(ร่าง)
เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ของ
เทศบาลตาบลหนองปลาไหล
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ทศบาลตาบลหนองปลาไหล
ขต/อา ภอ บางละมง

จังหวัดชลบรี

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

56/2 หม 4 ซอย- ถนน- ขวง/ตาบล หนองปลาไหล
ขต/อา ภอ บางละมง จังหวัดชลบรี 20150

พื้นที่

30.60 ตารางกิโล มตร

ประชากรทั้งหมด

19,729 คน

ชาย

9,118 คน

หญิง

10,611 คน

ข้อมล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562

ส่วนที่ 1
คา ถลงประ อบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
ของ
ทศบาลตาบลหนองปลา หล
อา ภอบางละมง จังหวัดชลบรี

คา ถลงงบประมาณ
ประ อบงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทานประธานสภาฯ ละสมาชิ สภา ทศบาลตาบลหนองปลาไหล

บัดนีถึง วลาที่คณะผบริหาร อง ทศบาลตาบลหนองปลาไหล จะได สนอราง ทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจาปีตอสภา ทศบาล
ตาบลหนองปลาไหลอี ครังหนึ่ง ฉะนัน ใน อ าสนี คณะผบริหาร ทศบาลตาบลหนองปลาไหลจึง อชี จงใหทานประธาน ละสมาชิ ท ทานได
ทราบถึงสถานะ ารคลังตลอดจนหลั าร ละ นวน ยบาย ารดา นิน าร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี
1. สถานะ ารคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 ร ฎาคม พ.ศ.2562 องค์ รป ครองสวนทองถิ่นมีสถานะ าร งิน ดังนี
1.1.1 งินฝา ธนาคาร จานวน 265,456,260.97 บาท
1.1.2 งินสะสม จานวน 117,064,555.00 บาท
1.1.3 งินทนสารอง งินสะสม จานวน 60,584,615.75 บาท
1.1.4 ราย ารที่ได ัน งินไว บบ อหนีผ พัน ละยังไมได บิ จาย จานวน 6 ครง าร รวม 2,585,400.00 บาท
1.1.5 ราย ารที่ได ัน งินไว ดยยังไมได อหนีผ พัน จานวน 48 ครง าร รวม 16,996,630.03 บาท
1.2 งิน คงคาง จานวน 0.00 บาท
2. ารบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 ร ฎาคม พ.ศ.2562
1 รายรับจริง จานวน 130,494,757.70 บาท ประ อบดวย
หมวดภาษีอา ร

จานวน

10,049,629.98 บาท

หมวดคาธรรม นียม คาปรับ ละใบอนญาต

จานวน

2,904,883.21 บาท

หมวดรายไดจา ทรัพย์สิน

จานวน

1,424,083.05 บาท

หมวดรายไดจา สาธารณป ภค ละ ารพาณิชย์

จานวน

557,284.00 บาท

หมวดรายได บ็ด ตล็ด

จานวน

62,460.00 บาท

หมวดรายไดจา ทน

จานวน

1,000.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร

จานวน

83,523,926.46 บาท

หมวด งินอดหนนทั่วไป

จานวน

31,971,491.00 บาท

งบ ลาง

จานวน

16,802,883.00 บาท

งบบคลา ร

จานวน

23,369,516.41 บาท

งบดา นินงาน

จานวน

18,843,035.64 บาท

งบลงทน

จานวน

4,365,000.50 บาท

งบรายจายอื่น

จานวน

0.00 บาท

งบ งินอดหนน

จานวน

5,810,752.35 บาท

2 งินอดหนนที่รัฐบาลให ดยระบวัตถประสงค์ จานวน 20,030,700.00 บาท
3 รายจายจริง จานวน 69,191,187.90 บาท ประ อบดวย

4 รายจายที่จายจา งินอดหนนที่รัฐบาลให ดยระบวัตถประสงค์ จานวน 30,700.00 บาท
5 รายจายที่จายจา งินสะสม จานวน 65,000.00 บาท
6 รายจายที่จายจา งินทนสารอง งินสะสม จานวน 0.00 บาท
7 รายจายที่จายจา งิน จานวน 0.00 บาท

คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลหนองปลาไหล
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
รายรับจริง ปี 2561

