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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทศบาลตาบล นนดิน ดง
อา ภอ นนดิน ดง จัง วัดบรีรัมย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 79,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

9,692,280 บาท

งบบุคลากร

รวม

7,526,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

2,848,320 บาท

งิน ดือนนายก/รองนายก

จานวน

725,760 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนนายก ทศมนตรี ละรองนายก ทศมนตรี ตั้ง
ไว้ 12 ดือน ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยว่าด้วย งิน ดือน งินค่า
ตอบ ทน ละประ ยชนตอบ ทนอย่างอื่นของนายก ทศมนตรี รองนายก
ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รองประธานสภา ทศบาล สมาชิกสภา
ทศบาล ลขานการนายก ทศมนตรี ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี ละการจ่ายค่า
บี้ยประชมกรรมการสภา ทศบาล พ.ศ. 2554 ละ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
งินค่าตอบ ทนประจาตา น่งนายก/รองนายก
จานวน

180,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนประจาตา น่งนายก ทศมนตรี ละรองนายก
ทศมนตรี ตั้งไว้ 12 ดือน ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยว่าด้วย งิน
ดือน งินค่าตอบ ทน ละประ ยชนตอบ ทนอย่างอื่นของนายก
ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รองประธานสภา
ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาล ลขานการนายก ทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
ทศมนตรี ละการจ่ายค่า บี้ยประชมกรรมการสภา ทศบาล พ.ศ
. 2554 ละ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
งินค่าตอบ ทนพิ ศษนายก/รองนายก
จานวน

180,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนพิ ศษนายก ทศมนตรี ละรองนายก ทศมนตรี ตั้ง
ไว้ 12 ดือน ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยว่าด้วย งิน ดือน งินค่า
ตอบ ทน ละประ ยชนตอบ ทนอย่างอื่นของนายก ทศมนตรี รองนายก
ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รองประธานสภา ทศบาล สมาชิกสภา
ทศบาล ลขานการนายก ทศมนตรี ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี ละการจ่ายค่า
บี้ยประชมกรรมการสภา ทศบาล พ.ศ. 2554 ละ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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งินค่าตอบ ทน ลขานการ/ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี นายกองคการบริ ารส่วน
ตาบล

จานวน

207,360 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทน ลขานการนายก ทศมนตรี ละค่าตอบ ทนที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี ตั้งไว้ 12 ดือน ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่า
ด้วยว่าด้วย งิน ดือน งินค่าตอบ ทน ละประ ยชนตอบ ทนอย่างอื่นของ
นายก ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รองประธานสภา
ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาล ลขานการนายก ทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
ทศมนตรี ละการจ่ายค่า บี้ยประชมกรรมการสภา ทศบาล พ.ศ
. 2554 ละ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
งินค่าตอบ ทนสมาชิกสภาองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน

1,555,200 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนประธานสภา ทศบาล รองประธานสภา
ทศบาล ละสมาชิกสภา ทศบาล ตั้งไว้ 12 ดือน ตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยว่าด้วย งิน ดือน งินค่าตอบ ทน ละประ ยชนตอบ ทน
อย่างอื่นของนายก ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รอง
ประธานสภา ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาล ลขานการนายก ทศมนตรี ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี ละการจ่ายค่า บี้ยประชมกรรมการสภา ทศบาล พ.ศ
. 2554 ละ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

4,677,960 บาท

งิน ดือนพนักงาน

จานวน

3,465,900 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาล พร้อม งินปรับปรง งิน ดือน
ประจาปี ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงาน
ทศบาล จานวน 10 อัตรา
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

157,860 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วยการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน ทศบาล ตั้งจ่ายไว้ 12
ดือน คานวณจากพนักงาน ทศบาล จานวน 1 อัตรา
พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนราย ดือนปลัด ทศบาล จานวน 1 อัตรา รองปลัด
ทศบาล จานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน
งินประจาตา น่ง
จานวน

211,200 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่งผ้บริ าร ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจาก
พนักงาน ทศบาล จานวน 4 อัตรา
ค่าตอบ ทนพนักงานจ้าง

799,560 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนใ ้ ก่พนักงานจ้างพร้อม งินปรับปรงค่าตอบ ทน
ประจาปี ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงานจ้าง จานวน 6 อัตรา

จานวน
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งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

43,440 บาท

รวม

2,146,000 บาท

รวม

105,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ยประชมสา รับคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการ
วิสามัญ ละคณะกรรมการสามัญประจาสภา ทศบาล ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน ดือน ค่าตอบ ทน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น
ของนายก ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รองประธาน
สภา ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาล ลขานการนายก ทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
ทศมนตรี ละการจ่ายค่า บี้ยประชมกรรมการสภา ทศบาล พ.ศ. 2554 ก้ไข
พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ. 2557
ค่าตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ ใ ้ ก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ที่ได้รับคาสั่งใ ้ปฏิบัติงานนอก วลาราชการ ตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย งินตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ค่า ช่าบ้าน
จานวน

60,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านของพนักงาน ทศบาลที่มีสิทธิ บิกค่า ช่าบ้านได้ตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 ก้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2562
งินช่วย ลือการศึกษาบตร
จานวน

25,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วยการครองชีพชั่วคราวใ ้ ก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่าย
ไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงานจ้าง จานวน 5 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่า บี้ยประชม

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาของบตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิ บิก
งินได้ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษา
ของบตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ก้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ
. 2549
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ค่าใช้สอย

รวม

1,071,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

123,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ ช่น ค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บ
นังสือ รือ ข้าปก นังสือ ค่า ช่าทรัพยสิน ค่าธรรม นียมต่าง ๆ ค่า บี้ย
ประกัน ค่าจ้าง มาบริการ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ละ
การบริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ.2560
รายจ่าย กี่ยวกับการรับรอง ละพิธีการ

วันที่พิมพ : 20/9/2562 09:21:29

(1) ค่ารับรอง ละพิธีการ ตั้งไว้ 50,000 บาท พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ
รับรอง รือ ลี้ยงรับรองขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ละค่า ลี้ยงรับรองใน
การประชมสภาท้องถิ่น รือคณะกรรมการ รือคณะอนกรรมการที่ได้รับ ต่ง
ตั้งตามกฎ มาย ตามระ บียบ รือ นังสือสั่งการของกระทรวงม าดไทย ฯลฯ
(2) ค่าใช้จ่ายรัฐพิธี/ ครงการจัดงานวัน ม่ ่งชาติ 12 สิง าคม ตั้ง
ไว้ 20,000 บาท พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการงาน ช่น ค่าวัสดอปกรณ ค่า
ป้ายกิจกรรม ละค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบ ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ละการบริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 38 ข้อที่ 7
(3) ค่าใช้จ่ายรัฐพิธี/ ครงการวันปิยม าราช 23 ตลาคม ตั้งไว้ 3,000
บาท บาท พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการงาน ช่น ค่าวัสดอปกรณ ค่าป้าย
กิจกรรม ละค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบ ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ละการบริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ
.ศ.2561-2565) น้า 37 ข้อที่ 4
(4) ค่าใช้จ่ายรัฐพิธี/ ครงการวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 28
กรกฎาคม ตั้งไว้ 20,000 บาท พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการงาน ช่น ค่า
วัสดอปกรณ ค่าป้ายกิจกรรม ละค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อ
ระ บียบ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ละการบริ ารพัสดภาครัฐ พ
.ศ. 2560 ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 38 ข้อที่ 9
(5) ค่าใช้จ่ายรัฐพิธี/ ครงการวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 13 ตลาคม ตั้ง
ไว้ 10,000 บาท พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการงาน ช่น ค่าวัสดอปกรณ ค่า
ป้ายกิจกรรม ละค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบ ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ละการบริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 39 ข้อที่ 11
(6) ค่าใช้จ่ายรัฐพิธี/ ครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 วันชาติ ละวัน
พ่อ ่งชาติ ตั้งไว้ 10,000 บาท พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการงาน ช่น ค่า
วัสดอปกรณ ค่าป้ายกิจกรรม ละค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อ
ระ บียบ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ละการบริ ารพัสดภาครัฐ พ
.ศ. 2560 ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 38 ข้อที่ 6
(7) ค่าใช้จ่ายรัฐพิธี/ ครงการวัน ฉลิมพระชนมพรรษาสม ด็จพระราชินี 3
มิถนายน ตั้งไว้ 10,000 บาท พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการงาน ช่น ค่า
วัสดอปกรณ ค่าป้ายกิจกรรม ละค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อ
ระ บียบ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ละการบริ ารพัสดภาครัฐ พ
.ศ. 2560 ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 39 ข้อที่ 10
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายการคัด ลือกพนักงาน ละลกจ้างขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการคัด ลือกพนักงาน ละลกจ้างขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ช่น ค่า บี้ยประชม ค่าพา นะของคณะกรรมการ ค่าใช้สถาน
ที่ ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง ละใ ้ มายความรวมถึง ค่าสมนาคณ
ด้วย ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัด ลือก
พนักงาน ละลกจ้างขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ละนอกราชอาณาจักร
จานวน

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น รือ
บคคลที่ กี่ยวข้อง ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดิน
ทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ก้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่4) พ
.ศ. 2561
ครงการ ลือกตั้งผ้บริ าร สมาชิกสภาท้องถิ่น
จานวน

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายสา รับการ ลือกตั้งขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ที่คณะกรรมการการ ลือกตั้งกา นด ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ละการบริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) น้า 128 ข้อที่ 3
ครงการวันท้องถิ่นไทย
จานวน

3,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตาม ครงการ ช่น ค่าป้ายกิจกรรม,ค่าวัสดอปกรณ ละ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วม
ข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 128 ข้อที่ 1
ครงการวัน ทศบาล
จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตาม ครงการ ช่น กิจกรรมทางศาสนา,ค่าตก ต่งสถาน
ที่,ค่าอา าร ละ ครื่องดื่ม ละค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบ ตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ ข่งขัน
กีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วม ข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2559 ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 128 ข้อที่ 2
ค่าบารงรักษา ละซ่อม ซม
จานวน

80,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อม ซมบารงรักษาทรัพยสิน พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ

รวม

580,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดสานักงาน ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ช่น กระดาษ ครื่อง ขียน ฯลฯ
วัสดงานบ้านงานครัว
จานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดงานบ้านงานครัว ช่น ไม้กวาด ผ้าป ต๊ะ ถ้วย
ชาม ก้วน้า ฯลฯ
วัสดก่อสร้าง

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดก่อสร้าง ช่น ไม้ต่าง ๆ ตะป ค้อน ฯลฯ รวมถึงราย
จ่าย พื่อประกอบ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
วัสดยานพา นะ ละขนส่ง

จานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดยานพา นะ ละขนส่ง ช่น บต ตอรี่ ยางใน ยาง
นอก ฯลฯ รวมถึงรายจ่าย พื่อจัด าสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม ซมบารง
ทรัพยสินใ ้สามารใช้งานได้ตามปกติ
วัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น

จานวน

350,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น ช่น น้ามันดี ซล น้ามัน
บนซิน น้ามันจารบี น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
วัสดคอมพิว ตอร

จานวน

30,000 บาท

รวม

390,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่ากระ สไฟฟ้าของสานักงาน ทศบาล อาคาร อนก
ประสงค อาคาร รง ก็บรถดับ พลิง สานักทะ บียนท้องถิ่น กล้อง CCTV ละ
อาคารศนยพัฒนาชีวิต ละส่ง สริมอาชีพผ้สงอาย(ศพอส.)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน

60,000 บาท

วัสดสานักงาน

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดคอมพิว ตอร ช่น อปกรณบันทึกข้อมล ตลับผง
มึกสา รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร ป้นพิมพ มนบอรด มาส ครื่อง
กระจายสัญญาณ ฯลฯ รวมถึงรายจ่าย พื่อจัด า ปร กรมคอมพิว ตอรที่มี
ราคาต่อ น่วย รือต่อชดไม่ กิน 20,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

พื่อจ่าย ป็นค่าน้าประปาสา รับอาคารสานักงาน ทศบาล อาคาร อกน
ประสงค รง ก็บรถดับ พลิง ละอาคารศนยพัฒนาชีวิต ละส่ง สริมอาชีพผ้สง
อาย(ศพอส.)
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ค่าบริการไปรษณีย

