอ ว้า
นใ ญ
โครงการแขงขันเรือยาวประเพณีอาเภอ ว้า
นใ ญ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการประเพณีสงกรานต์

100,000

0

0

100 %

50,000

โครงการวิปัสสนากรรมฐาน

35,000

35,000

35,000

0 %

35,000

โครงการสงเสริมประเพณีการกอเจดีย์ทราย

20,000

0

0

100 %

20,000

โครงการสืบสานงานประเพณีสรภัญญะ

10,000

0

10,000

0 %

10,000

รวมค่าใช้สอย

665,000

35,000

345,000

215,000

รวมงบดาเนินงาน

665,000

35,000

345,000

215,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

665,000

35,000

345,000

215,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

665,000

35,000

345,000

215,000

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

958,800

เงินประจาตาแ นง

0

0

0

100 %

60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

432,000

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

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2565

0

0

0

48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

1,498,800

รวมงบบุคลากร

0

0

0

1,498,800

0

0

0

100 %

5,000

0

0

0

100 %

25,000

0

0

0

0

0

0

100 %

140,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

0

100 %

10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

10,000

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

30,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาบารุงรักษาและซอมแซม

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

0

0

0

0

0

0

วัสดุสานักงาน

0

0

0

100 %

10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

0

100 %

80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

0

0

0

100 %

5,000

วัสดุกอสร้าง

0

0

0

100 %

80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0

0

0

100 %

15,000

วัสดุอื่น

0

0

0

100 %

40,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

230,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

580,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

0

0

0

2,079,100

144,500

0

0

รวมค่าใช้สอย

144,500

0

0

0

รวมงบดาเนินงาน

144,500

0

0

0

รวมค่าใช้สอย

100 %

ปี 2565
160,300
320,300

ค่าวัสดุ

งานก่อสร้าง
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการวางทอระบายน้าพร้อมบอพัก มู
ที่ 4 บ้าน ว้านใ ญ

0

0

0

100 %

279,700

เงินชดเชยคางานกอสร้าง (คา K)

0

0

5,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้าน ว้านใ ญ มูที่ 4

0

0

24,400

-100 %

0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
มูที่ 2 บ้าน ว้านน้อย (ซอยลงเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง)

0

0

60,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างระบบประปา มูบ้าน แบบ
อถังสูง ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร
มูที่ 8 บ้าน นองแสง

0

0

415,457

-100 %

0

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

0

198,000

0

0 %

0

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
สายริมโขง มูที่ 3 บ้าน ว้านใ ญ

0

64,500

0

0 %

0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการวางทอระบายน้าคอนกรีต บ้าน
ว้านใ ญ มูที่ 1 ตาบล ว้านใ ญ อาเภอ
ว้านใ ญ จัง วัดมุกดา าร

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

33,000

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

5,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

33,000

262,500

504,857

284,700

รวมงบลงทุน

33,000

262,500

504,857

284,700

328,713.63

0

0

รวมเงินอุดหนุน

328,713.63

0

0

0

รวมงบเงินอุดหนุน

328,713.63

0

0

0

รวมงานก่อสร้าง

506,213.63

262,500

504,857

284,700

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

506,213.63

262,500

504,857

2,363,800

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
(คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
อุด นุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจัง วัด
มุกดา าร

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

108,000

108,000

108,000

0 %

108,000

12,000

12,000

12,000

0 %

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

120,000

120,000

120,000

120,000

รวมงบบุคลากร

120,000

120,000

120,000

120,000

0

690,065.98

726,881

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

690,065.98

726,881

250,000

รวมงบดาเนินงาน

0

690,065.98

726,881

250,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

120,000

810,065.98

846,881

370,000

รวมแผนงานการเกษตร

120,000

810,065.98

846,881

370,000

0

0

0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

-65.61 %

250,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

100 %

108,000

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 16:59
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2565

0

0

0

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

120,000

รวมงบบุคลากร

0

0

0

120,000

รวมงานกิจการประปา

0

0

0

120,000

รวมแผนงานการพาณิชย์

0

0

0

120,000

รวมทุกแผนงาน

29,391,254.15

29,247,748.7

31,700,000

32,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาลตาบล วานใ ญ
อา ภอ วานใ ญ จัง วัดมุ ดา าร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

8,907,122 บาท

รวม

8,907,122 บาท

รวม

8,907,122 บาท

จานวน

246,120 บาท

- พื่อจาย ป็น งินสมทบ องทุนประ ันสังคม รณีประสบอันตราย
รือ จ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ
. ประ ันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตรารอยละ 5 ของคาจางพนั งาน
จาง งิน พิ่มคาครองชีพ คาจางชั่วคราว ตามระ บียบและ นังสือ
สั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. นังสือสานั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
0809.5/ว 9 ลว. 22 ม ราคม 2557
2. นังสือสานั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
0809.5/ว 81 ลว. 10 ร ฎาคม 2557
งินสมทบ องทุน งินทดแทน
จานวน

10,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง
งินสมทบ องทุนประ ันสังคม

- พื่อจาย ป็น งินสมทบ องทุน งินทดแทน ตาม พ.ร.บ. งินทด
แทน พ.ศ. 2537 แ ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 พื่อใ ความ
คุมครองแ ลู จางที่ประสบอันตราย จ็บป่วย ตาย รือสูญ าย
อัน นื่องมาจา ารทางานใ แ นายจาง โดยคานวณในอัตรารอย
ละ 0.2 ของคาจางทั้งปี (ม ราคม-ธันวาคม) ตามระ บียบและ
นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. พ.ร.บ. งินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
2. นังสือ ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 4172 ลว. 24 ธันวาคม 2561
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บี้ยยังชีพผูสูงอายุ

จานวน

5,706,124 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พื่อรองรับ ารจัดสวัสดิ ารใ แ ผูสูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ์ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผูสูง
อายุขององค์ 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
ยังชีพผูสูงอายุของ อปท. พ.ศ. 2548
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ์ ารจาย งิน บี้ย
ยังชีพผูสูงอายุของ อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
3. พระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16
บี้ยยังชีพความพิ าร
จานวน

2,174,400 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พื่อรองรับ ารจัดสวัสดิ าร บี้ยความพิ ารใ
แ คนพิ ารที่มีสิทธิตาม ลั ณฑ์ที่ า นด ที่ไดแสดงความจานง
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. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจาย งิน บี้ยยังชีพความ
พิ ารใ คนพิ ารของ อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
4. พระราชบัญญัติ า นดและขั้นตอน าร ระจายอานาจฯ พ.ศ
. 2542 มาตรา 16
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บี้ยยังชีพผูป่วย อดส์

จานวน

114,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินสนับสนุน ารสง คราะ ์ บี้ยยังชีพผูป่วย
อดส์ แ ผูป่วย อดส์ที่แพทย์ไดรับรองและทา ารวินิจฉัยแลว และ
มีความ ป็นอยูยา จน รือถู ทอดทิ้ง ขาดผูอุป าระดูแล 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 ระจายอานาจฯ พ.ศ
. 2542 มาตรา 16
งินสารองจาย
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน รณีที่ไมสามารถคาด ารณ์ไดลวง
นา ใน รณีจา ป็น รือ พียงพอตอ าร ผชิญ นา ตุสาธารณภัย
ตลอดปี และนาไปใชจาย รณีฉุ ฉินที่มีสาธารณภัย ิดขึ้น รือ
บรร ทาปัญ าความ ดือดรอนของประชาชน ป็นสวนรวม รือ
รณี ารป้อง ันและยับยั้ง อน าร ิดสาธารณภัย รือคาดวาจะ
ิดสาธารณภัย ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณ
ของ อปท. พ.ศ. 2563 ขอ 19
2. นังสือ ดวนมา ที่ มท 0313.4/ว 667 ลว. 12 มีนาคม 2545
3. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลว. 15
ร ฎาคม 2559
4. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลว. 6 มิถุนายน 2559
รายจายตามขอผู พัน
คาบารุงสมาคมสันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทย
- พื่อจาย ป็นคาบารุงสมาคมสันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศ
ไทย ตามขอบังคับของสมาคมสันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศ
ไทย ไมนอย วา รอยละ ศษ นึ่งสวน ของรายรับจริงในปีที่ลวง
มาแลว (ไมรวม งิน ู งินจายขาด งินสะสม และ งินอุด นุนทุ
ประ ภท แตไม ิน 500,000 บาท)

จานวน

30,000 บาท
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งินชวยคาครองชีพผูรับบานาญ (ช.ค.บ.)