ประมาณการ ปี 2562

ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

10,255,144.93

8,790,000.00

15,600,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

3,336,125.80

3,309,600.00

3,095,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

1,936,011.45

1,200,000.00

1,400,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

539,710.50

750,000.00

600,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

269,353.36

150,400.00

101,000.00

หมวดรายได้จากทุน

849,400.00

0.00

0.00

17,185,746.04

14,200,000.00

20,796,500.00

104,046,208.01

88,200,000.00

86,900,000.00

104,046,208.01

88,200,000.00

86,900,000.00

29,054,471.00

29,065,500.00

32,461,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

29,054,471.00

29,065,500.00

32,461,500.00

รวม

150,286,425.05

131,465,500.00

140,158,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2
ของ
เทศบาลตาบลหนองปลาไหล
อาเภอบางละมง จังหวัดชลบรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตาบลหนองปลาไหล
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

27,091,770

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

7,189,320

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

19,529,630

แผนงานสาธารณสุข

9,024,400

แผนงานสังคมสงเคราะห์

2,462,900

แผนงานเคหะและชุมชน

48,550,670

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1,901,080

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

805,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

100,000

แผนงานการพาณิชย์

558,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

22,945,230
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

140,158,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลหนองปลาไหล
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป
10,833,000

งานบริหารงานคลัง

รวม

4,794,400

15,627,400

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

4,427,000

0

4,427,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

6,406,000

4,794,400

11,200,400

8,251,170

1,907,000

10,158,170

672,000

582,000

1,254,000

ค่าใช้สอย

4,093,800

930,000

5,023,800

ค่าวัสดุ

1,390,000

395,000

1,785,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าสาธารณูปโภค

2,095,370

0

2,095,370

1,226,200

0

1,226,200

226,200

0

226,200

1,000,000

0

1,000,000

งบรายจ่ายอื่น

30,000

0

30,000

รายจ่ายอื่น

30,000

0

30,000

งบเงินอุดหนุน

50,000

0

50,000

เงินอุดหนุน

50,000

0

50,000

20,390,370

6,701,400

27,091,770

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

งานเทศกิจ

รวม

1,050,660

2,501,040

3,551,700

1,050,660

2,501,040

3,551,700

708,500

1,834,120

2,542,620

ค่าตอบแทน

118,500

304,120

422,620

ค่าใช้สอย

170,000

910,000

1,080,000

ค่าวัสดุ

420,000

620,000

1,040,000

965,000

0

965,000

ค่าครุภัณฑ์

665,000

0

665,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

300,000

0

300,000

0

130,000

130,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

0

130,000

130,000

2,724,160

4,465,160

7,189,320

แผนงานการศึกษา
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

2,741,820

2,590,320

0

5,332,140

2,741,820

2,590,320

0

5,332,140

602,300

7,011,190

100,000

7,713,490

ค่าตอบแทน

252,300

201,890

0

454,190

ค่าใช้สอย

200,000

3,233,020

100,000

3,533,020

ค่าวัสดุ

150,000

3,576,280

0

3,726,280

0

600,000

0

600,000

0

600,000

0

600,000

งบเงินอุดหนุน

0

5,384,000

500,000

5,884,000

เงินอุดหนุน

0

5,384,000

500,000

5,884,000

3,344,120

15,585,510

600,000

19,529,630

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

แผนงานสาธารณสุข
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รวม

6,536,400

6,536,400

6,536,400

6,536,400

1,977,000

1,977,000

592,000

592,000

1,135,000

1,135,000

250,000

250,000

296,000

296,000

ค่าครุภัณฑ์

296,000

296,000

งบเงินอุดหนุน

215,000

215,000

เงินอุดหนุน

215,000

215,000

9,024,400

9,024,400

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน

รวม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

รวม

1,632,300

0

1,632,300

1,632,300

0

1,632,300

490,600

340,000

830,600

ค่าตอบแทน

144,000

0

144,000

ค่าใช้สอย

120,000

340,000

460,000

ค่าวัสดุ

226,600

0

226,600

2,122,900

340,000

2,462,900

รวม

แผนงานเคหะและชุมชน
งาน

งบ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

งบบุคลากร

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

งานไฟฟ้าถนน

รวม

4,980,520

818,100

0

5,798,620

4,980,520

818,100

0

5,798,620

1,235,510

2,704,540

13,110,000

17,050,050

ค่าตอบแทน

452,510

74,540

0

527,050

ค่าใช้สอย

350,000

600,000

12,970,000

13,920,000

ค่าวัสดุ

433,000

2,030,000

140,000

2,603,000

50,000

25,652,000

0

25,702,000

50,000

79,000

0

129,000

0

25,573,000

0

25,573,000

6,266,030

29,174,640

13,110,000

48,550,670

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน

งบ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รวม

877,080

0

877,080

877,080

0

877,080

124,000

900,000

1,024,000

ค่าตอบแทน

74,000

0

74,000

ค่าใช้สอย

50,000

900,000

950,000

1,001,080

900,000

1,901,080

รวม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งบ
งบดาเนินงาน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