จานวน

30,000 บาท

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

2,864,020 บาท

รวม

2,368,020 บาท

รวม

2,368,020 บาท

จานวน

1,862,700 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาล พร้อม งินปรับปรง งิน ดือน
ประจาปี ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงาน ทศบาล จานวน 6 อัตรา
งินประจาตา น่ง
จานวน

60,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าดวงตราไปรษณีย ค่านาส่งไปรษณีย ค่าธนาณัติ ค่า ช่าต้
ไปรษณีย ฯลฯ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอด นนกิจการที่ ป็นสาธารณประ ยชน
ล่ากาชาดจัง วัดบรีรัมย
พื่อจ่าย ป็นค่าดา นินงานตาม ครงการจัด ารายได้ พื่อจัดกิจกรรมสาธารณ
กศล ละใ ้ความช่วย ลือประชาชนตามภารกิจของ ล่ากาชาดจัง วัด
บรีรัมย ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอด นนขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) น้า 38 ข้อที่ 8
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่งผ้บริ าร ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจาก
พนักงาน ทศบาล จานวน 2 อัตรา
ค่าตอบ ทนพนักงานจ้าง

จานวน

421,320 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนใ ้ ก่พนักงานจ้างพร้อม งินปรับปรงค่าตอบ ทน
ประจาปี ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงานจ้าง จานวน 3 อัตรา
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

24,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วยการครองชีพชั่วคราวใ ้ ก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่าย
ไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงานจ้าง จานวน 2 อัตรา
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่า ช่าบ้าน
พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านของพนักงาน ทศบาลที่มีสิทธิ บิกค่า ช่าบ้านได้ตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 ก้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2562
ค่าใช้สอย

รวม

496,000 บาท

รวม

114,000 บาท

จานวน

114,000 บาท

รวม

215,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ ช่น ค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บ
นังสือ รือ ข้าปก นังสือ ค่า ช่าทรัพยสิน ค่าจ้าง มาบริการ ค่าจัดซื้อ
นังสือพิมพ ค่าจ้าง มาจัดทารายงานกิจการประจาปี ค่าจ้าง มาผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธต่างๆ จ้าง มาจัดทาป้ายประชาสัมพันธต่างๆ ฯลฯ
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ละนอกราชอาณาจักร

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น รือ
บคคลที่ กี่ยวข้อง ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดิน
ทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ก้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่4) พ
.ศ. 2561
ครงการใ ้ความร้ ก่ประชาชนในการจัดทา ละทบทวน ผนพัฒนาท้องถิ่นของ จานวน
ทศบาลตาบล นนดิน ดง

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตาม ครงการ ช่น ค่าป้าย ครงการ,ค่าวัสดอปกรณ,ค่า
อา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ละค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบ ป็นไป
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ละการ ข้า
รับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) น้า 83 ข้อที่ 6
ค่าบารงรักษา ละซ่อม ซม
จานวน

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อม ซมบารงรักษาทรัพยสิน พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ

รวม

87,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

วัสดสานักงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดสานักงาน ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ช่น กระดาษ ครื่อง ขียน ฯลฯ

น้า : 10/54

วันที่พิมพ : 20/9/2562 09:21:29

วัสดไฟฟ้า ละวิทย

จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดไฟฟ้า ละวิทย ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไม คร ฟน ฯลฯ
วัสด ฆษณา ละ ผย พร่
จานวน

24,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสด ฆษณา ละ ผย พร่ ตาม ลักการจา นกประ ภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ช่น มม มรี่การด ฟิลมสไลด ขาตั้งกล้อง ลนส
ซม กระ ป๋าใส่กล้องถ่ายรป ฯลฯ
วัสดคอมพิว ตอร
จานวน

28,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดคอมพิว ตอร ช่น อปกรณบันทึกข้อมล ตลับผง
มึกสา รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร ป้นพิมพ มนบอรด มาส ครื่อง
กระจายสัญญาณ ฯลฯ รวมถึงรายจ่าย พื่อจัด า ปร กรมคอมพิว ตอรที่มี
ราคาต่อ น่วย รือต่อชดไม่ กิน 20,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

80,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่ากระ สไฟฟ้าสา รับ ครื่องกระจายข่าว สียงตามสายของ
ทศบาล
ค่าบริการ ทรศัพท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ทรศัพทของสานักงาน ค่า ทรศัพทของระบบคอล ซน ตอร
งานประชาสัมพันธ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ กิดขึ้น พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าบริการสื่อสาร ละ ทรคมนาคม

จานวน

30,000 บาท

รวม

2,864,640 บาท

รวม

1,958,640 บาท

รวม

1,958,640 บาท

จานวน

1,484,400 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาล พร้อม งินปรับปรง งิน ดือน
ประจาปี ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงาน ทศบาล จานวน 4 อัตรา
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน

67,200 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบริการสื่อสาร ละ ทรคมนาคม ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้
ระบบอิน ทอร น็ต ละค่าสื่อสาร ค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว ละ
ค่าใช้จ่ายที่ กิดขึ้น กี่ยวกับการบริการ
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนราย ดือนของผ้อานวยการกอง ตั้งจ่าย
ไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงาน ทศบาล จานวน 1 อัตรา
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งินประจาตา น่ง

จานวน

85,200 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่งผ้บริ าร ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจาก
พนักงาน ทศบาล จานวน 2 อัตรา
ค่าตอบ ทนพนักงานจ้าง

จานวน

316,080 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนใ ้ ก่พนักงานจ้างพร้อม งินปรับปรงค่าตอบ ทน
ประจาปี ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงานจ้าง จานวน 2 อัตรา
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

5,760 บาท

รวม

906,000 บาท

รวม

266,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นตอบ ทนสา รับคณะกรรมการดา นินการจัดซื้อ รือจัดจ้าง คณะ
กรรมการตรวจการจ้าง ผ้ควบคมงานก่อสร้าง ของ ทศบาลตาบล นนดิน ดงที่
ได้รับ ต่งตั้งใ ้ปฏิบัติ น้าที่ดังกล่าว ละ งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็นกรณี
พิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี สา รับพนักงาน
ทศบาล ลกจ้าง ละพนักงานจ้างของ ทศบาล
ค่าตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ ใ ้ ก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ที่ได้รับคาสั่งใ ้ปฏิบัติงานนอก วลาราชการ ตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย งินตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ค่า ช่าบ้าน
จานวน

36,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านของพนักงาน ทศบาลที่มีสิทธิ บิกค่า ช่าบ้านได้ตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 ก้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2562
งินช่วย ลือการศึกษาบตร
จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วยการครองชีพชั่วคราวใ ้ ก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่าย
ไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงานจ้าง จานวน 2 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประ ยชน ก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาของบตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิ บิก
งินได้ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษา
ของบตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ก้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ
. 2549
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ค่าใช้สอย

รวม

460,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น รือ
บคคลที่ กี่ยวข้อง ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดิน
ทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ก้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่4) พ
.ศ. 2561
ครงการจัดทา ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพยสิน ระยะที่ 2
จานวน

350,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นิน ครงการจัดทา ผนที่ภาษี ละทะ บียน
ทรัพยสินระยะที่2 (ต่อ นื่อง) ดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้าง มาบริการ
พนักงานสารวจข้อมล จานวน 3 อัตราๆ ละ 9,000 บาท ระยะ
วลา 6 ดือน ค่าจ้างถ่ายระวาง ฉนด ปลงที่ดิน สา นา สปก.4-01 ค่าวัสด
อปกรณ บบพิมพต่างๆ ตลอดจนวัสดอื่นที่ กี่ยวข้องในการดา นินการ ป็นไป
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพยสินของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กมภาพันธ 2551 , ที่ มท 0808.3/ว
67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555, ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวัน
ที่ 19 กมภาพันธ 2561 ป็นฐานอานาจในการตั้งงบประมาณ ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 129 ข้อที่ 7
ค่าบารงรักษา ละซ่อม ซม
จานวน

10,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ ช่น ค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บ
นังสือ รือ ข้าปก นังสือ ค่า ช่าทรัพยสิน ค่าธรรม นียมต่าง ๆ ค่า บี้ย
ประกัน ค่าจ้าง มาบริการ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ละ
การบริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ.2560
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ละนอกราชอาณาจักร

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อม ซมบารงรักษาทรัพยสิน พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ

รวม

160,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดสานักงาน ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ช่น กระดาษ ครื่อง ขียน บบพิมพต่างๆ ฯลฯ
วัสดงานบ้านงานครัว
จานวน

5,000 บาท

วัสดสานักงาน

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดงานบ้านงานครัว ช่น ไม้กวาด ผ้าป ต๊ะ ฯลฯ
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วัสดยานพา นะ ละขนส่ง

จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดยานพา นะ ละขนส่ง ช่น บต ตอรี่ ยางใน ยาง
นอก ฯลฯ รวมถึงรายจ่าย พื่อจัด าสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม ซมบารง
ทรัพยสินใ ้สามารใช้งานได้ตามปกติ
วัสดคอมพิว ตอร

จานวน

50,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

2,515,300 บาท

รวม

2,040,300 บาท

รวม

2,040,300 บาท

จานวน

642,960 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาล พร้อม งินปรับปรง งิน ดือน
ประจาปี ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงาน ทศบาล จานวน 2 อัตรา
งินประจาตา น่ง
จานวน

18,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดคอมพิว ตอร ช่น อปกรณบันทึกข้อมล ตลับผง
มึกสา รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร ป้นพิมพ มนบอรด มาส ครื่อง
กระจายสัญญาณ ฯลฯ รวมถึงรายจ่าย พื่อจัด า ปร กรมคอมพิว ตอรที่มี
ราคาต่อ น่วย รือต่อชดไม่ กิน 20,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสาร ละ ทรคมนาคม
พื่อจ่าย ป็นค่าบริการสื่อสาร ละ ทรคมนาคม ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้
ระบบอิน ทอร น็ต ละค่าสื่อสาร ค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว ละ
ค่าใช้จ่ายที่ กิดขึ้น กี่ยวกับการบริการ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่งผ้บริ าร ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจาก
พนักงาน ทศบาล จานวน 1 อัตรา
ค่าจ้างลกจ้างประจา

จานวน

498,480 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างลกจ้างประจา พร้อม งินปรับปรงค่าจ้างประจา ตั้งจ่าย
ไว้ 12 ดือน คานวณจากลกจ้างประจา จานวน 2 อัตรา
ค่าตอบ ทนพนักงานจ้าง

จานวน

803,520 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนใ ้ ก่พนักงานจ้างพร้อม งินปรับปรงค่าตอบ ทน
ประจาปี ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงานจ้าง จานวน 7 อัตรา
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งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

77,340 บาท

รวม

475,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จานวน

45,000 บาท

พื่อ ป็นค่าป่วยการ ชด ชยการงาน รือ วลาที่ สียไป พื่อสนับสนนการปฏิบัติ
น้าที่ในการป้องกัน ละบรร ทาสาธารณภัยตามกฎ มายว่าด้วยการป้องกัน
ละบรร ทาสาธารณภัยใ ้ ก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์ บิกจ่าย
ได้ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายใ ้ ก่อาสาสมัคร
้องกันภัยฝ่ายพล รือนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2560
งินช่วย ลือการศึกษาบตร
จานวน

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วยการครองชีพชั่วคราวใ ้ ก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่าย
ไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงานจ้าง จานวน 7 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบ ทนผ้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประ ยชน ก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาของบตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิ บิก
งินได้ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษา
ของบตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ก้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ
. 2549
ค่าใช้สอย

รวม

210,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น รือ
บคคลที่ กี่ยวข้อง ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดิน
ทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ก้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่4) พ
.ศ. 2561
ครงการขับขี่ปลอดภัย
จานวน

10,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ละนอกราชอาณาจักร

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตาม ครงการขับขี่ปลอดภัยช่วง ทศกาล
ต่างๆ ช่น ทศกาลปีใ ม่ ทศการสงกรานต ค่าวัสดอปกรณ ละค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วม ข่งขันกีฬา
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) น้า 84 ข้อที่ 3
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ครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.

จานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตาม ครงการ ช่น ค่าวัสดอปกรณ,ค่าอา าร ละ ครื่อง
ดื่ม ละค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบ ตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนัก
กีฬา ข้าร่วม ข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 85 ข้อที่ 6
ครงการสนับสนนกิจกรรมวัน อปพร.
จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตาม ครงการ ช่น ค่าวัสดอปกรณ,ค่าอา าร ละ ครื่อง
ดื่ม ละค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบ ตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนัก
กีฬา ข้าร่วม ข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 85 ข้อที่ 4
ค่าบารงรักษา ละซ่อม ซม
จานวน

80,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อม ซมบารงรักษาทรัพยสิน พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ

รวม

205,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดสานักงาน ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ช่น กระดาษ ครื่อง ขียน ฯลฯ
วัสดไฟฟ้า ละวิทย
จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดไฟฟ้า ละวิทย ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไม คร ฟน ฯลฯ
วัสดยานพา นะ ละขนส่ง
จานวน

80,000 บาท

วัสดสานักงาน

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดยานพา นะ ละขนส่ง ช่น บต ตอรี่ ยางใน ยาง
นอก ฯลฯ รวมถึงรายจ่าย พื่อจัด าสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม ซมบารง
ทรัพยสินใ ้สามารใช้งานได้ตามปกติ
วัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น

จานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น ช่น น้ามันดี ซล น้ามัน
บนซิน น้ามันจารบี น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
วัสดคอมพิว ตอร

จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดคอมพิว ตอร ช่น อปกรณบันทึกข้อมล ตลับผง
มึกสา รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร ป้นพิมพ มนบอรด มาส ครื่อง
กระจายสัญญาณ ฯลฯ รวมถึงรายจ่าย พื่อจัด า ปร กรมคอมพิว ตอรที่มี
ราคาต่อ น่วย รือต่อชดไม่ กิน 20,000 บาท
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งานเทศกิจ

รวม

537,900 บาท

รวม

537,900 บาท

รวม

537,900 บาท

จานวน

297,900 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาล พร้อม งินปรับปรง งิน ดือน
ประจาปี ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงาน ทศบาล จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบ ทนพนักงานจ้าง
จานวน

216,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนใ ้ ก่พนักงานจ้างพร้อม งินปรับปรงค่าตอบ ทน
ประจาปี ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงานจ้าง จานวน 2 อัตรา
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

24,000 บาท

รวม

551,460 บาท

รวม

518,460 บาท

รวม

518,460 บาท

จานวน

511,800 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาล พร้อม งินปรับปรง งิน ดือน
ประจาปี ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงาน ทศบาล จานวน 2 อัตรา
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน

6,660 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วยการครองชีพชั่วคราวใ ้ ก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่าย
ไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงานจ้าง จานวน 2 อัตรา
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

พื่อจ่าย ป็น งินช่วยการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน ทศบาล ตั้งจ่าย
ไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงาน ทศบาล จานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม

33,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ละนอกราชอาณาจักร
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น รือ
บคคลที่ กี่ยวข้อง ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดิน
ทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ก้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่4) พ
.ศ. 2561
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

13,000 บาท

จานวน

13,000 บาท

รวม

19,506,353 บาท

รวม

5,451,214 บาท

รวม

5,451,214 บาท

จานวน

3,928,714 บาท

จานวน

134,400 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนราย ดือน สา รับพนักงานคร ทศบาล ระดับชานาญ
การพิ ศษ ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงานคร
ทศบาล จานวน 2 อัตรา
งินวิทยฐานะ
จานวน

302,400 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินวิทยาฐานะ สา รับพนักงานคร ทศบาลที่มีวิทยฐานะ ระดับ
ชานาญการ ชานาญการพิ ศษ ตัง้ จ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงาน
คร ทศบาล จานวน 4 อัตรา
ค่าตอบ ทนพนักงานจ้าง
จานวน

1,007,160 บาท

ค่าบริการสื่อสาร ละ ทรคมนาคม
พื่อจ่าย ป็นค่าบริการสื่อสาร ละ ทรคมนาคม ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้
ระบบอิน ทอร น็ต ละค่าสื่อสาร ค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว ละ
ค่าใช้จ่ายที่ กิดขึ้น กี่ยวกับการบริการ
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพร้อมทั้ง งินปรับปรง งินประจาปี ตั้งจ่ายไว้ 12
ดือน คานวณจาก พนักงานคร ทศบาล จานวน 11 อัตรา ,ข้าราชการครผ้
ด ล ด็ก จานวน 4 อัตรา
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนใ ้ ก่พนักงานจ้างพร้อม งินปรับปรงค่าตอบ ทน
ประจาปี ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน จ่ายจาก งินอด นนทั่วไป จานวน 6
อัตรา จานวน 768,000 บาท จ่ายจาก งินรายได้ จานวน 3
อัตรา จานวน 239,160 บาท
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ใ ้ ก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายไว้ 12
ดือน จ่ายจาก งินอด นนทั่วไป ด้านการศึกษา จานวน 3
อัตรา จานวน 26,040 บาท ผ้ด ล ด็ก จานวน 1 อัตรา จานวน 9,960
บาท ละตั้งจ่ายจาก งินรายได้ จานวน 3 อัตรา จานวน 42,540 บาท

จานวน

78,540 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่า ช่าบ้าน
พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านของพนักงาน ทศบาลที่มีสิทธิ บิกค่า ช่าบ้านได้ตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 ก้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2562
ค่าใช้สอย

รวม

11,417,139 บาท

รวม

36,000 บาท

จานวน

36,000 บาท

รวม

8,501,808 บาท

จานวน

1,296,000 บาท

จานวน

648,000 บาท

จานวน

96,000 บาท

จานวน

240,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ครงการจ้าง มาครผ้สอน ร รียน ทศบาลตาบล นนดิน ดง
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาครผ้สอน รง รียน ทศบาลตาบล นนดิน
ดง จานวน 10 อัตรา ป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ละการ
บริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ.2560 ละระ บียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้าง ละการบริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ. 2560
ครงการจ้าง มาครพี่ ลี้ยง
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาครพี่ ลี้ยงระดับชั้นอนบาล รง รียน ทศบาลตาบล นน
ดิน ดง จานวน 6 อัตรา ป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ละการ
บริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ.2560 ละระ บียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัด
ซื้อจัดจ้าง ละการบริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ. 2560
ครงการจ้าง มาผ้ช่วยนักการภาร รง รง รียน ทศบาลตาบล นนดิน ดง
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาผ้ช่วยนักการภาร รง รง รียน ทศบาลตาบล นนดิน
ดง จานวน 1 อัตรา ป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ละการ
บริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ.2560 ละระ บียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้าง ละการบริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ. 2560
ครงการจ้าง มาผ้ ชี่ยวชาญ รง รียน ทศบาลตาบล นนดิน ดง
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มา ชี่ยวชาญ รง รียน ทศบาลตาบล นนดิน ดง จานวน
1 อัตรา ป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ละการบริ ารพัสดภาค
รัฐ พ.ศ.2560 ละระ บียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ละการ
บริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ. 2560
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ครงการจ้าง มาพี่ ลี้ยง ด็ก

จานวน

384,000 บาท

จานวน

192,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น รือ
บคคลที่ กี่ยวข้อง ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดิน
ทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ก้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่4) พ
.ศ. 2561
ครงการจัดงานวัน ด็ก ่งชาติ
จานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้ ก่ ค่าวัสดอปกรณ กี่ยวกับการ
รียน ,ค่าอา ารสา รับ ด็กนัก รียนตาม รง รียนต่าง ๆ ใน ขต ทศบาลค่าจัด
ทา วที,ค่าวัสด,ค่าป้าย ครงการฯลฯ ละค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อ
ระ บียบฯ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วม ข่งขันกีฬาขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) น้า 41 ข้อที่ 4
ครงการฝึกอบรม ละศึกษาดงาน พื่อ พิ่มศักยภาพคร ละบคลากรทางการศึกษา จานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาพี่ ลี้ยง ด็ก รง รียน ทศบาลตาบล นนดิน
ดง จานวน 4 อัตรา ป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ละการ
บริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ.2560 ละระ บียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้าง ละการบริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ. 2560
ครงการจ้าง มา ม่บ้าน รง รียน ทศบาลตาบล นนดิน ดง
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มา ม่บ้าน รง รียน ทศบาลตาบล นนดิน ดง จานวน 2
อัตรา ป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ละการบริ ารพัสดภาค
รัฐ พ.ศ.2560 ละระ บียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ละการ
บริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ. 2560
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ละนอกราชอาณาจักร

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้ ก่ ค่าวัสดอปกรณ กี่ยวกับการ
รียน ,ค่าอา ารสา รับ ด็กนัก รียนตาม รง รียนต่างๆ ใน ขต ทศบาลค่าจัด
ทา วที,ค่าวัสด,ค่าป้าย ครงการฯลฯ ละค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อ
ระ บียบฯ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วม ข่งขันกีฬาขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) น้า 130 ข้อที่ 3