จานวน

24,744 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือคาครองชีพผูรับบานาญ ในอัตรารอย
ละ 5 ของ งิน ดือน ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดัง
นี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน งินชวยคาครองชีพผูรับ
บานาญของขาราช ารสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2558
2. นังสือ ที่ มท 0808.5/ว 6947 ลว. 1 ธันวาคม 2559
งินสมทบ องทุนบา น็จบานาญขาราช ารสวนทองถิ่น ( .บ.ท.) จานวน

451,734 บาท

- พื่อจาย ป็น งินสมทบ องทุนบา น็จบานาญของขาราช าร
สวนทองถิ่น ( บท.) ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดัง
นี้
1. พระราชบัญญัติบา น็จบานาญขาราช ารสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2500
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินบา น็จบานาญขา
ราช ารสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546
3. ฎ ระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542 ออ ตามความในพระราช
บัญญัติบา น็จบานาญขาราช ารสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500
สมทบ องทุน ลั ประ ันสุขภาพ ทศบาลตาบล วานใ ญ
จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินสมทบ องทุนระบบ ลั ประ ันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่น รือพื้นที่ ในอัตราไมนอย วารอยละ 40 ของคาบริ าร
สาธารณสุขที่ไดรับจา องทุน ลั ประ ันสุขภาพแ งชาติ ตาม
ระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารตั้งงบประมาณ
ของ อปท. พื่อสมทบ องทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2. ประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ันสุขภาพแ งชาติ รื่อง าร
า นด ลั ณฑ์ พื่อสนับสนุนใ อปท. ดา นินงานและบริ าร
จัด าร องทุน ลั ประ ันสุขภาพในระดับทองถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ
. 2561
3. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลว. 10
พฤศจิ ายน 2552
4. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลว. 26
ร ฎาคม 2554
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

7,172,640 บาท

งบบุคลากร

รวม

5,926,640 บาท

รวม

2,624,640 บาท

จานวน

695,520 บาท

- 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 ลขานุ ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจายคา บี้ยประชุม 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 จานวน 12 ดือน
2. งิน ดือนรองนาย ทศมนตรี ในอัตรา ดือนละ 15,180
บาท/คน รวม 2 คน จานวน 12 ดือน
คาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย
จานวน

120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนประจาตาแ นงของนาย ทศมนตรี
และรองนาย ทศมนตรีตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
งิน ดือน งินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ
นาย ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รอง
ประธานสภา ทศบาล สมาชิ สภา ทศบาล ลขานุ ารนาย
ทศมนตรี ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจายคา บี้ยประชุม
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. คาตอบแทนประจาตาแ นงนาย ทศมนตรีในอัตรา ดือน
ละ 4,000 บาท จานวน 12 ดือน
2. คาตอบแทนประจาตาแ นงรองนาย ทศมนตรีในอัตรา ดือน
ละ 3,000 บาท/คน รวม 2 คน จานวน 12 ดือน
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คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย

จานวน

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพิ ศษของนาย ทศมนตรีและรอง
นาย ทศมนตรีตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน
ดือน งินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนาย
ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รองประธาน
สภา ทศบาล สมาชิ สภา ทศบาล ลขานุ ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจายคา บี้ยประชุม 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. คาตอบแทนประจาตาแ นงนาย ทศมนตรีในอัตรา ดือน
ละ 4,000 จานวน 12 ดือน
2. คาตอบแทนประจาตาแ นงรองนาย ทศมนตรีในอัตรา ดือน
ละ 3,000 บาท/คน รวม 2 คน จานวน 12 ดือน
คาตอบแทนราย ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
จานวน
องค์ ารบริ ารสวนตาบล
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือน งินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนาย
ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาลรองประธาน
สภา ทศบาล สมาชิ สภา ทศบาล ลขานุ ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจายคา บี้ยประชุม รรม าร ทศ
บาล พ.ศ. 2554 แ ไข พิ่ม ติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และ นังสือ
สั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยวของดังนี้
1. คาตอบแทน ลขานุ ารนาย ทศมนตรี จานวน 1 อัตรา ใน
อัตรา ดือนละ 9,660 บาท จานวน 12 ดือน
2. คาตอบแทนที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี จานวน 1 อัตรา ในอัตรา
ดือนละ 6,900 บาท จานวน 12 ดือน

120,000 บาท

198,720 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:01:18

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิ สภา/ ลขานุ ารสภา
จานวน
องค์ 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 ลขานุ ารนาย
ทศมนตรีที่ปรึ ษานาย ทศมนตรีและ ารจายคา บี้ยประชุม
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 จานวน 1 อัตรา ใน
อัตรา ดือนละ 15,180 บาท จานวน 12 ดือน
2. คาตอบแทนรองประธานสภา ทศบาล จานวน 1 อัตรา ใน
อัตรา ดือนละ 12,420 บาท จานวน 12 ดือน
3. คาตอบแทนของคณะสมาชิ สภา ทศบาล จานวน 10
อัตรา ในอัตรา ดือนละ 9,660 บาท จานวน 12 ดือน

นา : 7/73

1,490,400 บาท

นา : 8/73

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:01:18

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

รวม

3,302,000 บาท

จานวน

2,296,520 บาท

จานวน

84,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือน คาตอบแทนราย ดือน งิน พิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบ ับ งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปี ใ ับ
พนั งาน ทศบาลสัง ัดสานั ปลัด ทศบาล ตามประ าศคณะ
รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดมุ ดา าร รื่อง ลั ณฑ์และ
งื่อนไข ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 พระ
ราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน และ
นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
โดยคานวณตั้งจายไว 12 ดือน จานวน 6 อัตรา ดังนี้
1. ปลัด ทศบาล จานวน 1 อัตรา
2. ัว นาสานั ปลัด จานวน 1 อัตรา
3. ัว นาฝ่ายอานวย าร จานวน 1 อัตรา
4. ัว นาฝ่ายบริ ารงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
5. นิติ ร จานวน 1 อัตรา
6. นั ทรัพยา รบุคคล จานวน 1 อัตรา
งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจานวนอัตราตามที่
ปรา ฏในแผนอัตรา าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และ
ที่แ ไข พิ่ม ติม) ตามประ าศ .จ. .ท. และ .อบต
. รื่อง า นด ลั ณฑ์ ารใ ขาราช าร รือพนั งานสวนทอง
ถิ่นไดรับ งินคาตอบแทนนอ นือจา งิน ดือน ลงวันที่ 22
มษายน 2547 นังสือสานั งาน .จ. .จ. และ .อบต. ที่ มท
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 ุมภาพันธ์ 2548 และ นังสือ ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
โดยคานวณตั้งจายไวจานวน 12 ดือน
- คาตอบแทนราย ดือนปลัด ทศบาลระดับ ลาง ในอัตรา
ดือนละ 7,000 บาท

นา : 9/73

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:01:18

งินประจาตาแ นง
- พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงราย ดือนของผูดารงตาแ นง
บริ าร อานวย ารใ ับพนั งาน ทศบาลสัง ัดสานั ปลัด
ทศบาล ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด
มุ ดา าร รื่อง ลั ณฑ์และ งื่อนไข ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
และวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7
ลว. 17 พฤษภาคม 2559 พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผน
อัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติม
ถึงปัจจุบัน และ นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 โดยคานวณตั้งจายไว 12 ดือน จานวน 4
อัตรา ดังนี้
1. ปลัด ทศบาล ในอัตรา ดือนละ 7,000 บาท
2. ัว นาสานั ปลัด ในอัตรา ดือนละ 3,500 บาท
3. ัว นาฝ่ายอานวย าร ในอัตรา ดือนละ 1,500 บาท
4. ัว นาฝ่ายบริ ารงานทั่วไป ในอัตรา ดือนละ 1,500 บาท

จานวน

162,000 บาท

นา : 10/73

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:01:18

คาตอบแทนพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจาง ตามพระราชบัญญัติ
ระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประ าศ
คณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดมุ ดา าร รื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผน
อัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติม
ถึงปัจจุบัน ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต
. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตราคาจางและ ารใ ลู จาง
ของ อปท. ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) และ นังสือ ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยคานวณตั้งจายไว 12
ดือน จานวน 6 อัตรา ดังนี้
1. พนั งานจางตามภาร ิจ จานวน 1 อัตรา
- ผูชวย จาพนั งานธุร าร จานวน 1 อัตรา
2. พนั งานจางทั่วไป จานวน 5 อัตรา
- คนงานทั่วไป จานวน 2 อัตรา
- คนสวน จานวน 1 อัตรา
- นั ารภารโรง จานวน 1 อัตรา
- พนั งานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา

จานวน

699,480 บาท

นา : 11/73

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:01:18

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งาน
จาง ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น 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 ลู จาง
ของ อปท. ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) ประ าศ .จ., .ท. และ .อบ
ต. รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ์ ารใ พนั งาน
สวนทองถิ่น ลู จาง และพนั งานจางขององค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่นไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน และ
นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
โดยคานวณตั้งจายไว 12 ดือน จานวน 5 อัตรา ดังนี้
พนั งานจางทั่วไป จานวน 5 อัตรา
- คนงานทั่วไป จานวน 2 อัตรา
- คนสวน จานวน 1 อัตรา
- นั ารภารโรง จานวน 1 อัตรา
- พนั งานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา

จานวน

60,000 บาท

นา : 12/73

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:01:18

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ องค์ รป ครองสวน
ทองถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใ แ ผูปฏิบัติงานตามคาสั่ง
ทศบาลฯ คาตอบแทนคณะ รรม ารผูรับผิดชอบใน ารจัดซื้อจัด
จาง งินตอบแทน จา นาที่ใน าร ลือ ตั้งและคาใชจายอื่น ๆ ที่
จา ป็น ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย ารคัด ลือ
พนั งานและลู จางของ อปท. พ.ศ. 2555
2. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 ร ฎาคม 2561
3. นังสือ ดวนที่สุด ที่ ค 0402.5/ว 85 ลง3วันที่ 6
ันยายน 2561
4. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20
มีนาคม 2563
6. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2564

รวม

1,246,000 บาท

รวม

164,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

นา : 13/73

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:01:18

คา บี้ยประชุม

จานวน

16,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา บี้ยประชุมคณะ รรม ารสามัญคณะ รรม าร
วิสามัญ คณะ รรม ารสามัญประจาสภา ทศบาลใน ารตรวจ
รายงาน ารประชุมสภา ทศบาลประชุมคณะ รรม ารแปร
ญัตติ ฯลฯ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยขอบังคับ าร
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 แ ไข พิ่ม ติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
ขอ 105 โดยอาศัย ลั ณฑ์ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย งิน ดือน งินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
นาย ทศมนตรีรองนาย ทศมนตรีสมาชิ สภา ทศบาล ที่ดารง
ตาแ นงประธานสภา ทศบาล สมาชิ สภาที่ดารงตาแ นงรอง
ประธานสภา สมาชิ สภา ทศบาล ลขานุ ารนาย ทศมนตรีที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรีและ ารจาย งินคา บี้ยประชุม รรม าร
รือคณะอนุ รรม ารสภา ทศบาลพ.ศ. 2554 ฯลฯ รือ พื่อจาย
ป็นคา บี้ยประชุมคณะ รรม าร รือคณะอนุ 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
จานวน