250,000

405,000

655,000

250,000

405,000

655,000

งบเงินอุดหนุน

0

150,000

150,000

เงินอุดหนุน

0

150,000

150,000

250,000

555,000

805,000

ค่าใช้สอย

รวม

แผนงานการเกษตร
งาน

งบ

งานอนุรักษ์แหล่งนาและ
ป่าไม้

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดาเนินงาน

30,000

70,000

100,000

0

70,000

70,000

30,000

0

30,000

30,000

70,000

100,000

ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม

รวม

แผนงานการพาณิชย์
งาน

งบ

งานกิจการประปา

งบบุคลากร

รวม

240,000

240,000

240,000

240,000

298,000

298,000

ค่าตอบแทน

58,000

58,000

ค่าใช้สอย

60,000

60,000

180,000

180,000

20,000

20,000

20,000

20,000

558,000

558,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

22,945,230

22,945,230

22,945,230

22,945,230

22,945,230

22,945,230
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลหนองปลาไหล
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

140,158,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

15,600,000 บาท

จานวน

6,850,000 บาท

จานวน

6,700,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

1,900,000 บาท

รวม

3,095,500 บาท

จานวน

12,000 บาท

จานวน

170,000 บาท

จานวน

2,200,000 บาท

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2561)

จานวน

17,000 บาท

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา

จานวน

1,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2561)

จานวน

15,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายสาธารณสุข

จานวน

1,000 บาท

จานวน

18,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประมาณการตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกาหนด
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประมาณการตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกาหนด
ภาษีบารุงท้องที่
ประมาณการตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกาหนด
ภาษีป้าย
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2561)
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2561)
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2561)
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2561)

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2561)
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2561)
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2561)

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2561)
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2561)
ค่าปรับการผิดสัญญา
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2561)
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ค่าใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

480,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2561)

จานวน

23,000 บาท

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน

จานวน

8,000 บาท

จานวน

7,500 บาท

จานวน

2,500 บาท

จานวน

500 บาท

รวม

1,400,000 บาท

จานวน

1,400,000 บาท

รวม

600,000 บาท

จานวน

600,000 บาท

รวม

101,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

500 บาท

จานวน

500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2561)
ค่าใบอนุญาตรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2561)
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2561)

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2561)
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2561)
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2561)
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2561)
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ย
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2561)
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2561)
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2561)
ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2561)
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2561)
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

รวม

86,900,000 บาท

จานวน

3,000,000 บาท

จานวน

9,800,000 บาท

จานวน

22,800,000 บาท

จานวน

3,000,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2561)
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2561)
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2561)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2561)
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ภาษีสรรพสามิต

จานวน

13,000,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

35,000,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2561)
ค่าภาคหลวงแร่
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2561)
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2561)
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2561)
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทา
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
(1) เงินอุดหนุนสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอน จานวนเงิน 5,063,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. (ค่า
จัดการเรียนการสอน/รายหัว) จานวนเงิน 263,500 บาท
(3) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย จานวน
เงิน 281,600 บาท เด็กประถมศึกษา จานวนเงิน 2,777,800บาท
(4) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย จานวน
เงิน 721,800 บาท เด็กประถมศึกษา จานวนเงิน 5,833,400 บาท
(5) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน ศพด. เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการสาหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงาน
จ้างผู้ดูแลเด็ก จานวนเงิน 1,858,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของ ศพด
. จานวนเงิน 171,700 บาท
(7) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของ รร
.อนุบาล 342,200 บาท
(8) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ จานวน
เงิน 2,457,600 บาท
(9) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จานวน
เงิน 12,324,800 บาท
(10) โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ จานวน 112,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินตามแนวทางโครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข จานวนเงิน 180,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสาหรับสารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ การขับ
เคลื่อน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภาณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี จานวนเงิน 73,200 บาท

รวม

32,461,500 บาท

จานวน

32,461,500 บาท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลหนองปลาไหล
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