วันที่พิมพ : 20/9/2562 09:21:29

ครงการสนับสนนค่าใช้จ่ายในการบริ ารสถานศึกษาของ รง รียน ทศบาลตาบล จานวน
นนดิน ดง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการบริ ารสถานศึกษาของ รง รียน ทศบาลตาบล
นนดิน ดง ยก ป็น
1) สา รับสนับสนนอา ารกลางวัน รง รียน ทศบาลตาบล นนดิน
ดง จานวน 2,200,000 บาท คานวณจากจานวน ด็ก 550 คนๆละ 20
บาท/วัน จานวน 200 วัน
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้า 41 ข้อที่ 5
2) งินอด นนสา รับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
จานวน 240,800 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรง ลักสตรสถานศึกษา จานวน 20,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรง ้องสมด รง รียน จานวน 100,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ล่ง รียนร้ใน รง รียน จานวน 50,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงคป้องกันยา สพติดในสถานศึกษา จานวน 21,000
บาท
- ค่าใช้จ่ายอิน ตอร น็ต รง รียน จานวน 16,800 บาท
-ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL =9,600 บาท
-ระบบ Wireless Fidelity: WiFi = 7,200 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครของ รง รียนในสังกัด อปท. จานวน 33,000
บาท
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้า 46 ข้อที่ 22
3) สา รับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปจจัยพื้นฐาน
สา รับ ด็กยากจน) จานวน 86,000 บาท
- ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) อัตราคนละ 500 บาท/ภาค รียน(1,000
บาท/คน/ปี) จานวน 86 คน ป็น งิน 86,000 บาท
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้า 46 ข้อที่ 23
4) งินอด นนสา รับสนับสนนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้ง ต่ระดับ
อนบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (25612565) น้า 63 ข้อที่ 85 จานวน 2,129,098 บาท
4.1 ค่าจัดการ รียนการสอน (ราย ัว) จานวน 1,138,200 บาท
- ระดับอนบาลศึกษา คนละ 850 บาท/ภาค รียน (1,700 บาท/ปี) จานวน
ด็กนัก รียน 199 คน ป็น งิน 338,300 บาท
- ระดับประถมศึกษา คนละ 950 บาท/ภาค รียน (1,900 บาท/ปี) จานวน
ด็กนัก รียน 351 คน ป็น งิน 666,900 บาท
- ระดับมัธยมศึกษา คนละ 1,750 บาท/ภาค รียน (3,500 บาท/ปี) จานวน
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ด็กนัก รียน 38 คน ป็น งิน 133,000 บาท
รายละ อียด ครงการ ดังนี้
(1) ครงการส่ง สริมความ ป็น ลิศทางด้านศิลปะ ดนตรี ละ
กีฬา จานวน 50,000 บาท พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ช่น ค่า
วัสดอปกรณ ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบฯ ป็นไปตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ ข่งขัน
กีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วม ข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2559 ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้า 50 ข้อที่ 36
(2) ครงการ นะ นวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
จานวน 10,000
บาท พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ช่น ค่าวัสดอปกรณ ละค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบฯ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้า
ร่วม ข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ป็นไปตาม
ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้า 60 ข้อที่ 73
(3) ครงการจัดซื้อวัสด พื่อสนับสนนการ รียนการสอนประจา ้อง
รียน จานวน 300,000 บาท พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัด าวัสดต่าง พื่อ
สนับสนนการจัดการ รียนการสอน ป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้าง ละการบริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ. 2560 ละระ บียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ละการบริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ. 2560 ป็นไปตาม ผน
พัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้า 47 ข้อที่ 28
(4) ครงการ ปิดรับรับนัก รียนใ ม่ จานวน 5,000 บาท พื่อจ่าย ป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน ช่น ค่าวัสดอปกรณ ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จา ป็นที่ไม่ขัด
ต่อระ บียบฯ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วม ข่งขันกีฬาของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) น้า 50 ข้อที่ 39
(5) ครงการ ปิดบ้านทางการศึกษา จานวน 40,000 บาท พื่อจ่าย ป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน ช่น ค่าวัสดอปกรณ ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จา ป็นที่ไม่ขัด
ต่อระ บียบฯ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วม ข่งขันกีฬาของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) น้า 50 ข้อที่ 38
(6) ครงการอบรม ชิงปฏิบัติการ พื่อ สริมสร้างพื้นฐานทางดนตรี ละนาฏศิลป์
จานวน 15,000 บาท พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ช่น ค่าวัสด
อปกรณ ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบฯ ป็นไปตาม
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ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ละการ ข้ารับ
การฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) น้า 61 ข้อที่ 78
(7) ครงการจัดซื้อวัสดศิลปะ ดนตรี ละนาฏศิลป์ ครื่องดนตรีไทย ละสากล
จานวน 30,000 บาท พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดทางด้านศิลปะ ดนตรี ละ
นาฏศิลป์ ที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบฯ ป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ละการบริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ. 2560 ละระ บียบระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ละการบริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ. 2560 ป็นไปตาม ผน
พัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้า 64 ข้อที่ 92
(8) ครงการพัฒนาอาคารสถานที่ ละสิ่ง วดล้อม จานวน 40,000
บาท พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ช่น ค่าวัสดอปกรณ ละค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบฯ ป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ละการบริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ. 2560 ละระ บียบระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ละการบริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ. 2560 ป็นไปตาม ผน
พัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้า 61 ข้อที่ 77
(9) ครงการพัฒนา ล่ง รียน รียนร้ตาม ลัก ศรษฐกิจพอ
พียง จานวน 30,000 บาท พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ช่น ค่า
วัสดอปกรณ ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบฯ ป็นไปตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ ข่งขัน
กีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วม ข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2559 ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้า 63 ข้อที่ 87
(10) ครงการจัดกิจกรรมวันสาคัญ จานวน 54,000 บาท พื่อจ่าย ป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน ได้ ก่ วันชาติ,วันคริสตมาส ละวันขึ้นปีใ ม่,วันสนทร
ภ่,วัน ด็ก ่งชาติ,วัน ฉลิมพระชนมพรรษา,วันภาษาไทย ่งชาติ,วัน ม่ ่ง
ชาติ ช่น ค่าวัสดอปกรณ ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อ
ระ บียบฯ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วม ข่งขันกีฬาขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (25612565) น้า 61 ข้อที่ 80
(11) ครงการปจฉิมนิ ทศนัก รียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 12,000
บาท พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ช่น ค่าวัสดอปกรณ ละค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบฯ ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนัก
กีฬา ข้าร่วม ข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ป็นไป
ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้า 57 ข้อที่ 59
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(12) ครงการจ้างคร อกขาด คลน จานวน 288,000 บาท พื่อจ่าย ป็นค่า
ใช้จ่ายในการจ้างคร อกขาด คลน ป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้าง ละการบริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ. 2560 ละระ บียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ละการบริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ. 2560 ป็นไปตาม ผน
พัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้า 57 ข้อที่ 62
(13) ครงการ รง รียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จานวน 10,000
บาท พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ช่น ค่าวัสดอปกรณ ละค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบฯ ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนัก
กีฬา ข้าร่วม ข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ป็นไป
ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้า 58 ข้อที่ 63
(14) ครงการจัด าค่มือคร จานวน 5,000 บาท พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อ นังสือ สริมการจัดการ รียนการสอนสา รับคร ป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ละการบริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ. 2560
ละระ บียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ละการบริ ารพัสด
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้า 66 ข้อ
ที่ 99
(15) ครงการจัด าวัสดอปกรณสา รับการ รียนการสอน ้องพิ ศษ
จานวน 30,000 บาท พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัด าวัสดอปกรณสา รับ
การ รียนการสอน ้องพิ ศษ ป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ละ
การบริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ. 2560 ละระ บียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง ละการบริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ. 2560 ป็นไปตาม ผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561-2565) น้า 64 ข้อที่ 91
(16) ครงการธนาคาร รง รียน จานวน 10,000 บาท พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน ช่น ค่าวัสดอปกรณ ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อ
ระ บียบฯ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วม ข่งขันกีฬาขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (25612565) น้า 58 ข้อที่ 64
(17) ครงการจัดซื้อ มึกถ่าย อกสาร จานวน 44,800 บาท พื่อจ่าย ป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดซื้อ สริมการจัดการ รียนการสอน ป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ละการบริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ. 2560 ละระ บียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ละการบริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ. 2560 ป็น
ไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้า 63 ข้อที่ 88
(18) ครงการประชมใ ญ่ผ้ปกครองนัก รียน จานวน 20,000 บาท
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พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ช่น ค่าวัสดอปกรณ ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบฯ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วม ข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ป็นไปตาม ผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561-2565) น้า 64 ข้อที่ 89
(19) ครงการ ยี่ยมบ้านนัก รียน จานวน 15,000 บาท พื่อจ่าย ป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน ช่น ค่าวัสดอปกรณ ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จา ป็นที่ไม่ขัด
ต่อระ บียบฯ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วม ข่งขันกีฬาของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) น้า 49 ข้อที่ 32
(20) ครงการพัฒนาศักยภาพ ละสมรรถภาพของผ้ รียนทางด้านกีฬา น
วน 40,000 บาท พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ช่น ค่าวัสด
อปกรณ ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบฯ ป็นไปตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ ข่งขัน
กีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วม ข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2559 ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้า 61 ข้อที่ 79
(21) ครงการส่ง สริมประชาธิปไตยใน รง รียน จานวน 4,400 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ช่น ค่าวัสดอปกรณ ละค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบฯ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้า
ร่วม ข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ป็นไปตาม
ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้า 57 ข้อที่ 60
(22) ครงการจัดงานวันไ ว้คร จานวน 5,000 บาท พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน ช่น ค่าวัสดอปกรณ ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อ
ระ บียบฯ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วม ข่งขันกีฬาขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (25612565) น้า 62 ข้อที่ 84
(23) ครงการจัดทาฐานการ รียนร้สา รับนัก รียนปฐมวัยในสถานศึกษา
จานวน 60,000 บาท พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ช่น ค่าวัสด
อปกรณ ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบฯ ป็นไปตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ ข่งขัน
กีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วม ข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2559 ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้า 58 ข้อที่ 65
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(24) ครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร ละวิทยา
ศาสตร จานวน 20,000 บาท พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ช่น ค่า
วัสดอปกรณ ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบฯ ป็นไปตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ ข่งขัน
กีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วม ข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2559 ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้า 49 ข้อที่ 35
4.2 ค่า นังสือ รียน จานวน 307,598 บาท
- ระดับอนบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี จานวน ด็กนัก รียน 199 คน
ป็น งิน 39,800 บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 625 บาท/ปี จานวน ด็กนัก รียน 82
คน ป็น งิน 51,250 บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 619 บาท/ปี จานวน ด็กนัก รียน 65
คน ป็น งิน 40,235 บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 622 บาท/ปี จานวน ด็กนัก รียน 53
คน ป็น งิน 32,966 บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 คนละ 673 บาท/ปี จานวน ด็กนัก รียน 59
คน ป็น งิน 39,707 บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 คนละ 806 บาท/ปี จานวน ด็กนัก รียน 54
คน ป็น งิน 43,524 บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 818 บาท/ปี จานวน ด็กนัก รียน 38
คน ป็น งิน 31,084 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 คนละ 764 บาท/ปี จานวน ด็กนัก รียน 38
คน ป็น งิน 29,032 บาท
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้า 47 ข้อที่ 25
4.3 ค่าอปกรณการ รียน จานวน 192,650 บาท
- ระดับอนบาลศึกษา คนละ 100 บาท/ภาค (200 บาท/คน/ปี) จานวน ด็ก
นัก รียน 199 คน ป็น งิน 39,800 บาท
- ระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาค (390 บาท/คน/ปี) จานวน
ด็กนัก รียน 351 คน ป็น งิน 136,890 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 คนละ 210 บาท/ภาค (420 บาท/คน/ปี) จานวน
ด็กนัก รียน 38 คน ป็น งิน 15,960 บาท
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้า 47 ข้อที่ 26
4.4 ค่า ครื่อง บบนัก รียน จานวน 203,160 บาท
- ระดับอนบาลศึกษา คนละ 300 บาท/คน/ปี จานวน ด็กนัก รียน 199
คน ป็น งิน 59,700 บาท
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- ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/คน/ปี จานวน ด็กนัก รียน 351
คน ป็น งิน 126,360 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 คนละ 450 บาท/คน/ปี จานวน ด็กนัก รียน 38
คน ป็น งิน 17,100 บาท
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้า 47 ข้อที่ 24
4.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผ้ รียน จานวน 287,490 บาท
- ระดับอนบาลศึกษา คนละ 215 บาท/ภาค รียน (430บาท/ปี) จานวน ด็ก
นัก รียน 199 คน ป็น งิน 85,570 บาท
- ระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/ภาค รียน (480บาท/ปี) จานวน ด็ก
นัก รียน 351 คน ป็น งิน 168,480 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 คนละ 440 บาท/ภาค (880 บาท/คน/ปี) จานวน
ด็กนัก รียน 38 คน ป็น งิน 33,440 บาท
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้า 47 ข้อที่ 27
รายละ อียด ครงการ ดังนี้
(1) ครงการ ข้าค่ายวิชาการ จานวน 46,490 บาท
สา รับ ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ช่น วัสดอปกรณ ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบฯ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วม ข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) น้า 59 ข้อที่ 70
(2) ครงการศึกษา ล่ง รียนร้นอกสถานที่ จานวน 93,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ช่น ค่าวัสดอปกรณ ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบฯ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วม ข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ป็นไปตาม ผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561-2565) น้า 54 ข้อที่ 51
(3) ครงการ ดินทางไกลลก สือสารอง จานวน 10,000 บาท พื่อจ่าย ป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน ช่น ค่าวัสดอปกรณ ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบฯ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วม ข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) น้า 54 ข้อที่ 52
(4) ครงการอย่ค่ายพัก รมลก สือ นตรนารีสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
จานวน 20,000 บาท พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ช่น ค่าวัสด
อปกรณ ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบฯ ป็นไปตาม
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ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ ข่งขัน
กีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วม ข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2559 ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้า 63 ข้อที่ 86
(5) ครงการสืบสาน รียนร้วันสาคัญทางพระพทธศาสนา จานวน 16,000
บาท พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้ ก่ วันมาฆบชา,วันวิสาข
บชา,วันอาสฬบชา ฯลฯ ช่น ค่าวัสดอปกรณ ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จา ป็นที่
ไม่ขัดต่อระ บียบฯ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วม ข่งขันกีฬา
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) น้า 52 ข้อที่ 46
(6) ครงการส่ง สริม สดขาว กมส จานวน 37,000 บาท พื่อจ่าย ป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน ช่น ค่าวัสดอปกรณ ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบฯ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วม ข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) น้า 53 ข้อที่ 49
(7) ครงการฐาน รรษาพัฒนา ด็กปฐมวัย จานวน 20,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ช่น ค่าวัสดอปกรณ ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบฯ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วม ข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ป็นไปตาม ผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561-2565) น้า 58 ข้อที่ 67
(8) ครงการ ข้าค่ายอบรมพทธธรรมนาชีวิต ป.1-3 จานวน 5,000
บาท พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ช่น ค่าวัสดอปกรณ ละค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบฯ ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนัก
กีฬา ข้าร่วม ข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ป็นไป
ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้า 59 ข้อที่ 68
(9) ครงการ ข้าค่ายอบรมพทธธรรมนาชีวิต ป.4-6 จานวน 40,000
บาท พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ช่น ค่าวัสดอปกรณ ละค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบฯ ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนัก
กีฬา ข้าร่วม ข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ป็นไป
ตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้า 59 ข้อที่ 69
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ครงการสนับสนนค่าใช้จ่ายในการบริ ารสถานศึกษาของศนยพัฒนา ด็ก ล็ก
ทศบาลตาบล นนดิน ดง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการบริ ารสถานศึกษาของศนยพัฒนา ด็ก ล็ก
ทศบาลตาบล นนดิน ดง ยก ป็น
1) สา รับสนับสนนอา ารกลางวันศนยพัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบล นนดิน
ดง จานวน 328,300 บาท คานวณจากจานวน ด็ก 67 คนๆละ 20
บาท/วัน จานวน 245 วัน
2) งินอด นนสา รับพัฒนาผ้ประกอบวิชาชีพที่สังกัดศนยพัฒนา ด็ก ล็ก
ทศบาลตาบล นนดิน ดง จานวน 12,000 บาท
3) งินอด นนสา รับสนับสนนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสา รับศนย
พัฒนา ด็ก ล็ก จานวน 189,610 บาท
3.1 ค่าจัดการ รียนการสอนของศนยพัฒนา ด็ก ล็ก (ราย
ัว) จานวน 113,900 บาท
- ระดับปฐมวัย คนละ 1,700 บาท/ปี จานวน ด็กนัก รียน 67 คน ป็น
งิน 113,900 บาท
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้า 43 ข้อที่ 12
3.2 ค่า นังสือ รียน จานวน 13,400 บาท
- ระดับอนบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี จานวน ด็กนัก รียน 67 คน
ป็น งิน 13,400 บาท
ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้า 43 ข้อที่ 13
3.3 ค่าอปกรณการ รียน จานวน 13,400 บาท
- ระดับอนบาลศึกษา คนละ 100 บาท/ภาค (200 บาท/คน/ปี) จานวน ด็ก
นัก รียน 67 คน ป็น งิน 13,400 บาท ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) น้า 45 ข้อที่ 17
3.4 ค่า ครื่อง บบนัก รียน จานวน 20,100 บาท
- ระดับอนบาลศึกษา คนละ 300 บาท/คน/ปี จานวน ด็กนัก รียน 67
คน ป็น งิน 20,100 บาท ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565
) น้า 45 ข้อที่ 18
3.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผ้ รียน จานวน 28,810 บาท
- ระดับอนบาลศึกษา คนละ 215 บาท/ภาค รียน (430บาท/ปี) จานวน ด็ก
นัก รียน 67 คน ป็น งิน 28,810 บาท
รายละ อียด ครงการดังนี้
(1) ครงการ ข่งขันกีฬาสี จานวน 10,000 บาท พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน
การงานฯ ได้ ก่ ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่าวัสดอปกรณใน
การ ข่งขัน ของรางวัล ค่า รียญ ถ้วยรางวัลในการ ข่งขัน ละค่าใช้จ่าย