108,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ แ พนั งาน ทศบาลผูมีสิทธิ 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 ตุลาคม 2559
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจา

จานวน

15,000 บาท

รวม

343,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ชา ครื่องถาย อ สาร ตามระ บียบและ นังสือที่
ี่ยวของ ดังนี้
1. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว. 10 ร ฎาคม 2563
2. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
3. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
จานวน

128,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ แ ผูบริ าร พนั งาน
ทศบาล และลู จางประจาที่มีสิทธิ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง
ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินสวัสดิ าร ี่ยว ับ
ารศึ ษาของบุตรพนั งานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. นังสือ ดวนที่สุด ที่ ค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2559
3. นังสือ ดวนที่สุด ที่ ค 0408.5/ว 22 ลงวันที่ 12
ม ราคม 2561
4. นังสือ ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 ุมภาพันธ์ 2559
5. นังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิง าคม 2559
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คา ชา ครื่องถาย อ สาร

- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารตาง ๆ ในสานั ปลัด ไดแ าร
จาง มาทางาน คาถาย อ สาร ขาป ย็บ ลม คาโฆษณาและ
ผยแพรประชาสัมพันธ์ คาธรรม นียมตาง ๆ คา บี้ยประ ัน
ภัย คชจ. ใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา คาจาง มาบุคคลภาย
นอ ชน คาจางออ แบบ, คารับรองแบบ คาจางทนาย
ความ และ ารจาง มาบริ ารอื่น ๆ ฯลฯ
ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2563
2. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
3. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
- พื่อจาย ป็นคารับรองใน ารตอนรับบุคคล รือคณะ
บุคคล ชน ป็นคาอา าร คา ครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ์
อ สาร คาใชจายที่ ี่ยว นื่องใน าร ลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริ าร
ดวย และคาใชจายอื่น ซึ่งจา ป็นตองจายที่ ี่ยว นื่อง ับ าร
รับรอง พื่อ ป็นคารับรองใน ารตอนรับบุคคล รือคณะบุคคลที่
ไปนิ ทศงาน ตรวจงาน รือ ยี่ยมชม รือทัศนะศึ ษาดู
งาน และ จา นาที่ที่ ี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคล รือคณะ
บุคคล ฯลฯ
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารประชุมราช ารของ ทศบาลตาบล
วานใ ญ รวมถึง ารประชุมราช ารทางไ ลผานดาว
ทียม อา าร ครื่องดื่มตาง ๆ ครื่องใชใน าร ลี้ยงรับรองและคา
บริ ารอื่น ๆ ซึ่งจา ป็นตองจายที่ ี่ยว ับ าร ลี้ยงรับรองใน าร
ประชุมสภา ทศบาล คณะ รรม าร รือคณะอนุ รรม ารที่ไดรับ
แตงตั้งตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นังสือสั่ง ารของ ระทรวง
ม าดไทย รือ ารประชุมระ วางองค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น รือองค์ รป ครองสวนทองถิ่น ับรัฐวิสา ิจ รือ อ ชนทั้ง
นี้ใ รวมถึงผู ขารวมประชุมและ จา นาที่ที่ ี่ยวของ ซึ่ง ขารวม
ประชุม ฯลฯ 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 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 ุมภาพันธ์ 2563
3. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

จานวน

5,000 บาท
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

28,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั และคาใช
จายใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรมสัมมนาของพนั งาน
ทศบาล พนั งานจาง คณะผูบริ าร สมาชิ สภา ทศบาล และผู
ที่ ทศบาลมีคาสั่งแตงตั้งใ ดินทางไปราช าร รืออบรม
สัมมนา ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
2. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จานวน

10,000 บาท

- พื่อ ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมของพนั งาน
ทศบาล พนั งานจาง คณะผูบริ าร สมาชิ สภา ทศบาล และผู
ที่ ทศบาลมีคาสั่งแตงตั้งใ ดินทางไปราช าร รืออบรม
สัมมนา ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบ
รบ และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
3. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
4. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 3749 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2564
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รายจายใน ารจัด าร ลือ ตั้ง

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวัสดุ อุป 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 ฎาคม 2561
2. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20
มีนาคม 2563
3. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
4. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2564 .
รายจายใน ารจัดโครง ารจัด วทีประชาคมระดับตาบล
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดโครง าร วทีประชาคมระดับ
ตาบล ชน คาพา นะ คาอา ารพรอม ครื่องดื่ม และคาวัสดุ
อุป รณ์ตาง ๆ ที่จา ป็น ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่
ี่ยวของ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2497 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
2. พระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
แ องค์ รป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3. นังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 ร ฎาคม 2548
4. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2564
5. ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลาดับที่ 1
นา 81
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คาบารุงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็นคาซอมแซม บารุงรั 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 ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
4. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

จานวน

100,000 บาท

รวม

285,000 บาท

จานวน

55,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุสานั งานตาง ๆ
ชน ระดาษ สมุด แฟ้ม ปา า แบบพิมพ์ ซอง คาวัสดุที่ใชใน
ิ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 ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบานงานครัว
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ ที่จา
ป็น ไดแ แ ว จานรอง ผงซั ฟอ สบู น้ายาดับ ลิ่น แปรง ไม
วาด ถวยชาม ชอนสอม ระติ น้ารอน ระติ น้าแข็ง ถัง
แ ส น้าจืดที่ซื้อจา 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 ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาน้ามัน ชื้อ พลิง น้ามัน ครื่อง น้ามันจารบี และ
อื่น ๆ ที่จา ป็น ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564
3. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วัสดุคอมพิว ตอร์
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ตาง ๆ ที่ใช ี่ยว ับ
คอมพิว ตอร์ ชน แป้นพิมพ์ มึ สา 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 ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
- พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าสา รับ ทศบาลตาบล วานใ ญ ตลาดสด
จันทรา ตลาดราตรี ไฟฟ้าสาธารณะ และ ิจ ารพาณิชย์ที่ อ
ใ ิดรายได รวมถึงคาใชจายที่ตองชาระพรอม ั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 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564
3. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รวม

454,000 บาท

จานวน

350,000 บาท
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คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

4,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาน้าประปาสา รับ ทศบาลตาบล วา
นใ ญ ตลาดสดจันทรา ตลาดราตรี และศูนย์พัฒนา ด็
ล็ รวมถึงคาใชจายที่ตองชาระพรอม ั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 ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
คาบริ ารโทรศัพท์
จานวน

4,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาโทรศัพท์ รวมถึงคาใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
ดัง ลาว และคาใชจายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใชบริ าร ชน าร
ชา ครื่อง คา ชา ลข มายโทรศัพท์ คาบารุงคูสายโทรศัพท์ 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 ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
คาบริ ารไปรษณีย์
จานวน

3,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตราไปรณียา ร คา
ชาตูไปรษณีย์ 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 ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

จานวน

90,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม ชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คา ท ล ซ์ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อ
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 ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
คา ชาพื้นที่ ว็บไซต์ และคาธรรม นียมที่ ี่ยวของ
จานวน

3,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ชาพื้นที่ ว็บไซต์และคาธรรม นียมที่ ีย
วของ (ระบบ CLOUD, HOSTING) และใ มายความรวมถึงคา
ใชจาย พื่อใ ไดใชซึ่งบริ าร ว็บไซต์ของ ทศบาลตาบล วา
นใ ญ
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

628,960 บาท

รวม

588,960 บาท

รวม

588,960 บาท

จานวน

396,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือน คาตอบแทนราย ดือน งิน พิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบ ับ งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปี ใ ับ
พนั งาน ทศบาลสัง ัดสานั ปลัด ทศบาล ตามประ าศคณะ
รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดมุ ดา าร รื่อง ลั ณฑ์และ
งื่อนไข ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 พระ
ราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน และ
นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
โดยคานวณตั้งจายไว 12 ดือน จานวน 1 อัตรา คือ
- นั วิ คราะ ์นโยบายและแผน จานวน 1 อัตรา
คาตอบแทนพนั งานจาง
จานวน

192,960 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจาง ตามพระราชบัญญัติ
ระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประ าศ
คณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดมุ ดา าร รื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผน
อัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติม
ถึงปัจจุบัน ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต
. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตราคาจางและ ารใ ลู จาง
ของ อปท. ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) และ นังสือ ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยคานวณตั้งจายไว 12
ดือน จานวน 1 อัตรา คือ
พนั งานจางตามภาร ิจ จานวน 1 อัตรา
- ผูชวยนั วิ คราะ ์นโยบายและแผน จานวน 1 อัตรา
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบาน
- พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ แ พนั งาน ทศบาลผูมีสิทธิ 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 ตุลาคม 2559
รื่อง ลั ณฑ์และวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย งินคา ชาบาน
ของขาราช ารสวนทองถิ่น
ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

รวม

36,000 บาท

จานวน

36,000 บาท

รวม

4,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั และคาใช
จายใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรมสัมมนาของพนั งาน
ทศบาล พนั งานจาง ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่
ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
2. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
- พื่อ ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมของพนั งาน
ทศบาล พนั งานจาง ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยว
ของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบ
รบ และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
3. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
4. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 3749 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2564
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือน คาตอบแทนราย ดือน งิน พิ่มอื่น ๆ ที่
จายควบ ับ งิน ดือน และ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปี ใ แ
พนั งาน ทศบาล สัง ัด องคลัง ตามประ าศคณะ รรม าร
พนั งาน ทศบาลจัง วัดมุ ดา าร รื่อง ลั ณฑ์และ งื่อนไข
ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอื่น ฉบับที่ 6 ลว. 17 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติ
ระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จานวนอัตรา
ตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566
) และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน โดยคานวณตั้งจายไว 12
ดือน จานวน 5 อัตรา ดังนี้
1. ผูอานวย าร องคลัง ระดับตนจานวน 1 อัตรา
2. ัว นาฝ่ายบริ ารงานคลัง ระดับตน จานวน 1 อัตรา
3. นั วิชา าร งินและบัญชี จานวน 1 อัตรา
4. นั วิชา ารพัสดุ จานวน 1 อัตรา
5. นั วิชา ารจัด ็บรายได จานวน 1 อัตรา