756,000

756,000

756,000

1,133,280

0 %

1,133,300

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก

240,000

240,000

240,000

270,000

0 %

270,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

240,000

240,000

240,000

270,000

0 %

270,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

216,000

216,000

216,000

324,000

0 %

324,000

1,620,000

1,609,500

1,494,000

2,240,640

8.44 %

2,429,700

3,072,000

3,061,500

2,946,000

4,237,920

1,490,380.97

2,283,362.79

2,775,492.23

3,402,000

-3 %

3,300,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

2,714.03

8,220

330

16,000

50 %

24,000

เงินประจําตําแหน่ง

207,600

261,316.67

287,951.61

288,000

0 %

288,000

2,150,371.61

2,276,400

2,281,000

2,541,800

3.08 %

2,620,000

202,560

199,520

164,000

173,400

0.35 %

174,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

4,053,626.61

5,028,819.46

5,508,773.84

6,421,200

6,406,000

รวมงบบุคลากร

7,125,626.61

8,090,319.46

8,454,773.84

10,659,120

10,833,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

4,427,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

0

0

500,000

2 %

510,000

ค่าเบี้ยประชุม

0

0

0

10,000

0 %

10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

3,120

0

100 %

20,000

ค่าเช่าบ้าน

0

14,000

45,500

57,000

26.32 %

72,000

8,306

29,142

48,179

45,000

33.33 %

60,000

8,306

43,142

96,799

612,000

243,614.32

139,987.2

123,386.86

0

0 %

0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

179,915

272.95 %

671,000

ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด

0

0

0

0

100 %

442,800

24,450

17,360.8

22,260

53,760

123.21 %

120,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน
กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติ
งานราชการ

0

0

0

20,000

0 %

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง

0

0

0

1,000,000

0 %

1,000,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

58,261.6

357,380.52

188,200.32

200,000

100 %

400,000

87,005

0

15,472

50,000

0 %

50,000

245,300

0

0

0

0 %

0

โครงการจัดงานพิธีและงานรัฐพิธี

0

0

0

500,000

0 %

500,000

โครงการจัดทําวารสารเทศบาลตําบล
หนองปลาไหล

0

0

99,510

100,000

-100 %

0

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน

0

0

0

20,000

-100 %

0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

672,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ "เทศบาลเคลื่อนที่" เพื่อบริการ
ประชาชน
โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ
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ประมาณการ
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โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

0

0

9,720

0

0 %

0

โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อการจัด
ทําแผนพัฒนาสามปี

1,410

5,792

0

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
เทศบาล

0

0

197,233.2

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้
บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
เทศบาล

0

0

0

208,135

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้
บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
เทศบาล

0

0

0

0

100 %

650,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ประชาชน

0

0

0

30,000

0 %

30,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
กฏหมายแก่ประชาชน

0

0

26,743.2

0

0 %

0

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร
สมาชิกสภา ผู้นําชุมชน เทศบาลตําบล
หนองปลาไหล

130,400

0

0

0

0 %

0

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร
สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ
เทศบาลตําบลหนองปลาไหล

0

159,360

0

0

0 %

0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตภายในสํานักงานเทศบาล

0

0

0

50,000

-100 %

0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของพนักงานเทศบาล

0

0

376,683.2

389,950

-100 %

0

392,960

0

0

0

0 %

0

โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาลตําบลหนองปลา
ไหล
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โครงการแสดงความอาลัยเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็กจพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อจ่่าย
เป็นค่าใช้จ่ายโครงการแสดงความอาลัย
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็กจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช

0

568,370.24

0

0

0 %

0

โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม
สําหรับผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาล

0

0

5,295.6

0

0 %

0

โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม
สําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาล

0

0

0

0

100 %

80,000

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประกัน
สังคมแก่เจ้าหน้าที่เทศบาล

0

0

9,272

10,000

0 %

10,000

71,568.43

37,976.43

33,858.68

120,000

0 %

120,000

1,254,969.35

1,286,227.19

1,107,635.06

2,931,760

339,268

246,853

258,764

190,000

110.53 %

400,000

8,400

0

0

60,000

233.33 %

200,000

52,160

89,178

161,258

150,000

33.33 %

200,000

0

0

0

80,000

0 %

80,000

8,000

38,800

0

50,000

0 %

50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

101,491

73,823.4

64,447.15

122,000

-18.03 %

100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

161,269.06

0

88,727.2

170,000

76.47 %

300,000

35,330

43,088

59,996

50,000

0 %

50,000

0

1,630

0

10,000

0 %

10,000

705,918.06

493,372.4

633,192.35

882,000

797,574.97

877,812.83

979,652.75

1,500,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

4,093,800

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

1,390,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

0 %

1,500,000
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รายจ่ายจริง
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0