จานวน

529,910 บาท
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อื่น ๆ ที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบฯ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้า
ร่วม ข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ป็นไปตาม
ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้า 43 ข้อที่ 10
(2) ครงการ รียนร้นอกสถานที่ จานวน 18,810 บาท
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ช่น ค่าอา าร,อา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม,ค่า
บัตร ข้าชม,ค่าวิทยากร, ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบฯ ป็น
ไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
ข่งขันกีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วม ข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) น้า 44 ข้อ
ที่ 14
ค่าบารงรักษา ละซ่อม ซม

จานวน

10,000 บาท

รวม

2,636,331 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดสานักงาน ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ช่น กระดาษ ครื่อง ขียน ฯลฯ
วัสดไฟฟ้า ละวิทย
จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดไฟฟ้า ละวิทย ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไม คร ฟน ฯลฯ
วัสดงานบ้านงานครัว
จานวน

26,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อม ซมบารงรักษาทรัพยสิน พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
วัสดสานักงาน

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดงานบ้านงานครัว ช่น ไม้กวาด ผ้าป ต๊ะ ฯลฯ
ค่าอา าร สริม (นม)

จานวน

2,374,881 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้ออา าร สริม (นม) ใ ้กับ รง รียน ทศบาลตาบล นนดิน
ดง ,ศนยพัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบล นนดิน ดง, รง รียนอนบาลตาบล นน
ดิน ดง ละ รง รียนบ้านน้อยสะ กกวน
วัสดก่อสร้าง
จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดก่อสร้าง ช่น ไม้ต่าง ๆ ตะป ค้อน ฯลฯ รวมถึงราย
จ่าย พื่อประกอบ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
วัสดยานพา นะ ละขนส่ง

จานวน

5,000 บาท

น้า : 30/54

วันที่พิมพ : 20/9/2562 09:21:29

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดยานพา นะ ละขนส่ง ช่น บต ตอรี่ ยางใน ยาง
นอก ฯลฯ รวมถึงรายจ่าย พื่อจัด าสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม ซมบารง
ทรัพยสินใ ้สามารใช้งานได้ตามปกติ
วัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น

จานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น ช่น น้ามันดี ซล น้ามัน
บนซิน น้ามันจารบี น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
วัสดการ กษตร

จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสด กษตร ช่น จอบ สียม พลั้ว บ้งกี๋ ฯลฯ
วัสดคอมพิว ตอร

จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดคอมพิว ตอร ช่น อปกรณบันทึกข้อมล ตลับผง
มึกสา รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร ป้นพิมพ มนบอรด มาส ครื่อง
กระจายสัญญาณ ฯลฯ รวมถึงรายจ่าย พื่อจัด า ปร กรมคอมพิว ตอรที่มี
ราคาต่อ น่วย รือต่อชดไม่ กิน 20,000 บาท
วัสดดนตรี

จานวน

125,450 บาท

รวม

243,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

13,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดดนตรี ช่น ม ล ดียน 32 คีย ,กลอง,ฉิ่ง,ฉาบ,ส ตน
น้ต ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
พื่อจ่าย ป็นค่ากระ สไฟฟ้าของ รง รียน ทศบาลตาบล นนดิน ดง ละศนย
พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบล นนดิน ดง
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
พื่อจ่าย ป็นค่าน้าประปาของ รง รียน ทศบาลตาบล นนดิน ดง ละศนย
พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบล นนดิน ดง
ค่าบริการสื่อสาร ละ ทรคมนาคม
พื่อจ่าย ป็นค่าบริการสื่อสาร ละ ทรคมนาคม ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้
ระบบอิน ทอร น็ต ละค่าสื่อสาร ค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว ละ
ค่าใช้จ่ายที่ กิดขึ้น กี่ยวกับการบริการ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

170,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

150,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รวม

2,468,000 บาท

รวม

2,468,000 บาท

จานวน

448,000 บาท

จานวน

2,020,000 บาท

ค่าบารงรักษา ละปรับปรงครภัณฑ
ค่าบารงรักษา ละปรับปรงครภัณฑ
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อม ซมบารงรักษา ครงสร้างของครภัณฑขนาด
ใ ญ่ ช่น ครื่องจักรกล ยานพา นะ ป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารงปกติ
รือค่าซ่อมกลาง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารงรักษา ละปรับปรงที่ดิน ละสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรง/ซ่อม ซมอาคาร รียน ละอาคารประกอบ
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรง/ซ่อม ซมอาคาร รียน ละอาคารประกอบ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอด นนส่วนราชการ
รง รียนบ้านน้อยสะ กกวน
พื่อจ่าย ป็น งินอด นนสา รับสนับสนนอา ารกลางวัน ใ ้กับ รง รียนบ้าน
น้อยสะ กกวน คานวณจากจานวน ด็กนัก รียน 112 คน ๆ ละ 20
บาท จานวน 200 วัน ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งิน
อด นนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ป็นไปตาม ผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561-2565) น้า 41 ข้อที่ 6
รง รียนอนบาล นนดิน ดง
พื่อจ่าย ป็น งินอด นนสา รับสนับสนนอา ารกลางวัน ใ ้กับ รง รียน
อนบาล นนดิน ดง คานวณจากจานวน ด็กนัก รียน 505 คนๆละ 20
บาท/วัน จานวน 200 วัน
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งินอด นนขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565
) น้า 41 ข้อที่ 6
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

1,552,840 บาท

รวม

1,452,840 บาท

รวม

1,452,840 บาท

จานวน

1,198,200 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาล พร้อม งินปรับปรง งิน ดือน
ประจาปี ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงาน ทศบาล จานวน 3 อัตรา
งินประจาตา น่ง
จานวน

60,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่งผ้บริ าร ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจาก
พนักงาน ทศบาล จานวน 2 อัตรา
ค่าตอบ ทนพนักงานจ้าง

จานวน

194,640 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนใ ้ ก่พนักงานจ้างพร้อม งินปรับปรงค่าตอบ ทน
ประจาปี ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงานจ้าง จานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

รวม

50,000 บาท

ค่าชดใช้ค่า สีย าย รือค่าสินไ มทด ทน

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าชดใช้ค่า สีย าย รือค่าสินไ มทด ทน
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ละนอกราชอาณาจักร

จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น รือ
บคคลที่ กี่ยวข้อง ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดิน
ทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ก้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่4) พ
.ศ. 2561
ค่าบารงรักษา ละซ่อม ซม
จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อม ซมบารงรักษาทรัพยสิน พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ

รวม

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ

วัสดสานักงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดสานักงาน ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ช่น กระดาษ ครื่อง ขียน ฯลฯ
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วัสดวิทยาศาสตร รือการ พทย

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดวิทยาศาสตร รือการ
พทย ช่น วัคซีน อลกอฮอล ยา คมีภัณฑต่างๆ วชภัณฑรวมถึง ครื่อง
ตรวจวัดระดับน้าตาล ฯลฯ
วัสด ฆษณา ละ ผย พร่

จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสด ฆษณา ละ ผย พร่ ตาม ลักการจา นกประ ภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ช่น มม มรี่การด ฟิลมสไลด ขาตั้งกล้อง ลนส
ซม กระ ป๋าใส่กล้องถ่ายรป ฯลฯ
วัสดคอมพิว ตอร
จานวน

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดคอมพิว ตอร ช่น อปกรณบันทึกข้อมล ตลับผง
มึกสา รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร ป้นพิมพ มนบอรด มาส ครื่อง
กระจายสัญญาณ ฯลฯ รวมถึงรายจ่าย พื่อจัด า ปร กรมคอมพิว ตอรที่มี
ราคาต่อ น่วย รือต่อชดไม่ กิน 20,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

850,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

610,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

610,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
จ้าง มาบริการสารวจข้อมลสัตว ละขึ้นทะ บียนสัตว
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการสารวจข้อมลสัตว ละขึ้นทะ บียนสัตว ฯลฯ
ภายใต้ ครงการสัตวปลอด รค คนปลอดภัย จาก รคพิษสนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สม ด็จพระ จ้าลก ธอ จ้าฟ้าจฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กมารี (สม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟ้าจฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) ตามพระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจ้าง ละการบริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ.2560 ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) น้า 70 ข้อที่ 11
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ครงการควบคม ละป้องกัน รคไข้ ลือดออก รคที่มียง ละ มลงพา ะนา รค
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายตาม ครงการ ช่น ทรายกาจัดลกน้า ค่าสาร คมี ค่าวัสด ชื้อ
พลิง ละสาร ล่อลื่น ค่าป้ายประชาสัมพันธรณรงค ละค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็น
ที่ไม่ขัดต่อระ บียบ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ละการบริ ารพัสด
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 67 ข้อที่ 2
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ครงการปรับปรงสขาภิบาลสิ่ง วดล้อมในชมชน