จานวน

2,000 บาท

รวม

2,405,480 บาท

รวม

2,172,480 บาท

รวม

2,172,480 บาท

จานวน

1,573,440 บาท
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งินประจาตาแ นง

จานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงราย ดือนของผูดารงตาแ นง
บริ ารอานวย าร ใ ับพนั งาน ทศบาล สัง ัด องคลัง ตาม
ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดมุ ดา าร
รื่อง ลั ณฑ์และ งื่อนไข ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี าร
จาย งิน ดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ลว. 17
พฤษภาคม 2559 และพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา
าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคานวณตั้งจายไว 12 ดือน จานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ผูอานวย าร องคลัง ระดับตน ในอัตรา ดือนละ 3,500
บาท/ ดือน
2. ัว นาฝ่ายบริ ารงานคลัง ระดับตน ในอัตรา ดือนละ 1,500
บาท/ ดือน
คาตอบแทนพนั งานจาง
จานวน

503,040 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจาง
สัง ัด องคลัง ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาล
จัง วัดมุ ดา าร รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จาง จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง 3 ปี (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 ลู จางของ อปท. ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4
) โดยคานวณตั้งจายไว 12 ดือน จานวน 4 อัตรา ดังนี้
(1) พนั งานจางตามภาร ิจ (ผูชวย จาพนั งาน าร งินและ
บัญชี) จานวน 1 อัตรา
(2) พนั งานจางทั่วไป จานวน 3 อัตรา
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจาง สัง ัด
องคลัง ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทอง
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
ลู จางของ อปท. ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) และประ าศ .จ., .ท
. และ .อบต. รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ์
ารใ พนั งานสวนทองถิ่น ลู จาง และพนั งานจางขององค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่นไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2558 และ 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 ลู จาง และพนั งานจางขององค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่นไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) จานวนอัตรา
ตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566
) และฉบับแ ไข พิ่ม ติม โดยคานวณตั้งจายไว 12
ดือน จานวน 3 อัตรา คือ
- พนั งานจางทั่วไป จานวน 3 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ องค์ รป ครองสวน
ทองถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใ แ ผูปฏิบัติงานตามคาสั่ง
ทศบาลฯ คาตอบแทนคณะ รรม ารผูรับผิดชอบใน ารจัดซื้อจัด
จาง ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. นังสือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่สุด ที่ ค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 ันยายน 2561
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559

จานวน

36,000 บาท

รวม

233,000 บาท

รวม

33,000 บาท

จานวน

5,000 บาท
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คา ชาบาน
- พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ แ พนั งาน ทศบาลผูมีสิทธิ 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 ตุลาคม 2559
ค่าใช้สอย

จานวน

28,000 บาท

รวม

110,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารตาง ๆ ในสานั ปลัด ไดแ าร
จาง มาทางาน คาถาย อ สาร ขาป ย็บ ลม และ ารจาง
มาบริ ารอื่น ๆ ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยว
ของ ดังนี้
1. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2563
2. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
3. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั และคาใช
จายใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรมสัมมนาของพนั งาน
ทศบาล พนั งานจาง ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่
ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
2. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

จานวน

10,000 บาท

- พื่อ ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมของพนั งาน
ทศบาล พนั งานจาง ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยว
ของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบ
รบ และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
3. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
4. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 3749 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2564
โครง ารจัดทาขอมูลแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย์สิน
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดทา จาง มา จัด ็บ
ขอมูล และรายจายอื่น ๆ ใน ารคานวณแผนที่ภาษี ฯลฯ ตาม
ระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ. 2550
2. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 462 ลว. 29
ุมภาพันธ์ 2551
3. นังสือ ที่ มท 0808.3/ว 67 ลว. 9 ม ราคม 2555
4. นังสือ ที่ มท 0808.3/ว 483 ลว. 19 ุมภาพันธ์ 2561
5. ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. (2561-2565) ลาดับที่ 5 นา 83
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คาบารุงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็นคาซอมแซม บารุงรั 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 รื่องรูปแบบและ ารจาแน ประ ภทรายรับ –
รายจายงบประมาณรายจายประจาปีขององค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น
3. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 ม ราคม 2563
รื่อง ลั ณฑ์และอัตราคาใชจายใน ารประ อบ ารพิจารณา
งบประมาณรายจายประจาปีในลั ษณะคาใชสอยคาวัสดุและคา
สาธารณูปโภค
ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุสานั งานตาง ๆ
ชน ระดาษ สมุด แฟ้ม ปา า แบบพิมพ์ ซอง คาวัสดุที่ใชใน
ิ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 รมสง สริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

จานวน

20,000 บาท

รวม

75,000 บาท

จานวน

40,000 บาท
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วัสดุคอมพิว ตอร์
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ตาง ๆ ที่ใช ี่ยว ับ
คอมพิว ตอร์ ชน แป้นพิมพ์ มึ สา รับ ครื่องพิมพ์ มาส์ แผน
ซีดี ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุสานั งานตาง ๆ
ชน ระดาษ สมุด แฟ้ม ปา า แบบพิมพ์ ซอง คาวัสดุที่ใชใน
ิ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 รมสง สริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารไปรษณีย์
- พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตราไปรณียา ร คา
ชาตูไปรษณีย์ 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 ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

จานวน

35,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือน คาตอบแทนราย ดือน งิน พิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบ ับ งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปี ใ ับ
พนั งาน ทศบาลสัง ัดสานั ปลัด ทศบาลตามประ าศคณะ
รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดมุ ดา าร รื่อง ลั ณฑ์และ
งื่อนไข ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 และ
พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน โดย
คานวณตั้งจายไว 12 ดือน จานวน 1 อัตรา คือ
- นั ตรวจสอบภายใน จานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม

184,000 บาท

รวม

180,000 บาท

รวม

180,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

รวม

4,000 บาท

รวม

4,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั และคาใช
จายใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรมสัมมนาของพนั งาน
ทศบาล พนั งานจาง ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่
ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
2. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

จานวน

2,000 บาท

รวม

984,280 บาท

รวม

845,280 บาท

รวม

845,280 บาท

จานวน

245,280 บาท

-- พื่อ ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมของพนั งาน
ทศบาล พนั งานจาง ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยว
ของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบ
รบ และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
3. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
4. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 3749 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือน คาตอบแทนราย ดือน งิน พิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบ ับ งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปี ใ ับ
พนั งาน ทศบาลสัง ัดสานั ปลัด ทศบาลตามประ าศคณะ
รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดมุ ดา าร รื่อง ลั ณฑ์และ
งื่อนไข ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 และ
พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน โดย
คานวณตั้งจายไว
จานวน 12 ดือน โดยจายใ ับพนั งานสวนทองถิ่น จานวน 1
อัตรา คือ
- นั ป้อง ันและบรร ทาสาธารณภัย จานวน 1 อัตรา
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คาตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

540,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจาง ตามพระราชบัญญัติ
ระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประ าศ
คณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดมุ ดา าร รื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผน
อัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติม
ถึงปัจจุบัน 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
ลู จางของ อปท. ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) คานวณตั้งจาย
ไว จานวน 12 ดือน ดังนี้
พนั งานจางทั่วไป จานวน 5 อัตรา
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งาน
จาง ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น 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 ลู จาง
ของ อปท. ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) และประ าศ .จ., .ท. และ
.อบต. รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ์ ารใ
พนั งานสวนทองถิ่น ลู จาง และพนั งานจางขององค์ รป ครอง
สวนทองถิ่นไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2558 จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน คานวณตั้ง
จายไวจานวน 12 ดือน ดังนี้
พนั งานจางทั่วไป จานวน 5 อัตรา
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ องค์ รป ครองสวน
ทองถิ่น

รวม

139,000 บาท

รวม

68,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใ แ ผูปฏิบัติงานตามคาสั่ง
ทศบาลฯ คาตอบแทน อปพร. ตามคาสั่งผูอานวย ารทอง
ถิ่น และคาใชจายอื่น ๆ ที่จา ป็น ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือ
สั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2564 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณราย
จายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อปท.
คา ชาบาน
- พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ แ พนั งาน ทศบาลผูมีสิทธิ 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 ตุลาคม 2559
รื่อง ลั ณฑ์และวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย งินคา ชาบาน
ของขาราช ารสวนทองถิ่น
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ค่าใช้สอย

รวม

44,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั และคาใช
จายใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรมสัมมนาของพนั งาน
ทศบาล พนั งานจาง ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่
ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
2. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จานวน

2,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

- พื่อ ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมของพนั งาน
ทศบาล พนั งานจาง ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยว
ของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบ
รบ และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
3. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
4. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 3749 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2564
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โครง ารฝึ อบรมทบทวนชุดปฏิบัติ ารจิตอาสาภัยพิบัติประจา
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดโครง ารฝึ อบรม/ฝึ ทบทวน
ชุดปฏิบัติ ารจิตอาสาภัยพิบัติประจาองค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น ชน คาพา นะ คา ชาที่พั คา ชาสถานที่ คาอา ารพรอม
ครื่องดื่ม คาถาย อ สาร คา ขา ลม และคาวัสดุอุป รณ์ตาง ๆ ที่
จา 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 ารฝึ
อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
3. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว440 ลว. 13
ุมภาพันธ์ 2563 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารตั้งงบประมาณ
สา รับฝึ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิตอาสาภัยพิบัติฯ
4. ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 พิ่ม ติม ครั้ง
ที่ 1/2563 ลาดับที่ 15 นา 8