0

0

17,110

-10.17 %

15,370

ค่าบริการโทรศัพท์

156,247.39

99,701.66

107,176.39

200,000

0 %

200,000

ค่าบริการไปรษณีย์

123,585

87,751

75,058

200,000

0 %

200,000

128,108.98

125,392.6

126,655.2

180,000

0 %

180,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

1,205,516.34

1,190,658.09

1,288,542.34

2,097,110

2,095,370

รวมงบดําเนินงาน

3,174,709.75

3,013,399.68

3,126,168.75

6,522,870

8,251,170

0

30,000

0

0

0 %

0

24,000

0

0

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษชนิดมือโยก
จํานวน 1 เครื่อง

0

0

0

0

100 %

6,000

ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิด
บันทึกเวลาเข้าออกงาน จํานวน 1 เครื่อง

0

0

0

0

100 %

9,700

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบประตู 2
บาน

0

6,000

0

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี้

20,000

0

0

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขาเหล็ก
ชุบโครเมี่ยม

66,000

39,000

0

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก

0

47,400

0

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จํานวน 30
ตัว

0

0

0

0

100 %

93,000

25,594.4

0

0

0

0 %

0

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน แบบมีเท้าแขน
และปรับระดับได้
ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม ขาเหล็กชุบโครเมี่
ยม

ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบ 3 ขา
จํานวน 8 ตัว
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว)

0

57,994

0

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 *(จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว)

29,960

0

0

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1
kVA

5,885

17,398.2

0

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสารทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง

2,996

0

0

0

0 %

0

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
เครื่องละ 700 บาท (-เจ็ดร้อยบาท
ถ้วน-) (ราคาเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ
2561) จํานวน 3 เครื่อง

0

0

0

2,100

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

0

0

0

0

100 %

90,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0

0

0

0

100 %

7,500

โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
จํานวน ๓ ซุ้ม

0

0

297,000

0

0 %

0

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบเดี่ยว 3
ด้าน ไฟเบอร์กลาส จํานวน 1 ซุ้ม เป็น
เงิน 800,000 บาท

0

0

0

800,000

-100 %

0

0

0

0

17,900

11.73 %

20,000

174,435.4

197,792.2

297,000

820,000

ครุภัณฑ์อื่น

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์

226,200
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลหนองปลาไหล
(อาคารหลังเก่า)

0

0

0

0

100 %

1,000,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

0

0

1,000,000

รวมงบลงทุน

174,435.4

197,792.2

297,000

820,000

1,226,200

0

30,000

0

0

0 %

0

0

0

0

30,000

0 %

30,000

รวมรายจ่ายอื่น

0

30,000

0

30,000

30,000

รวมงบรายจ่ายอื่น

0

30,000

0

30,000

30,000

120,000

120,000

50,000

0

0 %

0

0

0

0

50,000

0 %

50,000

รวมเงินอุดหนุน

120,000

120,000

50,000

50,000

50,000

รวมงบเงินอุดหนุน

120,000

120,000

50,000

50,000

50,000

รวมงานบริหารทั่วไป

10,594,771.76

11,451,511.34

11,927,942.59

18,081,990

20,390,370

1,160,928.64

1,053,240.96

1,357,800

2,089,900

5.27 %

2,200,000

0

0

0

24,000

100 %

48,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

เงินประจําตําแหน่ง

147,900

145,625.8

152,400

170,400

0 %

170,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

215,240

220,020

231,060

246,800

6.16 %

262,000

1,662,390

1,391,909.77

1,515,938.58

1,740,500

6.29 %

1,850,000

247,080

180,246.27

177,451.08

264,000

0 %

264,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

3,433,538.64

2,991,042.8

3,434,649.66

4,535,600

4,794,400

รวมงบบุคลากร

3,433,538.64

2,991,042.8

3,434,649.66

4,535,600

4,794,400

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

32,200

0

375,000

20 %

450,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

30,500

34,220

40,000

0 %

40,000

42,000

10,500

0

33,900

112.39 %

72,000

2,130

3,770

4,956

16,000

25 %

20,000

44,130

76,970

39,176

464,900

103,370.47

69,656.24

73,225.5

0

0 %

0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

0

100 %

150,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก
ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน
ค่าใช้สอยในการดําเนินคดี ค่าจ้างหมา
บริการ และอื่นฯลฯ