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตาม ครงการ ช่น ป้าย ครงการ ละค่าใช้จ่ายอื่น ที่จา
ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ละการบริ าร
พัสดภาครัฐ พ.ศ.2560 ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 92 ข้อที่ 4
ครงการปลกป่าตามพระราชดาริ
จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตาม ครงการ ช่น พันธกล้าไม้ ป้าย ครงการ ละค่าใช้
จ่ายอื่น ที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ละ
การบริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ.2560 ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) น้า 92 ข้อที่ 1
ครงการป้องกัน ละควบคม รคระบาดตามฤดกาล
จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตาม ครงการ ช่น รคไข้ วัดนก รคฉี่ น รคมือ ท้า
ปากค่าวัสดอปกรณ สื่อประชาสัมพันธ ละค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อ
ระ บียบ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ละการบริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ
.2560 ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 68 ข้อที่ 4
ครงการฝึกอบรม ละศึกษาดงานอาสาสมัครสาธารณสขมลฐานชมชนใน ขต
จานวน
ทศบาลตาบล นนดิน ดง

300,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายตาม ครงการ ช่น ค่าสมนาคณวิทยากร ค่าอา ารกลาง
วัน ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าพา นะ ค่าวัสดอปกรณต่างๆ ค่า
ป้าย ครงการ ละค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบ ป็นไปตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ละการ ข้ารับ
การฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้าง ละการบริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ.2560 ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25612565) น้า 67 ข้อที่ 1
ครงการ ฝ้าระวังคณภาพน้าบริ ภคใน ขต ทศบาล
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตาม ครงการ ช่น ค่าชดทดสอบคณภาพน้า บื้องต้นชด
ทดสอบคลอรีน, ค่าตรวจคณภาพน้าทาง ้องปฏิบัติการ ละค่าใช้จ่ายอื่นที่จา
ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ละการบริ าร
พัสดภาครัฐ พ.ศ.2560 ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 68 ข้อที่ 6

จานวน

20,000 บาท
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ครงการรณรงคประชาสัมพันธการคัด ยกมลฝอยในชมชน

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตาม ครงการ ช่น ค่าวัสดสาธิตตาม ครงการฯ ค่าป้าย
ครงการ ค่าป้ายรณรงคประชาสัมพันธ ค่าวิทยากร ค่าอา ารกลางวัน ค่า
อา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม ละค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ละการบริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ
.2560 ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 92 ข้อที่ 2
ครงการศนย รียนร้อาสาสมัครสาธารณสขประจา ม่บ้าน
จานวน

20,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายตาม ครงการ ช่น ค่าสมนาคณวิทยากร ค่าอา ารกลางวัน
ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม ค่าวัสดอปกรณต่างๆ ค่าป้าย ครงการ ละค่าใช้
จ่ายอื่นที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ละการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ละการบริ ารพัสดภาค
รัฐ พ.ศ.2560 ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 68 ข้อที่ 5
ครงการสัตวปลอด รค คนปลอดภัย จาก รคพิษสนัขบ้า
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายตาม ครงการสัตวปลอด รค คนปลอดภัย จาก รคพิษสนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สม ด็จพระ จ้าลก ธอ จ้าฟ้าจฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกมารี (สม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟ้าจฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี) ช่น ค่าวัคซีน ป้องกัน รคพิษสนัขบ้า ข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา ละ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ละการบริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ.2560 ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) น้า 71 ข้อที่ 13

จานวน

60,000 บาท

น้า : 36/54

วันที่พิมพ : 20/9/2562 09:21:29

งบเงินอุดหนุน

รวม

240,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

240,000 บาท

อด นนอาสาสมัครสาธารณสขประจา ม่บ้านสา รับดา นินงานตาม นวทางพระ จานวน
ราชดาริด้านสาธารณสข

240,000 บาท

งินอด นนกิจการที่ ป็นสาธารณประ ยชน

พื่อ ป็น งินอด นนอาสาสมัครสาธารณสขประจา ม่บ้านสา รับดา นินงาน
ตาม นวทางพระราชดาริด้านสาธารณสข จานวน 12 ชมชน ดังนี้
(1) ครงการควบคมป้องกัน รคขาดสารไอ อดีน ตาม นวพระราชดาริสม ด็จ
พระ ทพรัตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมารี (สม ด็จพระกนิษฐาธิราช จ้า กรม
สม ด็จพระ ทพรัตนราชสดา จ้าฟ้าม าจักรีสิรินธร ม าวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กมารี) จานวน 60,000 บาท
(2) ครงการส่ง สริมพัฒนาการ ด็ก ฉลิมพระ กียรติสม ด็จพระ ทพรัตนราช
สดา ฯ สยามบรมราชกมารี (สม ด็จพระกนิษฐาธิราช จ้า กรมสม ด็จพระ ทพ
รัตนราชสดา จ้าฟ้าม าจักรีสิรินธร ม าวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมาคณากรปิยชาติ สยามบรมราชกมารี) จานวน 120,000 บาท
(3) ครงการควบคม ละป้องกัน รค นอนพยาธิตามพระราชดาริของ สม ด็จ
พระ ทพรัตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมารี (สม ด็จพระกนิษฐาธิราช จ้า กรม
สม ด็จพระ ทพรัตนราชสดา จ้าฟ้าม าจักรีสิรินธร ม าวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กมารี) จานวน 60,000 บาท
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งินอด นนขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตาม นังสือที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว 5 ก.ค. 2561
รื่อง ซักซ้อม นวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562
งินอด นนทั่วไปด้านสาธารณสข ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565
) น้า 72 ข้อที่ 19
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

1,892,240 บาท

รวม

1,157,640 บาท

รวม

1,157,640 บาท

จานวน

503,160 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาล พร้อม งินปรับปรง งิน ดือน
ประจาปี ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงาน ทศบาล จานวน 1 อัตรา
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน

67,200 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนราย ดือนของผ้อานวยการกอง ตั้งจ่าย
ไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงาน ทศบาล จานวน 1 อัตรา
งินประจาตา น่ง

จานวน

67,200 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่งผ้บริ าร ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจาก
พนักงาน ทศบาล จานวน 1 อัตรา
ค่าจ้างลกจ้างประจา

จานวน

280,080 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างลกจ้างประจา พร้อม งินปรับปรงค่าจ้างประจา ตั้งจ่าย
ไว้ 12 ดือน คานวณจากลกจ้างประจา จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบ ทนพนักงานจ้าง

จานวน

216,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนใ ้ ก่พนักงานจ้างพร้อม งินปรับปรงค่าตอบ ทน
ประจาปี ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงานจ้าง จานวน 2 อัตรา
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

24,000 บาท

รวม

734,600 บาท

รวม

36,000 บาท

จานวน

36,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

พื่อจ่าย ป็น งินช่วยการครองชีพชั่วคราวใ ้ ก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่าย
ไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงานจ้าง จานวน 2 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่า ช่าบ้าน
พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านของพนักงาน ทศบาลที่มีสิทธิ บิกค่า ช่าบ้านได้ตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 ก้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2562
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ค่าใช้สอย

รวม

448,600 บาท

จานวน

384,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการ พื่อปฏิบัติงานซ่อมบารง ละงาน
สาธารณป ภค รวมถึงงานสวนสาธารณะบริ วณรอบๆ อาคารสานักงาน ตั้ง
จ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงานจ้าง มา จานวน 4 อัตรา ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ละการบริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ. 2560 ละระ บียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ละการบริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ
. 2560
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน

24,600 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้าง มาบริการพนักงานจ้าง มา

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ ช่น ค่าธรรม นียมต่าง ๆ จ้าง
มาบริการทาของ จ้าง มาด ลตัด ต่งบริ วณ กาะกลางถนน ค่าจ้าง
มาบริการ ฯลฯ
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ละนอกราชอาณาจักร

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น รือ
บคคลที่ กี่ยวข้อง ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดิน
ทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ก้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่4) พ
.ศ. 2561
ค่าบารงรักษา ละซ่อม ซม
จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อม ซมบารงรักษาทรัพยสิน พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ

รวม

250,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดสานักงาน ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ช่น กระดาษ ครื่อง ขียน ฯลฯ
วัสดก่อสร้าง
จานวน

150,000 บาท

วัสดสานักงาน

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดก่อสร้าง ช่น ดิน ิน ทราย ปน ล็ก สี ไม้ต่าง ๆ
ตะป ค้อน ฯลฯ รวมถึงรายจ่าย พื่อประกอบ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับ
ปรงวัสด
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วัสดยานพา นะ ละขนส่ง

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดยานพา นะ ละขนส่ง ช่น บต ตอรี่ ยางใน ยาง
นอก ฯลฯ รวมถึงรายจ่าย พื่อจัด าสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม ซมบารง
ทรัพยสินใ ้สามารใช้งานได้ตามปกติ
วัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น

จานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น ช่น น้ามันดี ซล น้ามัน
บนซิน น้ามันจารบี น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
วัสดคอมพิว ตอร

จานวน

10,000 บาท

รวม

9,634,240 บาท

รวม

1,365,240 บาท

รวม

1,365,240 บาท

จานวน

1,107,240 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาล พร้อม งินปรับปรง งิน ดือน
ประจาปี ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงาน ทศบาล จานวน 5 อัตรา
งินประจาตา น่ง
จานวน

18,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดคอมพิว ตอร ช่น อปกรณบันทึกข้อมล ตลับผง
มึกสา รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร ป้นพิมพ มนบอรด มาส ครื่อง
กระจายสัญญาณ ฯลฯ รวมถึงรายจ่าย พื่อจัด า ปร กรมคอมพิว ตอรที่มี
ราคาต่อ น่วย รือต่อชดไม่ กิน 20,000 บาท
งานไฟฟ้าถนน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่งผ้บริ าร ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจาก
พนักงาน ทศบาล จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบ ทนพนักงานจ้าง

จานวน

216,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนใ ้ ก่พนักงานจ้างพร้อม งินปรับปรงค่าตอบ ทน
ประจาปี ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงานจ้าง จานวน 2 อัตรา
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

24,000 บาท

รวม

366,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วยการครองชีพชั่วคราวใ ้ ก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่าย
ไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงานจ้าง จานวน 2 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าบารงรักษา ละซ่อม ซม
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อม ซมบารงรักษาทรัพยสิน พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

น้า : 40/54

วันที่พิมพ : 20/9/2562 09:21:29

ค่าวัสดุ
วัสดไฟฟ้า ละวิทย
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดไฟฟ้า ละวิทย พื่อซ่อมบารงไฟฟ้าสาธารณะ ละ
ใช้ในภารกิจของ ทศบาล ช่น ลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า บัลลาด สตาร ตอร ทป
พันสายไฟฟ้า ละวัสดอื่นๆ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

รวม

136,000 บาท

จานวน

136,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

7,903,000 บาท

รวม

7,903,000 บาท

จานวน

511,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่ากระ สไฟฟ้าสาธารณะ ละค่ากระ สไฟฟ้าต่างๆ ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณป ภค
ครงการ สริมผิวทาง อสฟลทติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีต ดิมถนนราช
ดา นิน-วัดป่า ม่ 4

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตาม ครงการ สริมผิวทาง อสฟลทติกคอนกรีตบนถนน
คอนกรีต ดิมถนนราชดา นิน-วัดป่า ม่4 ขนาด
กว้าง 5-6 มตร ยาว 341 มตร นา 0.04 มตร รือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,858 ตร.ม. (ตาม บบ ทศบาลกา นด) ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) น้า 119 ข้อที่ 83
ครงการ สริมผิวทาง อสฟลทติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีต ดิมถนนสขาภิบาล จานวน
11

888,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตาม ครงการ สริมผิวทาง อสฟลทติกคอนกรีตบนถนน
คอนกรีต ดิมถนนสขาภิบาล 11 ขนาดกว้าง 5 มตร ยาว 642
มตร นา 0.04 มตร รือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,210 ตร.ม. (ตาม บบ
ทศบาลกา นด) ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 120 ข้อที่ 86
ครงการ สริมผิวทาง อสฟลทติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีต ดิมถนนสขาภิบาล
17
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตาม ครงการ สริมผิวทาง อสฟลทติกคอนกรีตบนถนน
คอนกรีต ดิมถนนสขาภิบาล 17 ขนาดกว้าง 5.50-7 มตร ยาว 653
มตร นา 0.04 มตร รือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,192 ตร.ม. (ตาม บบ
ทศบาลกา นด) ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 120 ข้อที่ 85