จานวน

30,000 บาท
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โครง าร ฝ้าระวัง 7 วันอันตราย

จานวน

10,000 บาท

รวม

27,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาดา นิน ารใน ารอานวยความสะดว ในชวง
ทศ าล (จุดใ บริ ารประชาชน) อาทิ คาน้าดื่ม คาน้าแข็ง คา
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่
ี่ยวของ ดังนี้
1. นังสือ รมสง สริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557
2. นังสือ รมสง สริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0804.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
3. นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562
4. นังสือ รมสง สริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0804.4/ว 1123 ลงวันที่ 2 มษายน 2564
5. นังสือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
6. ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลาดับที่ 1
นา 78
ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์
- พื่อจาย ป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์ ไดแ สาลี 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 ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจาปีขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
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วัสดุจราจร

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาวัสดุจราจร ประ ภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจาย
พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจาย พื่อจัด
าสิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย์สินใ สามารถใช
งานไดตามป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม ับคา
วัสดุ ชน สัญญาณไฟ ระพริบ สัญญาณไฟฉุ ฉิน รวยจราจร
แผง ั้นจราจร ป้าย ตือน แทงแบริ ออร์ (แบบพลาสติ และแบบ
คอน รีต) ป้ายไฟ ยุดตรวจ แผนป้ายจราจร ระจ โคงมน ไฟ
แวบ ระบองไฟ ยางชะลดความ ร็ว รือยานพา นะ สติ๊ อร์
ติดรถ รือยานพา นะ 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 ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจาปีขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
วัสดุอื่น
จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวัสดุอื่น ประ ภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจาย พื่อ
ประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจาย พื่อจัด าสิ่ง
ของที่ใชใน ารซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย์สินใ สามารถใชงานได
ตามป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม ับ คาวัสดุ ชน คาขนสง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง อาทิ ชน มิ ตอร์น้า - ไฟฟ้า ั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 ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจาปีขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

410,560 บาท

รวม

406,560 บาท

รวม

406,560 บาท

จานวน

180,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือน คาตอบแทนราย ดือน งิน พิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบ ับ งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปี ใ ับ
พนั งาน ทศบาลสัง ัดสานั ปลัด ทศบาลตามประ าศคณะ
รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดมุ ดา าร รื่อง ลั ณฑ์และ
งื่อนไข ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 พระ
ราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน และ
นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
โดยคานวณตั้งจายไว 12 ดือน จานวน 1 อัตรา คือ
- นั วิชา ารศึ ษา จานวน 1 อัตรา
คาตอบแทนพนั งานจาง
จานวน

226,560 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจาง ตามพระราชบัญญัติ
ระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประ าศ
คณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดมุ ดา าร รื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผน
อัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติม
ถึงปัจจุบัน ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประ าศ .จ., .ท. และ .อบต
. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตราคาจางและ ารใ ลู จาง
ของ อปท. ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) และ นังสือ ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยคานวณตั้งจายไว 12
ดือน จานวน 1 อัตรา คือ
พนั งานจางตามภาร ิจ
-ผูชวยนั วิชา ารศึ ษา จานวน 1 อัตรา
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งบดาเนินงาน

รวม

4,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

4,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั และคาใช
จายใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรมสัมมนาของพนั งาน
ทศบาล พนั งานจาง ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่
ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
2. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จานวน

2,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

- พื่อ ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมของพนั งาน
ทศบาล พนั งานจาง ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยว
ของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบ
รบ และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
3. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
4. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 3749 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2564
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

6,521,158 บาท

รวม

2,128,956 บาท

รวม

2,128,956 บาท

จานวน

1,286,556 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาล (ครูผูดูแล ด็ ) ตาม
ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด
มุ ดา าร รื่อง ลั ณฑ์และ งื่อนไข ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
และวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 ลง
วันที่ 17 มีนาคม 2559 พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผน
อัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติม
ถึงปัจจุบัน ตาม นังสือดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวัน
ที่ 9 ร ฎาคม 2562 นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 และ นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยคานวณตั้งจายไว 12 ดือน จานวน 4
อัตรา คือ
- ครู คศ. 2 จานวน 4 อัตรา
งินวิทยฐานะ
จานวน

168,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

- พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะใ แ พนั งานครู ทศบาลในระดับ
สายงานวิชา าร ในสัง ัดศูนย์พัฒนา ด็ ล็ ตาม นังสือ รมสง
สริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 97 ลงวัน
ที่ 19 ม ราคม 2564 นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 และ นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยคานวณตั้งจายไว 12
ดือน จานวน 4 อัตรา คือ
- ตาแ นงครู คศ. 2 จานวน 4 อัตรา
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คาตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

638,400 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจาง ตามพระราชบัญญัติ
ระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประ าศ .จ
., .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
และวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประ าศ นังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลว. 30
มิถุนายน 2564 และ นังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยคานวณตั้งจายไว 12
ดือน จานวน 4 อัตรา คือ
พนั งานจางตามภาร ิจ จานวน 3 อัตรา
- ผช. ัว นา ศพด. จานวน 1 อัตรา
- ผูดูแล ด็ จานวน 2 อัตรา
พนั งานจางทั่วไป จานวน 1 อัตรา
- ผูดูแล ด็ จานวน 1 อัตรา
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
จานวน

36,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งาน
จาง ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น 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 ลู จาง
ของ อปท. ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) ประ าศ .จ., .ท. และ .อบ
ต. รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ์ ารใ พนั งาน
สวนทองถิ่น ลู จาง และพนั งานจางขององค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่นไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 และ นังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลว. 30 มิถุนายน 2564 โดยคานวณตั้งจายไว 12
ดือน จานวน 2 อัตรา คือ
พนั งานจางตามภาร ิจ จานวน 1 อัตรา
- ผูดูแล ด็ จานวน 1 อัตรา
พนั งานจางทั่วไป จานวน 1 อัตรา
- ผูดูแล ด็ จานวน 1 อัตรา
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งบดาเนินงาน

รวม

2,292,202 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

995,950 บาท

จานวน

97,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารตาง ๆ ในศูนย์พัฒนา ด็
ล็ ไดแ ารจาง มาทางาน คาถาย อ สาร ขาป ย็บ
ลม และ ารจาง มาบริ ารอื่น ๆ ฯลฯ ตามระ บียบและ
นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารตาง ๆ ในสานั ปลัด ไดแ าร
จาง มาทางาน คาถาย อ สาร ขาป ย็บ ลม และ ารจาง
มาบริ ารอื่น ๆ ฯลฯ
ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2563
2. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
3. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อ ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมของพนั งาน
ทศบาล พนั งานจาง ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยว
ของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบ
รบ และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
3. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
4. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 3749 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2564
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คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
- พื่อ ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมของพนั งาน
ทศบาล พนั งานจาง ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยว
ของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบ
รบ และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
3. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
4. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 3749 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2564

จานวน

3,000 บาท
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โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร ารศึ ษา พื่อจาย ป็นคา
จัด าร รียน ารสอน (ราย ัว)
-โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร ารศึ ษา พื่อจาย ป็นคา
จัด าร รียน ารสอน (ราย ัว) ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่
ี่ยวของ ดังนี้
1. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลว. 16
มิถุนายน 2552 รื่อง แนวทางปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย ลั ณฑ์ลและวิธี ารนารายไดของสถานศึ ษา
ไปจัดสรร ป็นคาใชจายใน ารจัด ารศึ ษาในสถานศึ ษาสัง ัด
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551
2. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลว. 22
มีนาคม 2559 รื่อง แนวทางปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย ลั ณฑ์ลและวิธี ารนารายไดของสถานศึ ษา
ไปจัดสรร ป็นคาใชจายใน ารจัด ารศึ ษาในสถานศึ ษาสัง ัด
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
3. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลว. 30
มิถุนายน 2564 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณราย
จายประจาปี พ.ศ. 2564 ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
4. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลว. 8
ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณ
รายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษาของ อปท
. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( ฉพาะ ทศบาลตาบลและ
องค์ ารบริ ารสวนตาบล)
5. ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลาดับที่ 5
นา 80

จานวน

187,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:01:18

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร ารศึ ษา สา รับศูนย์พัฒนา จานวน
ด็ ล็
- โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร ารศึ ษา สา รับศูนย์
พัฒนา ด็ ล็ พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารสนับสนุนคาใชจาย
ารบริ ารสถานศึ ษา (คา นังสือ รียน, คาอุป รณ์ าร รียน, คา
ครื่องแบบนั รียน, คา ิจ รรมพัฒนาผู รียน) งินอุด นุนสา รับ
สนับสนุนคาใชจายใน ารจัด ารศึ ษาสา รับศูนย์พัฒนา ด็
ล็ : ศพด. จัดสรรสา รับ ด็ ปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ตามระ บียบ
และ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลว. 16
มิถุนายน 2552
2. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลว. 22
มีนาคม 2559
3. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลว. 30
มิถุนายน 2564
4. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลว. 8
ร ฎาคม 2564
5. ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลาดับที่ 6
นา 80

นา : 46/73

113,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:01:18

รายจายโครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ ารสถานศึ ษา พื่อจาย จานวน
ป็นคาจาง มาประ อบอา าร ลางวัน
- โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ ารสถานศึ ษา พื่อจาย ป็น
คาจาง มาประ อบอา าร ลางวัน ศูนย์พัฒนา ด็ ล็ ( งินอุด
นุนสา รับสนับสนุนอา าร ลางวัน) จัดสรรสา รับ ด็ ปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนา ด็ ล็ ป็น วลา 2 ภาค รียน อัตรามื้อละ 21
บาท ตอคน ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลว. 16
มิถุนายน 2552
2. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลว. 22
มีนาคม 2559
3. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลว. 8
ร ฎาคม 2564
4. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลว. 30
มิถุนายน 2564
5. ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลาดับที่ 3
นา 65