0

0

0

100,000

-100 %

0

7,600

36,742.32

112,547.6

100,000

100 %

200,000

19,449

19,853

20,000

20,000

0 %

20,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

582,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
โครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนผู้
มาติดต่อราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0

0

0

100,000

400 %

500,000

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้

29,799.5

0

0

0

0 %

0

48,751.34

27,394.05

39,067.76

50,000

20 %

60,000

208,970.31

153,645.61

244,840.86

370,000

149,419

144,504.1

137,427

100,000

30 %

130,000

13,000

0

0

30,000

0 %

30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

33,205.62

38,686.42

34,952.4

60,000

0 %

60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

5,885

39,964.5

58,064.4

100,000

0 %

100,000

41,748.3

59,552

53,472

60,000

25 %

75,000

รวมค่าวัสดุ

243,257.92

282,707.02

283,915.8

350,000

395,000

รวมงบดําเนินงาน

496,358.23

513,322.63

567,932.66

1,184,900

1,907,000

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน แบบมีที่เท้าแขน
และปรับระดับได้

0

17,100

0

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ

0

0

53,000

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบประตู 2
บาน

0

9,000

0

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก

0

0

15,800

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)

0

0

27,500

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบประตู
2 บาน

45,000

0

0

0

0 %

0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

930,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์(Smart Card Reader)
จํานวน 3 เครื่องๆ700.- รวมเป็นเงิน
2,100.-บาท

0

0

0

2,100

-100 %

0

37,760

0

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

82,760

26,100

96,300

2,100

0

รวมงบลงทุน

82,760

26,100

96,300

2,100

0

รวมงานบริหารงานคลัง

4,012,656.87

3,530,465.43

4,098,882.32

5,722,600

6,701,400

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

14,607,428.63

14,981,976.77

16,026,824.91

23,804,590

27,091,770

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

814,604.51

839,179.35

895,680

943,200

1.19 %

954,420

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

108,451.61

107,755.48

103,160

95,640

0.63 %

96,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

923,056.12

946,934.83

998,840

1,038,840

1,050,660

รวมงบบุคลากร

923,056.12

946,934.83

998,840

1,038,840

1,050,660

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

0

0

98,500

0 %

98,500

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

0

100 %

20,000

0

0

0

98,500

0

0

0

0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

118,500

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

100 %

20,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการอบรมเยาวชนอาสาจราจร
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

28,983.16

27,463

29,539

30,000

0 %

30,000

15,026.11

9,191.51

14,130.68

70,000

42.86 %

100,000

44,009.27

36,654.51

43,669.68

100,000

วัสดุสํานักงาน

0

0

0

0

100 %

20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

0

10,000

0 %

10,000

วัสดุก่อสร้าง

0

0

0

20,000

-100 %

0

12,800

98,000

12,800

80,000

25 %

100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

42,785.41

48,569.99

53,819.25

100,000

0 %

100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

4,437.5

22,872

0

90,000

11.11 %

100,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

13,390

23,640

36,074

40,000

0 %

40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0

0

19,472

0

100 %

20,000

วัสดุอื่น

0

0

0

20,000

50 %

30,000

รวมค่าวัสดุ

73,412.91

193,081.99

122,165.25

360,000

420,000

รวมงบดําเนินงาน

117,422.18

229,736.5

165,834.93

558,500

708,500

27,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

125,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

170,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบประตู
2 บาน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยมจราจร ระบบไฟ
ฟ้าหรือเเบตเตอร์รี่ หรือทั้งสองระบบ
จํานวน 10 อัน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จํานวน
6 จุด

0

0

0

0

100 %

490,000

29,960

0

0

0

0 %

0

5,885

0

0

0

0 %

0

0

19,200

0

0

0 %

0

0

0

0

50,000

0 %

50,000

รวมค่าครุภัณฑ์

62,845

19,200

0

50,000

โครงการติดตั้งอุปกรณ์ และสัญญาณไฟ
จราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ

0

0

0

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

0

0

300,000

รวมงบลงทุน

62,845

19,200

0

50,000

965,000

รวมงานเทศกิจ

1,103,323.3

1,195,871.33

1,164,674.93

1,647,340

2,724,160

เงินเดือนพนักงาน

292,900

305,640

323,640

654,060

2.04 %

667,380

เงินประจําตําแหน่ง

13,500

18,000

18,000

18,000

0 %

18,000

1,460,910.96

1,368,654.18

1,582,579.34

1,622,880

1.03 %

1,639,560

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 *(จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว)
ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1
kVA
ครุภัณฑ์อื่น
ค่าจัดซื้อเตียงนอน
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

665,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
100 %

300,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
0.41 %

ปี 2563

190,096.76

175,039.35

186,882.14

175,380

176,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

1,957,407.72

1,867,333.53

2,111,101.48

2,470,320

2,501,040

รวมงบบุคลากร

1,957,407.72

1,867,333.53

2,111,101.48

2,470,320

2,501,040

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

0

0

233,200

17.55 %

274,120

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

0

100 %

10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

0

0

0

20,000

0 %

20,000

0

0

0

253,200

0

0

4,000

0

0 %

0

0

0

0

10,000

500 %

60,000

29,000

15,738.8

11,000

100,000

0 %

100,000

0

0

0

10,000

0 %

10,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล(ปีใหม่/สงกรานต์)

119,136.36

116,877.16

114,003

45,456

163.99 %

120,000

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น

45,037.92

45,189.72

44,194.6

50,000

0 %

50,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป
พร.)

0

0

0

200,000

0 %

200,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟ
ป่า

9,393.36

19,865.76

19,883.4

20,000

0 %

20,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

304,120

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติงานหรือช่วย
เหลือผู้ประสบสาธารณภัย
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

8,007.35

0

0

20,000

-100 %

0

48,760.16

47,888.8

48,884.8

50,000

0 %

50,000

103,372.91

154,088.64

192,584.73

240,784

24.59 %

300,000

362,708.06

399,648.88

434,550.53

746,240

25,815.2

12,318

19,850

40,000

-25 %

30,000

0

0

20,000

20,000

150 %

50,000

109,700

26,000

60,500

150,000

-33.33 %

100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

128,086.68

138,315.1

117,612.45

300,000

-50 %

150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

0

15,091.2

24,000

30,000

0 %

30,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

63,000

73,100

75,725

80,000

112.5 %

170,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

18,967

18,208

19,472

30,000

0 %

30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

0

0

0

50,000

0 %

50,000

วัสดุอื่น

0

0

0

10,000

0 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

345,568.88

283,032.3

337,159.45

710,000

620,000

รวมงบดําเนินงาน

708,276.94

682,681.18

771,709.98

1,709,440

1,834,120

ค่าจัดซื้อถังนํ้า

0

25,680

0

0

0 %

0

ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง

0

0

0

72,000

-100 %

0

ค่าจัดซื้อสัญญาณไฟวับวาบ แบบ LED

0

27,071

0

0

0 %

0

รถบรรทุกนํ้าดับเพลิงอเนกประสงค์

0

0

0

6,800,000

-100 %

0

โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ฝึกอบรม
การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถาน
ศึกษา
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

910,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่

0

0

0

10,000

-100 %

0

ค่าจัดซื้อรองเท้าดับเพลิง

0

0

0

53,200

-100 %

0

ค่าจัดซื้อหัวฉีดนํ้าดับเพลิงแบบปรับ
ระดับได้

0

28,890

0

0

0 %

0

จัดซื้อสายส่งนํ้าดับเพลิง แบบ 3 ชั้น

0

0

0

76,000

-100 %

0

8,543.42

126,217.1

0

0

0 %

0

0

0

0

1,400,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

8,543.42

207,858.1

0

8,411,200

0

รวมงบลงทุน

8,543.42

207,858.1

0

8,411,200

0

80,000

80,000

80,000

0

0 %

0

โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

0

0

0

50,000

0 %

50,000

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการรักษาความ
สงบเรียบร้อย อําเภอบางละมุง

0

0

0

60,000

0 %

60,000

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อดําเนินกิจการ
งานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ ฯลฯ อําเภอ
บางละมุง