จานวน

1,144,000 บาท
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ครงการ สริมผิวทาง อสฟลทติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีต ดิมถนนสขาภิบาล 5 จานวน

890,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตาม ครงการ สริมผิวทาง อสฟลทติกคอนกรีตบนถนน
คอนกรีต ดิมถนนสขาภิบาล 5 ขนาดกว้าง 5 มตร ยาว 614 มตร นา 0.04
มตร รือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,227 ตร.ม. (ตาม บบ ทศบาลกา นด) ผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 122 ข้อที่ 91
ครงการ สริมผิวทาง อสฟลทติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีต ดิมถนนสขาภิบาล
501-701-901-1102-1302-1502

จานวน

1,042,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตาม ครงการ สริมผิวทาง อสฟลทติกคอนกรีตบนถนน
คอนกรีต ดิมถนนสขาภิบาล 501-701-901-1102-1302-1502 ขนาด
กว้าง 5 มตร ยาว 753 มตร นา 0.04 มตร รือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,765 ตร.ม. (ตาม บบ ทศบาลกา นด) ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) น้า 122 ข้อที่ 92
ครงการ สริมผิวทาง อสฟลทติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีต ดิมถนนสขาภิบาล 6 จานวน

772,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตาม ครงการ สริมผิวทาง อสฟลทติกคอนกรีตบนถนน
คอนกรีต ดิมถนนสขาภิบาล 6 ขนาดกว้าง 5 มตร ยาว 558 มตร นา 0.04
มตร รือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,790 ตร.ม. (ตาม บบ ทศบาลกา นด) ผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 119 ข้อที่ 82
ครงการ สริมผิวทาง อสฟลทติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีต ดิมถนนสขาภิบาล 7 จานวน

891,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตาม ครงการ สริมผิวทาง อสฟลทติกคอนกรีตบนถนน
คอนกรีต ดิมถนนสขาภิบาล 7 ขนาดกว้าง 5 มตร ยาว 644 มตร นา 0.04
มตร รือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,220 ตร.ม. (ตาม บบ ทศบาลกา นด) ผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 121 ข้อที่ 88
ครงการ สริมผิวทาง อสฟลทติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีต ดิมถนนสขาภิบาล 8 จานวน
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตาม ครงการ สริมผิวทาง อสฟลทติกคอนกรีตบนถนน
คอนกรีต ดิมถนนสขาภิบาล 8 ขนาดกว้าง 6 มตร ยาว 521 มตร นา 0.04
มตร รือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,126 ตร.ม. (ตาม บบ ทศบาลกา นด) ผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 118 ข้อที่ 81

856,000 บาท
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ครงการ สริมผิวทาง อสฟลทติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีต ดิมถนนสขาภิบาล 9 จานวน

909,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตาม ครงการ สริมผิวทาง อสฟลทติกคอนกรีตบนถนน
คอนกรีต ดิมถนนสขาภิบาล 9 ขนาดกว้าง 5 มตร ยาว 666 มตร นา 0.04
มตร รือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,285 ตร.ม. (ตาม บบ ทศบาลกา นด) ผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 121 ข้อที่ 89
งานสวนสาธารณะ

รวม

437,900 บาท

งบบุคลากร

รวม

417,900 บาท

รวม

417,900 บาท

จานวน

297,900 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาล พร้อม งินปรับปรง งิน ดือน
ประจาปี ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงาน ทศบาล จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบ ทนพนักงานจ้าง
จานวน

108,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนใ ้ ก่พนักงานจ้างพร้อม งินปรับปรงค่าตอบ ทน
ประจาปี ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงานจ้าง จานวน 1 อัตรา
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

12,000 บาท

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดงานบ้านงานครัว ทั้งอปกรณต่างๆ กี่ยวกับการรักษา
ความสะอาด ช่น ปรง ไม้กวาด ข่งใส่ขยะ ที่ตักขยะ ฯลฯ
วัสดการ กษตร
จานวน

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วยการครองชีพชั่วคราวใ ้ ก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่าย
ไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงานจ้าง จานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วัสดงานบ้านงานครัว

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดการ กษตร ช่น ป๋ย ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าจ้างลกจ้างประจา
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างลกจ้างประจา พร้อม งินปรับปรงค่าจ้างประจา ตั้งจ่าย
ไว้ 12 ดือน คานวณจากลกจ้างประจา จานวน 1 อัตรา

รวม

3,870,620 บาท

รวม

1,720,620 บาท

รวม

1,720,620 บาท

จานวน

248,160 บาท
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ค่าตอบ ทนพนักงานจ้าง

จานวน

1,374,360 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนใ ้ ก่พนักงานจ้างพร้อม งินปรับปรงค่าตอบ ทน
ประจาปี ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงานจ้าง จานวน 11 อัตรา
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

98,100 บาท

รวม

2,150,000 บาท

รวม

1,730,000 บาท

จานวน

1,500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าจ้าง มาชมชนรักษาความสะอาด ละพัฒนาสภาพ วดล้อม
ในชมชน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ละการบริ ารพัสดภาครัฐ พ
.ศ.2560 ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 125 ข้อที่ 102
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน

140,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการ ค่าจ้าง มาขดลอกรางระบายน้า จ้าง มา
กาจัดวัชพืช ค่าจ้าง มากาจัดขยะมลฝอย ค่าจ้าง มา อกชนในการปรับปรง
พื้นที่ทิ้งขยะ ค่าจ้าง มากาจัดคัด ยกขยะต้นทางศนยบริ ารจัดการขยะฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ละการบริ ารพัสดภาครัฐ พ.ศ.2560
ค่าบารงรักษา ละซ่อม ซม
จานวน

90,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วยการครองชีพชั่วคราวใ ้ ก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่าย
ไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงานจ้าง จานวน 9 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ครงการจ้าง มาชมชนรักษาความสะอาด ละพัฒนาสภาพ วดล้อมในชมชน

ค่าวัสดุ
วัสดงานบ้านงานครัว

รวม

420,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดงานบ้านงานครัวทั้งวัสดอปกรณต่างๆ กี่ยวกับการรักษา
ความสะอาด ช่น ไม้กวาด ข่งใส่ขยะมลฝอยที่ตักขยะมลฝอย ฯลฯ
วัสดก่อสร้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดก่อสร้าง ช่น ไม้ต่างๆ ตะป ค้อน ฯลฯ รวมถึงรายจ่าย พื่อ
ประกอบ ดัด ปลง ต่อ ติม รือปรับปรงวัสด
วัสดยานพา นะ ละขนส่ง
พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดยานพา นะ ละขนส่ง ช่น บต ตอรี่ ยางใน ยาง
นอก ฯลฯ รวมถึงรายจ่าย พื่อจัด าสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม ซมบารง
ทรัพยสินใ ้สามารใช้งานได้ตามปกติ
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วัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น

จานวน

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสด ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น ช่น น้ามันดี ซล น้ามัน
บนซิน น้ามันจารบี น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
วัสดการ กษตร

จานวน

5,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

2,069,020 บาท

รวม

1,999,020 บาท

รวม

1,999,020 บาท

จานวน

1,512,120 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาล พร้อม งินปรับปรง งิน ดือน
ประจาปี ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงาน ทศบาล จานวน 4 อัตรา
งินประจาตา น่ง
จานวน

60,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดการ กษตร ช่น จอบ สียม คราด ซ่อมพรวนดิน ป๋ย
กรรไกรตัดกิ่ง ฯลฯ
วัสด ครื่อง ต่งกาย
พื่อจ่าย ป็นค่าวัสด ครื่อง ต่งกายของคนงานปดกวาดขยะมลฝอย
ละคนงานประจารถ บรรทกขยะมลฝอย ช่น รอง ท้าบท ถงมือ
สื้อใส่ป้องกัน ชื้อ รค ผ้าปิดจมก ฯลฯ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่งผ้บริ าร ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจาก
พนักงาน ทศบาล จานวน 2 อัตรา
ค่าตอบ ทนพนักงานจ้าง

จานวน

374,760 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนใ ้ ก่พนักงานจ้างพร้อม งินปรับปรงค่าตอบ ทน
ประจาปี ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงานจ้าง จานวน 3 อัตรา
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

52,140 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วยการครองชีพชั่วคราวใ ้ ก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่าย
ไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงานจ้าง จานวน 3 อัตรา
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งบดาเนินงาน

รวม

70,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น รือ
บคคลที่ กี่ยวข้อง ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดิน
ทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ก้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่4) พ
.ศ. 2561
ค่าบารงรักษา ละซ่อม ซม
จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อม ซมบารงรักษาทรัพยสิน พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ

รวม

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดสานักงาน ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ช่น กระดาษ ครื่อง ขียน ฯลฯ
วัสดคอมพิว ตอร
จานวน

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
งินช่วย ลือการศึกษาบตร
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาของบตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิ บิก
งินได้ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษา
ของบตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ก้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ
. 2549
ค่าใช้สอย
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ละนอกราชอาณาจักร

วัสดสานักงาน

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดคอมพิว ตอร ช่น อปกรณบันทึกข้อมล ตลับผง
มึกสา รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร ป้นพิมพ มนบอรด มาส ครื่อง
กระจายสัญญาณ ฯลฯ รวมถึงรายจ่าย พื่อจัด า ปร กรมคอมพิว ตอรที่มี
ราคาต่อ น่วย รือต่อชดไม่ กิน 20,000 บาท
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

390,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

365,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

365,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ครงการค้น า ฝ้าระวังสอดส่องผ้ติดสาร สพติด
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายตาม ครงการ ช่น ค่าป้าย ครงการ ค่าอา ารกลางวันค่า
อา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม ค่าสมนาคณวิทยากร ค่าวัสดอปกรณ ฯลฯในการ
ฝึกอบรม ละค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบ ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ละการ ข้ารับการฝึก
อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565
) น้า 126 ข้อที่ 3
ครงการบาบัดรักษา ละฟนฟผ้ติดสาร สพติด
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายตาม ครงการ ช่น ค่าป้าย ครงการ ค่าอา ารกลางวันค่า
อา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม ค่าสมนาคณวิทยากร ค่าวัสดอปกรณ ฯลฯในการ
ฝึกอบรม ละค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบ ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ละการ ข้ารับการฝึก
อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565
) น้า 126 ข้อที่ 2
ครงการป้องกัน ละ ก้ไขปญ ายา สพติด
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายตาม ครงการ ช่น ค่าป้าย ครงการ ค่าอา ารกลางวันค่า
อา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม ค่าสมนาคณวิทยากร ค่าวัสดอปกรณฯลฯในการฝึก
อบรม ละค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบ ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ละการ ข้ารับการฝึก
อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565
) น้า 126 ข้อที่ 1
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ครงการฝึกอบรม ละจัดกิจกรรมวันผ้สงอาย ่งชาติ

จานวน

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตาม ครงการ ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคณวิทยากร ค่าวัสดอปกรณ ฯลฯ ละค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นที่ไม่
ขัดต่อระ บียบ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม ละการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 74 ข้อที่ 1
ครงการฝึกอบรม ละศึกษาดงานคณะกรรมการ ละสมาชิกชมรมผ้สงอาย
จานวน
ทศบาลตา นนดิน ดง

80,000 บาท

200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตาม ครงการ ช่น ค่าอา าร ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคณวิทยาการ ค่าวัสดอปกรณ ฯลฯ ละค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นที่ไม่
ขัดต่อระ บียบ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม ละการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 74 ข้อที่ 2
ครงการฝึกอบรมส่ง สริมอาชีพผ้สงอาย
จานวน