นา : 47/73

565,950 บาท

นา : 48/73

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:01:18

รายจายใน ารจัดโครง ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ ชน คา
รับรอง คาใชจาย ี่ยว ับสถานที่และคาใชจายอื่น ๆ ที่จา ป็น
และ ี่ยวของ คาใชจายใน ารประ วด รือแขงขัน คาจาง มา
จัดนิทรรศ าร คาม รสพ ารแสดง และคาใชจายใน าร
โฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน และคาใชจายอื่น ๆ ที่จา 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/ว 2873 ลว. 20 ธันวาคม 2560 รื่อง ซั
ซอมแนวทาง ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ
3. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลว. 30
มิถุนายน 2564
4. ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลาดับที่ 6 นา 67
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาซอมแซม บารุงรั 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 ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

นา : 49/73

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:01:18

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

รวม

1,247,252 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

1,240,252 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุสานั งานตาง ๆ
ชน ระดาษ สมุด แฟ้ม ปา า แบบพิมพ์ ซอง คาวัสดุที่ใชใน
ิ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 ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วัสดุงานบานงานครัว
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ ที่จา
ป็น ไดแ แ ว จานรอง ผงซั ฟอ สบู น้ายาดับ ลิ่น แปรง ไม
วาด ถวยชาม ชอนสอม ระติ น้ารอน ระติ น้าแข็ง ถัง
แ ส น้าจืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่
ี่ยวของ ดังนี้
- 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 รมสง สริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3. ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลาดับที่ 1,2
นา 65
วัสดุคอมพิว ตอร์
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ตาง ๆ ที่ใช ี่ยว ับ
คอมพิว ตอร์ ชน แป้นพิมพ์ มึ สา 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 ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นา : 50/73

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:01:18

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

49,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าสา รับศูนย์พัฒนา ด็ ล็ รวมถึงคาใชจาย
ที่ตองชาระพรอม ัน ชน คาบริ าร คาภาษี ฯลฯ ตามระ บียบ
และ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564
3. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
จานวน

6,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาน้าประปาสา รับศูนย์พัฒนา ด็ ล็ รวมถึงคา
ใชจายที่ตองชาระพรอม ัน ชน คาบริ าร คาภาษี ฯลฯ ตาม
ระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน

13,000 บาท

คาไฟฟ้า

- พื่อจาย ป็นคาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม ชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คา ท ล ซ์ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อ
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 ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นา : 51/73

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:01:18

งบเงินอุดหนุน

รวม

2,100,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,100,000 บาท

จานวน

2,100,000 บาท

งินอุด นุนสวนราช าร
งินอุด นุนสวนราช ารโครง ารอา าร ลางวันโรง รียนประถม
ศึ ษา
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนโรง รียนประถมศึ ษาใน ขตพื้นที่ตาบล
วานใ ญโครง ารอา าร ลางวัน ด็ อนุบาลถึงชั้นประถมศึ ษา
ปีที่ 6 จานวน 5 แ ง ป็น วลา 2 ภาค รียน อัตรามื้อละ 21
บาท ตอคน ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย ี่ยว ับ
ารปฏิบัติราช ารของ อปท. พ.ศ. 2562
2. นังสือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
3. นังสือ รมสง สริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564
4. ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลาดับที่ 4
นา 66

นา : 52/73

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:01:18

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือน คาตอบแทนราย ดือน งิน พิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบ ับ งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปี ใ ับ
พนั งาน ทศบาลสัง ัดสานั ปลัด ทศบาลตามประ าศคณะ
รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดมุ ดา าร รื่อง ลั ณฑ์และ
งื่อนไข ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 และ
พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน โดย
คานวณตั้งจายไว 12 ดือน จานวน 1 อัตรา คือ
- นั วิชา ารสาธารณสุข จานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบาน
- พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ แ พนั งาน ทศบาลผูมีสิทธิ 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 ตุลาคม 2559

รวม

548,760 บาท

รวม

233,760 บาท

รวม

233,760 บาท

จานวน

233,760 บาท

รวม

95,000 บาท

รวม

36,000 บาท

จานวน

36,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

59,000 บาท

โครง ารสารวจขอมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะ บียนสัตว์ ตามโครง าร จานวน
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภรณ์
ณวลัยลั ษณ์ อัครราช ุมารี รมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

5,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ าร ารสารวจขอมูลจานวนสัตว์และ
ขึ้นทะ บียนสัตว์ ตามโครง ารสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรค
พิษสุนัขบาฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารจัดสวัส
ดิภาพสัตว์ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2564
3. ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ครั้ง
ที่ 3/2563 ลาดับที่ 2 นา 37
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั และคาใช
จายใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรมสัมมนาของพนั งาน
ทศบาล พนั งานจาง ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่
ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
2. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

จานวน

2,000 บาท

นา : 54/73

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:01:19

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

จานวน

2,000 บาท

- พื่อ ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมของพนั งาน
ทศบาล พนั งานจาง ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยว
ของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบ
รบ และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
3. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
4. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 3749 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2564
โครง ารป้อง ันและระงับโรคติด ชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายสา รับจัดโครง ารป้อง ันและระงับโรค
ติด ชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามระ บียบและ นังสือสั่ง
ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2564 รื่อง ซั ซอมแนวทง ารจัดทางบประมาณราย
จายประจาปี พ.ศ. 2565 ของ อปท.
2. ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม ครั้ง
ที่ 3/2563 ลาดับที่ 1 นา 37
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โครง ารสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬา
ภรณ์ณวลัยลั ษณ์ อัครราช ุมารี รมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี
- โครง ารสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สม ด็จพระ จานองนาง
ธอ จาฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลั ษณ์ อัครราช ุมารี รมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี พื่อจาย ป็นคาใชจาย ชน คาวัคซีน
ป้อง ันโรคพิษสุนัขบา คาวัสดุอุป รณ์ คาป้ายโครง าร และคา
ใชจายอื่นๆ ที่จา ป็น ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยว
ของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารจัดสวัส
ดิภาพสัตว์ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2564 รื่อง ซั ซอมแนวทง ารจัดทางบประมาณราย
จายประจาปี พ.ศ. 2565 ของ อปท.
3. ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลาดับที่ 3
นา 70
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวน

40,000 บาท

รวม

220,000 บาท

รวม

220,000 บาท

จานวน

220,000 บาท

งินอุด นุนองค์ รประชาชน
โครง ารพระราชดาริดานสาธารณสุข
- พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครง ารพระราชดาริดานสาธารณสุข
ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2564
3. ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลาดับที่ 8
นา 72
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

592,240 บาท

รวม

588,240 บาท

รวม

588,240 บาท

จานวน

317,520 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือน คาตอบแทนราย ดือน งิน พิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบ ับ งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปี ใ ับ
พนั งาน ทศบาลสัง ัดสานั ปลัด ทศบาล ตามประ าศคณะ
รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดมุ ดา าร รื่อง ลั ณฑ์และ
งื่อนไข ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 พระ
ราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน และ
นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
โดยคานวณตั้งจายไว 12 ดือน จานวน 1 อัตรา คือ
- นั พัฒนาชุมชน จานวน 1 อัตรา
คาตอบแทนพนั งานจาง
จานวน

270,720 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจาง ตามพระราชบัญญัติ
ระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประ าศ
คณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดมุ ดา าร รื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผน
อัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติม
ถึงปัจจุบัน ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต
. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตราคาจางและ ารใ ลู จาง
ของ อปท. ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) และ นังสือ ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยคานวณตั้งจายไว 12
ดือน จานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. พนั งานจางตามภาร ิจ จานวน 1 อัตรา
- ผูชวยนั พัฒนาชุมชน จานวน 1 อัตรา
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งบดาเนินงาน

รวม

4,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

4,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั และคาใช
จายใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรมสัมมนาของพนั งาน
ทศบาล พนั งานจาง ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่
ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
2. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จานวน

2,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

- พื่อ ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมของพนั งาน
ทศบาล พนั งานจาง ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยว
ของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบ
รบ และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
3. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
4. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 3749 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2564
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจาง ตามพระราชบัญญัติ
ระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประ าศ
คณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดมุ ดา าร รื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผน
อัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติม
ถึงปัจจุบัน ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต
. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตราคาจางและ ารใ ลู จาง
ของ อปท. ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) และ นังสือ ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยคานวณตั้งจายไว 12
ดือน จานวน 4 อัตรา ดังนี้
พนั งานจางทั่วไป จานวน 4 อัตรา
- คนงานประจารถขยะ จานวน 3 อัตรา
- คนงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา

รวม

576,000 บาท

รวม

576,000 บาท

รวม

576,000 บาท

จานวน

432,000 บาท

นา : 59/73

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:01:19

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งาน
จาง ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น 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 ลู จาง
ของ อปท. ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) ประ าศ .จ., .ท. และ .อบ
ต. รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ์ ารใ พนั งาน
สวนทองถิ่น ลู จาง และพนั งานจางขององค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่นไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน และ
นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
โดยคานวณตั้งจายไว 12 ดือน จานวน 4 อัตรา ดังนี้
พนั งานจางทั่วไป จานวน 4 อัตรา
- คนงานประจารถขยะ จานวน 3 อัตรา
- คนงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา

จานวน

144,000 บาท

นา : 60/73

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:01:19

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

215,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

215,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

215,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง ารแขงขัน รือยาว
ประ พณีอา 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 ที่จา 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/ว 5547 ลว. 28 ันยายน 2561
โครง ารประ พณีสง รานต์
จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารแขงขัน รือยาวประ พณีอา ภอ วานใ ญ

- พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา 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 ที่จา 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/ว 5547 ลว. 28 ันยายน 2561
4. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1289 ลว. 26 ุมภาพันธ์ 2562
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โครง ารวิปัสสนา รรมฐาน

จานวน

35,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาดา นิน ารโครง ารวิปัสสนา รรมฐาน อาทิ คา
วิทยา ร คาจัด ตรียมสถานที่ คาจัดทา นังสือสวดมนต์ คาวัสดุ
อุป รณ์ คาใชจาย ี่ยว ับสถานที่ คาใชจายใน ารโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งานและคาใชจายอื่น ๆ ที่จา 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/ว 5547 ลว. 28 ันยายน 2561
โครง ารสง สริมประ พณี าร อ จดีย์ทราย
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาดา นิน ารใน ารสืบสานประ พณีของทองถิ่น
าร อ จดีย์ทราย อาทิ คาจัด ตรียมสถานที่ คาจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ คาอา าร/ ครื่องดื่ม คาวัสดุอุป รณ์ คาใช
จาย ี่ยว ับสถานที่ คาใชจายใน ารโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จา 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/ว 5547 ลว. 28 ันยายน 2561
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โครง ารสืบสานงานประ พณีสรภัญญะ

จานวน

10,000 บาท

รวม

2,079,100 บาท

รวม

1,498,800 บาท

รวม

1,498,800 บาท

จานวน

958,800 บาท

- พื่อจาย ป็นคาดา นิน ารสืบสานประ พณีสรภัญญะ พื่อสืบสาน
ประ พณีของทองถิ่น อาทิ คาจัด ตรียมสถานที่ คาจัดทา
นังสือ คาวัสดุ อาทิ คาจัด ตรียมสถานที่ คาจัดทาป้ายประชา
สัมพันธ์ คาอา าร/ ครื่องดื่ม คาจัด ตรียมสถานที่ คาจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ คาอา าร/ ครื่องดื่ม คาวัสดุอุป รณ์ คาใช
จาย ี่ยว ับสถานที่ คาใชจายใน ารโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จา 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/ว 5547 ลว. 28 ันยายน 2561
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือน คาตอบแทนราย ดือน งิน พิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบ ับ งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปี ใ ับ
พนั งาน ทศบาลสัง ัด องชาง ตามประ าศคณะ รรม าร
พนั งาน ทศบาลจัง วัดมุ ดา าร รื่อง ลั ณฑ์และ งื่อนไข
ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอื่น ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 พระราชบัญญัติ
ระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จานวนอัตรา
ตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566
) และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน และ นังสือ ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยคานวณตั้งจายไว 12
ดือน จานวน 3 อัตรา
1. ผูอานวย าร องชาง ระดับตน จานวน 1 อัตรา
2. ัว นาฝ่าย ารโยธา ระดับตน จานวน 1 อัตรา
3. นายชางโยธา จานวน 1 อัตรา
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งินประจาตาแ นง

จานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงราย ดือนของผูดารงตาแ นง
บริ าร อานวย ารใ ับพนั งาน ทศบาลสัง ัด องชาง ตาม
ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด
มุ ดา าร รื่อง ลั ณฑ์และ งื่อนไข ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
และวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7
ลว. 17 พฤษภาคม 2559 พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผน
อัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติม
ถึงปัจจุบัน และ นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 โดยคานวณตั้งจายไว 12 ดือน จานวน 2
อัตรา ดังนี้
1. ผูอานวย าร องชาง ระดับตน ในอัตรา ดือนละ 3,500
บาท/ ดือน
2. ัว นาฝ่าย ารโยธา ระดับตน ในอัตรา ดือนละ 1,500
บาท/ ดือน
คาตอบแทนพนั งานจาง
จานวน

432,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจาง ตามพระราชบัญญัติ
ระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประ าศ
คณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดมุ ดา าร รื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผน
อัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติม
ถึงปัจจุบัน ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต
. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตราคาจางและ ารใ ลู จาง
ของ อปท. ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) และ นังสือ ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยคานวณตั้งจายไว 12
ดือน จานวน 4 อัตรา ดังนี้
พนั งานจางทั่วไป จานวน 4 อัตรา
- คนงานทั่วไป จานวน 4 อัตรา
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งาน
จาง ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น 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 ลู จาง
ของ อปท. ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) ประ าศ .จ., .ท. และ .อบ
ต. รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ์ ารใ พนั งาน
สวนทองถิ่น ลู จาง และพนั งานจางขององค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่นไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน และ
นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
โดยคานวณตั้งจายไว 12 ดือน จานวน 4 อัตรา ดังนี้
พนั งานจางทั่วไป จานวน 4 อัตรา
- คนงานทั่วไป จานวน 4 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ องค์ รป ครองสวน
ทองถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนคณะ รรม ารผูรับผิดชอบใน ารจัดซื้อ
จัดจางและ ารบริ ารงานพัสดุภาครัฐและคาตอบแทนใ แ ผู
ปฏิบัติงานตามคาสั่ง ทศบาลตาบล วานใ ญ ฯลฯ ตามระ บียบ
และ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2. นังสือ ดวนที่สุด ที่ ค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6
ันยายน 2561
3. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2564

จานวน

48,000 บาท

รวม

580,300 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

5,000 บาท
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจา
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ แ ผูบริ าร พนั งาน
ทศบาล และลู จางประจาที่มีสิทธิ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง
ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินสวัสดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาของบุตรพนั งานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. นังสือ ดวนที่สุด ที่ ค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2559
3. นังสือ ดวนที่สุด ที่ ค 0408.5/ว 22 ลงวันที่ 12
ม ราคม 2561
4. นังสือ ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 ุมภาพันธ์ 2559
5. นังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิง าคม 2559
ค่าใช้สอย

จานวน

25,000 บาท

รวม

320,300 บาท

จานวน

140,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารตาง ๆ ใน องชาง ไดแ าร
จาง มาทางาน คาถาย อ สาร ขาป ย็บ ลม และ ารจาง
มาบริ ารอื่น ๆ ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยว
ของ ดังนี้
1. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2563
2. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
3. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั และคาใช
จายใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรมสัมมนาของพนั งาน
ทศบาล พนั งานจาง ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่
ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
2. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

จานวน

10,000 บาท

- พื่อ ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมของพนั งาน
ทศบาล พนั งานจาง ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยว
ของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
2. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบ
รบ และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
3. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
4. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 3749 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2564
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน

160,300 บาท

- พื่อจาย ป็นคาซอมแซม บารุงรั 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 ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
4. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ค่าวัสดุ

รวม

230,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

วัสดุสานั งาน
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุสานั งานตาง ๆ
ชน ระดาษ สมุด แฟ้ม ปา า แบบพิมพ์ ซอง คาวัสดุที่ใชใน
ิ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 รมสง สริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

80,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุอุป รณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประ ภทคงทน
ถาวร วัสดุสิ้น ปลือง วัสดุอุป รณ์ประ อบและอะไ ล รวมถึงราย
จาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจาย พื่อ
จัด าสิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย์สิน ใ สามารถ
ใชงานไดตามป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม ับคาวัสดุ ชน มาตร
สา รับตรวจวงจรไฟฟ้า ฟิวส์ ทปพันสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ สา รับซอมแซมไฟฟ้าสานั
งาน ไฟฟ้าสาธารณะ และสถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบของ
ทศบาล ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย ี่ย วับ
ารปฏิบัติราช ารของ อปท. พ.ศ. 2562
2. นังสือ รมสง สริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วัสดุงานบานงานครัว
จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ ที่จา
ป็น ไดแ แ ว จานรอง ผงซั ฟอ สบู น้ายาดับ ลิ่น แปรง ไม
วาด ถวยชาม ชอนสอม ระติ น้ารอน ระติ น้าแข็ง ถัง
แ ส น้าจืดที่ซื้อจา 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 รมสง สริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วัสดุ อสราง
จานวน

80,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ รือจัดทาสิ่งของที่ ป็นวัสดุ อสรางโดย
สภาพ ชน คาซื้อ ิน ดิน ทราย ินคลุ ทอระบายน้า ไม
สี แปรงทาสี ระ บื้อง จอบ ลื่อย ทอน้าและอุป รณ์
ประปา และสิ่งของอื่น ๆ ที่จา ป็น ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือ
สั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2. นังสือ รมสง สริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิว ตอร์

จานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ตาง ๆ ที่ใช ี่ยว ับ
คอมพิว ตอร์ ชน แป้นพิมพ์ มึ สา 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 รมสง สริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วัสดุอื่น
จานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวัสดุที่ ี่ยว ับสถานีสูบน้าดวยไฟฟ้า และอื่น ๆ
ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2. นังสือ รมสง สริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

284,700 บาท

รวม

284,700 บาท

รวม

284,700 บาท

จานวน

279,700 บาท

คา อสรางสิ่งสาธารณูป าร
โครง ารวางทอระบายน้าพรอมบอพั

มูที่ 4 บาน วานใ ญ

ประมาณงาน
- วางทอระบายน้า คสล. ขนาด สนผานศูนย์ ลาง 0.40x1.00
มตร จานวน 132 ทอน พรอมบอพั คสล. ขนาด 0.90x0.90
มตร ลึ 1.00 มตร จานวน 9 บอ
ตามระ บียบและ นังสือสั่ง าร ดังนี้
1. นังสือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2. นังสือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
3. ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 3/2563 ลาดับที่ 82 นา 32
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คาชด ชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
คาชด ชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) (คา อสรางสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูป าร)
- พื่อจาย ป็นคาชด ชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) คา อ
สรางสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูป าร ตามระ บียบและ
นังสือ าร ดังนี้
1. นังสือสานั งานตรวจ งินแผนดิน ที่ ตผ 001/4627 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2560
2. นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2147 ลงวัน
ที่ 11 ร ฎาคม 2561
3. นังสือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
4. นังสือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