40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตาม ครงการ ค่าอา าร ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคณวิทยาการ ค่าวัสดอปกรณ ฯลฯ ละค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นที่ไม่
ขัดต่อระ บียบ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม ละการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 76 ข้อที่ 10
ครงการใ ้ความร้ รื่องสขภาพ ละการ ข่งขันกีฬาผ้สงอาย
จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตาม ครงการ ค่าอา าร ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคณวิทยาการ ค่าวัสดอปกรณ ฯลฯ ละค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นที่ไม่
ขัดต่อระ บียบ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม ละการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 77 ข้อที่ 11
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งบเงินอุดหนุน

รวม

25,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

25,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

รวม

1,520,660 บาท

รวม

1,493,160 บาท

รวม

1,493,160 บาท

จานวน

1,110,960 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาล พร้อม งินปรับปรง งิน ดือน
ประจาปี ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงาน ทศบาล จานวน 3 อัตรา
งินประจาตา น่ง
จานวน

60,000 บาท

งินอด นนส่วนราชการ
อด นนที่ว่าการอา ภอ นนดิน ดง
พื่อจ่าย ป็น งินอด นนที่ว่าการอา ภอ นนดิน ดง ตาม ครงการป้องกัน ละ
ก้ไขปญ ายา สพติด ดังนี้
(1) กิจกรรมการจัด าวัสดตรวจ สาร สพติด ละอปกรณ พื่อค้น าผ้ สพ
ผ้ติดยา สพติด ข้ารับการบาบัด ฟนฟสมรรถผ้ติดยา สพติด
(2) กิจกรรมรณรงค ประชาสัมพันธ ละสร้างจิตสานึก ตามยทธศาสตรการ
ป้องกัน ละ ก้ไขปญ ายา สพติด
(3) กิจกรรมอบรมใ ้ความร้ตาม ผน ยทธศาสตรการป้องกัน ละ ก้ไขปญ า
ยา สพติด
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งินอด นนขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 126 ข้อที่ 4
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่งผ้บริ าร ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจาก
พนักงาน ทศบาล จานวน 2 อัตรา
ค่าตอบ ทนพนักงานจ้าง

จานวน

310,200 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนใ ้ ก่พนักงานจ้างพร้อม งินปรับปรงค่าตอบ ทน
ประจาปี ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงานจ้าง จานวน 2 อัตรา
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

12,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วยการครองชีพชั่วคราวใ ้ ก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่าย
ไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงานจ้าง จานวน 1 อัตรา
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งบดาเนินงาน

รวม

27,500 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

15,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น รือ
บคคลที่ กี่ยวข้อง ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดิน
ทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ก้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่4) พ
.ศ. 2561
ค่าบารงรักษา ละซ่อม ซม
จานวน

5,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ละนอกราชอาณาจักร

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อม ซมบารงรักษาทรัพยสิน พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ

รวม

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดสานักงาน ตาม ลักการจา นกประ ภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ช่น กระดาษ ครื่อง ขียน ฯลฯ
วัสดคอมพิว ตอร
จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดคอมพิว ตอร ช่น อปกรณบันทึกข้อมล ตลับผง
มึกสา รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร ป้นพิมพ มนบอรด มาส ครื่อง
กระจายสัญญาณ ฯลฯ รวมถึงรายจ่าย พื่อจัด า ปร กรมคอมพิว ตอรที่มี
ราคาต่อ น่วย รือต่อชดไม่ กิน 20,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

2,500 บาท

จานวน

2,500 บาท

วัสดสานักงาน

ค่าไฟฟ้า
พื่อจ่าย ป็นค่ากระ สไฟฟ้าสา รับสนามกีฬา ทศบาลตาบล นนดิน ดง
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งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

250,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

250,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

250,000 บาท

ครงการ ข่งขันกีฬาสา รับ ด็ก ยาวชน พนักงาน ข้าราชการ ละประชาชนทั่ว จานวน
ไป

250,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ ข่งขันกีฬา,จัดส่งนักกีฬา ข้าร่วมการ ข่ง
ขันกีฬา ได้ ก่ ค่ารางวัลการ ข่งขัน,ค่าถ้วยรางวัล , ค่า บี้ย ลี้ยงกรรมการ
ตัดสิน, ค่าวัสดกีฬา,ค่าวัสด ฯลฯ ละค่าใช้จ่ายที่จา ป็นในงาน ละไม่ขัดต่อ
ระ บียบฯ ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วม ข่งขันกีฬาขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) น้า 40 ข้อที่ 2
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

250,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

230,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

230,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ครงการจัดงาน ได้ ก่ ค่าน้าปานะถวายพระ ค่าจัต
ปจจัยไทยธรรมถวายพระ ละค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบ ตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ ข่งขัน
กีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วม ข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2559 ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 80 ข้อที่ 4
ครงการจัดงานประ พณีลอยกระทง
จานวน

100,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ครงการจัดงานประ พณีบญ บิกบ้าน

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ครงการจัดงาน ได้ ก่ ค่ารางวัลการประกวด
กระทง ประกวดขบวน ่ ประกวดนางนพมาศ ค่าใช้จ่ายในการจัดทา
วที ค่าวัสด ละค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบ ตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละ
การส่งนักกีฬา ข้าร่วม ข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 79 ข้อที่ 1
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ครงการจัดงานประ พณีสงกรานต

จานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ครงการจัดงาน ได้ ก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดทา
วที,ขบวน ่ ค่าวัสด ค่าน้าปานะถวายพระ ค่าจัตปจจัยไทยธรรม ละค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วม ข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) น้า 80 ข้อที่ 3
ครงการจัดงานวันขึ้นปีใ ม่
จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ครงการจัดงาน ได้ ก่ ค่าจัดสถานที่ ค่าดอกไม้ ธป
ทียน ค่าน้าปานะถวายพระ ค่าจัตปจจัยไทยธรรมถวายพระ ละค่าใช้จ่าย
อื่นที่จา ป็นที่ไม่ขัดต่อระ บียบ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วม ข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) น้า 79 ข้อที่ 2
งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

งานโรงฆ่าสัตว์

รวม

143,000 บาท

งบบุคลากร

รวม

120,000 บาท

รวม

120,000 บาท

ค่าตอบ ทนพนักงานจ้าง

จานวน

108,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนใ ้ ก่พนักงานจ้างพร้อม งินปรับปรงค่าตอบ ทน
ประจาปี ตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงานจ้าง จานวน 1 อัตรา
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

12,000 บาท

เงินอุดหนุน
งินอด นนส่วนราชการ
อด นนที่ทาการปกครองจัง วัดบรีรัมย
พื่อ ป็นค่าดา นินงานตาม ครงการจัดงานประ พณีขึ้น ขาพนมร้ง ตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งินอด นนขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 80 ข้อที่ 5
แผนงานการพาณิชย์

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจ่าย ป็น งินช่วยการครองชีพชั่วคราวใ ้ ก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่าย
ไว้ 12 ดือน คานวณจากพนักงานจ้าง จานวน 1 อัตรา
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งบดาเนินงาน

รวม

23,000 บาท

รวม

23,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่ากระ สไฟฟ้าสา รับ รงคัด ยกขยะมลฝอย รงจอดรถบรรทก
ขยะมลฝอย รงฆ่าสัตว
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน

3,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

พื่อจ่าย ป็นค่าน้าประปาสา รับ รงคัด ยกขยะมลฝอย รงจอดรถบรรทก
ขยะมลฝอย รงฆ่าสัตว
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

17,607,527 บาท

รวม

17,607,527 บาท

รวม

17,607,527 บาท

ค่าชาระ นี้ งินต้น

จานวน

1,423,425 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าชาระ นี้ งินก้ ก.ส.ท. สัญญา ลขที่ 1804/124/2560 ดย
ชาระ งินต้น 1,423,425 บาท
ค่าชาระดอก บี้ย

จานวน

489,539 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าชาระดอก บี้ย สัญญา ลข
ที่ 1804/124/2560 จานวน 489,539 บาท
งินสมทบกองทนประกันสังคม

จานวน

347,646 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัดบรีรัมย รื่อง ลัก กณฑ กี่ยว
กับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ข้อ 33 คิดจาก งินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
ละพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 6,952,920 บาท (จ่ายจาก งินราย
ได้ 307,446 บาท จ่ายจาก งินกรมส่ง สริมการปกครองท้อง
ถิ่น 40,200 บาท)
บี้ยยังชีพผ้สงอาย
จานวน

10,320,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง

พื่อจ่าย ป็นค่าสง คราะ บี้ยยังชีพใ ้ ก่ผ้สงอายใน ขต
ทศบาล จานวน 12 ดือน
บี้ยยังชีพคนพิการ
พื่อจ่าย ป็นค่าสง คราะ บี้ยยังชีพใ ้ ก่คนพิการใน ขต
ทศบาล จานวน 12 ดือน

จานวน

3,700,000 บาท
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บี้ยยังชีพผ้ป่วย อดส

จานวน

130,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าสง คราะ บี้ยยังชีพใ ้ ก่ผ้ป่วย อดสใน ขต ทศบาล ละ พทย
ได้รับรอง ละทาการวินิจฉัย ล้ว จานวน 12 ดือน
สารองจ่าย
จานวน

142,389 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจา ป็น ฉก ฉิน รือ ร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถคาด
การณล่วง น้าได้ ากไม่ได้ดา นินการ ล้วจะ กิดความ สีย ายต่อทางราชการ
รือประชาชนผ้ได้รับความ ดือดร้อน ช่น สาธารณภัยต่างๆ ป็นต้น ตั้งจ่าย
ตามความในข้อ 19 ของระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ละตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
รายจ่ายตามข้อผกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

จานวน

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรใน ขต ทศบาล ช่น ป้าย
จราจร กรวย ทาสี ตี ส้น ละอื่นๆ ที่จา ป็นในการจัดการจราจร ดยถือ
กณฑใกล้ คียงกับค่าปรับผ้กระทาผิดกฎ มายการจราจร
งินบารงสมาคมสันนิบาต ทศบาล ่งประ ทศไทย

จานวน

61,568 บาท

จานวน

230,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าบารงสมาคมสันนิบาต ทศบาล ่งประ ทศไทย ในอัตรา
ร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงประจาปี ละงบประมาณรายจ่าย พิ่ม ติมทก
ฉบับของปี พ.ศ.2561 ของงบทั่วไป ยก ว้น งินก้ งินจ่ายขาด งินสะสม งิน
อด นนทั่วไป งินอด นน ฉพาะกิจ ทศบาลมีงบประมาณรายรับจริงทั่ว
ไปประจาปี พ.ศ.2561 ไม่รวม งินก้ งินจ่ายขาด งินสะสม งินอด นนทก
ประ ภท คานวณได้ดังนี้
มีรายรับทก มวดตามงบ สดงผลการดา นินงานจ่ายจากราย
รับ 73,031,431.80 บาท ักรายรับจาก งินอด นนทั่วไป 36,164,127
บาท รายรับที่ต้องนามาคานวณ งินนาส่งค่าบารง ส.ท.ท. 36,867,304.80
บาท (36,867,304.80x0.00167=61,568.39)
งินสมทบกองทน ลักประกันสขภาพ
พื่อจ่าย ป็นค่า งินสมทบกองทน ลักประกันสขภาพในระดับท้องถิ่นของ
ทศบาลตาบล นนดิน ดง ตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.3/ว
1995 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รื่อง จ้งประกาศ กี่ยวกับ ลัก กณฑการ
ดา นินงาน ละบริ ารจัดการกองทน ลักประกันสขภาพในระดับท้องถิ่น รือ
พื้นที่
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งินช่วยพิ ศษ

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าทาศพพนักงาน ทศบาล ลกจ้างประจา พนักงานจ้าง รือผ้
มาช่วยงานราชการที่ประสบอบัติ ต รือ สียชีวิตขณะปฏิบัติงาน
งินสมทบกองทนบา น็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน

737,960 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทนบา น็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท
.) ตามอัตราที่กา นดในกฎกระทรวง ดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของราย
ได้ตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 ดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร งิน
ก้ งินที่มีผ้อทิศใ ้ ละ งินอด นนทกชนิด (คานวณจาก ประมาณการรายรับ
ไม่รวม งินอด นนปี 2563 ัก งินที่มีผ้อทิศใ ้ คือ 36,900,000 –
2,000 = 36,898,000 X 2%) ป็น งินจานวน 737,960 บาท