จานวน

5,000 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจาง ตามพระราชบัญญัติ
ระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประ าศ
คณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดมุ ดา าร รื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผน
อัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติม
ถึงปัจจุบัน ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต
. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตราคาจางและ ารใ ลู จาง
ของ อปท. ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) และ นังสือ ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยคานวณตั้งจายไว 12
ดือน จานวน 1 อัตรา ดังนี้
พนั งานจางทั่วไป จานวน 1 อัตรา
- คนงาน ครื่องสูบน้า จานวน 1 อัตรา

รวม

370,000 บาท

รวม

120,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

นา : 71/73

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:01:19

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งาน
จาง ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น 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 ลู จาง
ของ อปท. ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) ประ าศ .จ., .ท. และ .อบ
ต. รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ์ ารใ พนั งาน
สวนทองถิ่น ลู จาง และพนั งานจางขององค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่นไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน และ
นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
โดยคานวณตั้งจายไว 12 ดือน จานวน 1 อัตรา ดังนี้
พนั งานจางทั่วไป จานวน 1 อัตรา
- คนงาน ครื่องสูบน้า จานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
- พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าประจาศูนย์สูบน้า รวมถึงคาใชจายที่ตอง
ชาระพรอม ัน ชน คาบริ าร คาภาษี ฯลฯ ตามระ บียบและ
นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ดังนี้
1. ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2. นังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564
3. นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

จานวน

12,000 บาท

รวม

250,000 บาท

รวม

250,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

นา : 72/73

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:01:19

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

รวม

120,000 บาท

งบบุคลากร

รวม

120,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจาง ตามพระราชบัญญัติ
ระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประ าศ
คณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดมุ ดา าร รื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผน
อัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติม
ถึงปัจจุบัน ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง มาตรฐานทั่ว
ไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ประ าศ .จ., .ท. และ .อบต
. รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตราคาจางและ ารใ ลู จาง
ของ อปท. ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) และ นังสือ ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยคานวณตั้งจายไว 12
ดือน จานวน 1 อัตรา ดังนี้
พนั งานจางทั่วไป จานวน 1 อัตรา
- พนั งานประปา จานวน 1 อัตรา

นา : 73/73

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:01:19

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งาน
จาง ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลสวนทองถิ่น 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 ลู จาง
ของ อปท. ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) ประ าศ .จ., .ท. และ .อบ
ต. รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ์ ารใ พนั งาน
สวนทองถิ่น ลู จาง และพนั งานจางขององค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่นไดรับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566) และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน และ
นังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
โดยคานวณตั้งจายไว 12 ดือน จานวน 1 อัตรา ดังนี้
พนั งานจางทั่วไป จานวน 1 อัตรา
- พนั งานประปา จานวน 1 อัตรา

จานวน

12,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:03:11

น้า : 1/16

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ.
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
246,120
10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

5,706,124

เบี้ยยังชีพความพิการ

2,174,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

114,000

เงินสารองจาย

50,000

รายจายตามข้อผูกพัน
งบกลาง

งบบุคลากร

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

451,734

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บานาญ (ช.ค.บ.)

24,744

คาบารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแ ง
ประเทศไทย

30,000

สมทบกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพเทศบาล
ตาบล ว้านใ ญ

100,000

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

695,520

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:03:11

น้า : 2/16

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

246,120
10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

5,706,124

เบี้ยยังชีพความพิการ

2,174,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

114,000

เงินสารองจาย

50,000

รายจายตามข้อผูกพัน
งบกลาง

งบบุคลากร

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

451,734

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บานาญ (ช.ค.บ.)

24,744

คาบารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแ ง
ประเทศไทย

30,000

สมทบกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพเทศบาล
ตาบล ว้านใ ญ

100,000

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

695,520

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:03:11

น้า : 3/16

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,445,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

245,280

1,466,556

1,395,480

540,000

864,960

96,000

60,000

36,000

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

317,520

84,000
222,000

เงินวิทยฐานะ
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

233,760

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

168,000
30,000

20,000

270,720

432,000
144,000

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:03:11

น้า : 4/16

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

งบบุคลากร

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,490,400

958,800

7,667,876

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

84,000
60,000

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

282,000

432,000

108,000

108,000

4,151,160

48,000

12,000

12,000

408,000

เงินวิทยฐานะ
งบดาเนินงาน

รวม

168,000
5,000

55,000

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:03:11

น้า : 5/16

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
คาเบี้ยประชุม
คาเชาบ้าน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

16,000
172,000

48,000

36,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

15,000

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

168,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร

42,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

97,000

5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

52,000

2,000

12,000

2,000

2,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

24,000

2,000

5,000

2,000

2,000

โครงการจัดทาข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

20,000

รายจายในการจัดการ
เลือกตั้ง

20,000

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:03:11

น้า : 6/16

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

คาเบี้ยประชุม

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม
16,000

คาเชาบ้าน

256,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

25,000

40,000

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

140,000

405,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร

42,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000

80,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

10,000

45,000

โครงการจัดทาข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

20,000

รายจายในการจัดการ
เลือกตั้ง

20,000

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:03:11

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 7/16

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

รายจายในการจัด
โครงการจัดเวที
ประชาคมระดับตาบล

10,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม

120,000

10,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจา
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

30,000

โครงการเฝ้าระวัง 7 วัน
อันตราย

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารการ
ศึกษา เพื่อจายเป็นคา
จัดการเรียนการสอน
(ราย ัว)

187,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารการ
ศึกษา สา รับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

113,000

รายจายโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริ ารสถานศึกษาเพื่อ
จายเป็นคาจ้างเ มา
ประกอบอา ารกลางวัน

565,950

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:03:11

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 8/16

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

รายจายในการจัด
โครงการจัดเวที
ประชาคมระดับตาบล
คาบารุงรักษาและซอมแซม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

10,000
160,300

290,300

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจา
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

30,000

โครงการเฝ้าระวัง 7 วัน
อันตราย

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารการ
ศึกษา เพื่อจายเป็นคา
จัดการเรียนการสอน
(ราย ัว)

187,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารการ
ศึกษา สา รับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

113,000

รายจายโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริ ารสถานศึกษาเพื่อ
จายเป็นคาจ้างเ มา
ประกอบอา ารกลางวัน

565,950

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:03:11

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 9/16

แผนงาน
รายจายในการจัด
โครงการจัดงานวันเด็ก
แ งชาติ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

10,000

โครงการสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย โรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

5,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19)

10,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:03:11

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 10/16

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

รายจายในการจัด
โครงการจัดงานวันเด็ก
แ งชาติ

10,000

โครงการสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย โรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

5,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19)

10,000

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:03:11

น้า : 11/16

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย โรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี
ค่าใช้สอย
งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

40,000

โครงการแขงขันเรือยาว
ประเพณีอาเภอ ว้า
นใ ญ

100,000

โครงการประเพณี
สงกรานต์

50,000

โครงการวิปัสสนา
กรรมฐาน

35,000

โครงการสงเสริม
ประเพณีการกอเจดีย์
ทราย

20,000

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีสรภัญญะ

10,000

วัสดุสานักงาน

95,000

2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

10,000

1,240,252

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

200,000

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:03:11

น้า : 12/16

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย
งบดาเนินงาน

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย โรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

40,000

โครงการแขงขันเรือยาว
ประเพณีอาเภอ ว้า
นใ ญ

100,000

โครงการประเพณี
สงกรานต์

50,000

โครงการวิปัสสนา
กรรมฐาน

35,000

โครงการสงเสริม
ประเพณีการกอเจดีย์
ทราย

20,000

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีสรภัญญะ

10,000

วัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

10,000

107,000

5,000

1,255,252
200,000

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:03:11

น้า : 13/16

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วัสดุคอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
55,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์
ค่าวัสดุ

5,000
2,000

วัสดุจราจร

20,000

วัสดุอื่น

5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุกอสร้าง
งบดาเนินงาน

คาไฟฟ้า

ค่าสาธารณูปโภค

350,000

30,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

4,000

6,000

คาบริการโทรศัพท์

4,000

คาบริการไปรษณีย์

18,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

90,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

13,000

3,000

เงินอุด นุนสวนราชการ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ
โครงการอา ารกลางวัน
โรงเรียนประถมศึกษา

2,100,000

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

220,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:03:11

น้า : 14/16

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วัสดุคอมพิวเตอร์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา
15,000

งบดาเนินงาน

2,000

วัสดุจราจร

20,000

วัสดุอื่น

40,000

45,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

80,000

80,000

วัสดุกอสร้าง

80,000

80,000

คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

ค่าสาธารณูปโภค

รวม
75,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์
ค่าวัสดุ

แผนงานการ
พาณิชย์

250,000

630,000
10,000

คาบริการโทรศัพท์

4,000

คาบริการไปรษณีย์

18,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

103,000
3,000

เงินอุด นุนสวนราชการ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ
โครงการอา ารกลางวัน
โรงเรียนประถมศึกษา

2,100,000

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

220,000

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:03:11

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 15/16

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

576,000

215,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการวางทอระบาย
น้าพร้อมบอพัก มูที่ 4
บ้าน ว้านใ ญ
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)
คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K) (คา
กอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)
รวม

8,907,122

10,391,080

984,280

6,931,718

548,760

592,240

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564 17:03:11

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 16/16
แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

แผนงาน

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการวางทอระบาย
น้าพร้อมบอพัก มูที่ 4
บ้าน ว้านใ ญ
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

279,700

279,700

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K) (คา
กอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

5,000

5,000

รวม

2,363,800

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

370,000

120,000

32,000,000

บัญชีรายละเอียด
สรุปการประมาณการราคางานก่อสร้าง

เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