0

0

0

20,000

0 %

20,000

รวมเงินอุดหนุน

80,000

80,000

80,000

130,000

130,000

รวมงบเงินอุดหนุน

80,000

80,000

80,000

130,000

130,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

2,754,228.08

2,837,872.81

2,962,811.46

12,720,960

4,465,160

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

3,857,551.38

4,033,744.14

4,127,486.39

14,368,300

7,189,320

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรังปรุงครุภัณฑ์

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

725,115.15

671,084.51

799,141

997,500

114.34 %

2,138,040

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

0

0

0

0

100 %

21,300

เงินประจําตําแหน่ง

0

41,774.19

42,000

42,000

85.71 %

78,000

265,760

423,240

439,920

476,000

-1.35 %

469,560

48,000

52,020

40,440

40,500

-13.78 %

34,920

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

1,038,875.15

1,188,118.7

1,321,501

1,556,000

2,741,820

รวมงบบุคลากร

1,038,875.15

1,188,118.7

1,321,501

1,556,000

2,741,820

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

0

0

130,000

67.15 %

217,300

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

0

100 %

10,000

3,520

5,431.25

9,381.25

30,000

-16.67 %

25,000

3,520

5,431.25

9,381.25

160,000

4,622.4

0

0

0

0 %

0

0

0

0

20,000

50 %

30,000

21,914

5,195.36

47,391.36

70,000

114.29 %

150,000

13,844.37

4,029.09

9,679.36

30,000

-33.33 %

20,000

40,380.77

9,224.45

57,070.72

120,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

252,300

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

200,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

49,409

40,871

9,959

20,000

100 %

40,000

0

17,200

2,200

20,000

0 %

20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

19,855.38

29,383.26

28,179.95

44,600

12.11 %

50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

4,659

2,073.6

2,073.6

10,000

0 %

10,000

41,984

26,788

13,065

20,000

0 %

20,000

0

0

0

2,000

400 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

115,907.38

116,315.86

55,477.55

116,600

150,000

รวมงบดําเนินงาน

159,808.15

130,971.56

121,929.52

396,600

602,300

0

0

0

20,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

20,000

0

รวมงบลงทุน

0

0

0

20,000

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

1,198,683.3

1,319,090.26

1,443,430.52

1,972,600

3,344,120

0

1,256,160

1,332,450

1,437,840

5.04 %

1,510,320

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

575,438.7

1,044,000

986,225.79

1,060,000

-8.3 %

972,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

69,052.96

116,000

109,580.64

120,000

-10 %

108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

644,491.66

2,416,160

2,428,256.43

2,617,840

2,590,320

รวมงบบุคลากร

644,491.66

2,416,160

2,428,256.43

2,617,840

2,590,320

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

-100 %

0

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

0

0

202,600

-6.82 %

188,790

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

5,000

0 %

5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

0

5,427

0

20,000

-59.5 %

8,100

0

5,427

0

227,600

56,565.57

113,766

152,110

0

0 %

0

0

0

0

308,700

93.59 %

597,600

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

0

24,026

76,014.8

100,000

100 %

200,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0

73,240.64

0

0

0 %

0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเล็ก/ผู้
ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

97,400

0

0

0

0 %

0

54,454.78

50,306.8

0

50,000

-100 %

0

0

0

14,750

0

0 %

0

โครงการคนเก่งท้องถิ่น

21,177.11

35,804

39,996

40,900

22.25 %

50,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

170,389.4

0

0

0

0 %

0

15,860

6,000

6,350

20,000

-100 %

0

โครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร
ทางการศึกษา และกรรมการด้านการ
ศึกษา

0

0

0

216,000

38.89 %

300,000

โครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร
ทางการศึกษา และคณะกรรมการด้าน
การศึกษา

12,598

82,683

0

0

0 %

0

รวมค่าตอบแทน

201,890

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์
โครงการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการสู่
ความเป็นเลิศของท้องถิ่น

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
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โครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร
ทางการศึกษาและคณะกรรมการด้าน
การศึกษา

0

0

100,470

0

0 %

0

โครงการส่งเสริมพัฒนาจิตใจเด็กเล็ก

6,512

0

0

0

0 %

0

1,114,400

1,584,000

1,643,400

2,409,050

-14.26 %

2,065,420

0

2,782

0

20,000

0 %

20,000

1,549,356.86

1,972,608.44

2,033,090.8

3,164,650

6,280

432

8,845

10,000

100 %

20,000

0

3,910

0

5,000

0 %

5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

49,995

59,943

51,219

60,000

66.67 %

100,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

2,799,639.6

2,944,854

2,933,968.8

3,444,480

-2.42 %

3,361,280

0

0

173,745

0

0 %

0

34,728

0

0

10,000

200 %

30,000

0

0

4,950

20,000

50 %

30,000

1,284

6,718.4

0

5,000

100 %

10,000

0

14,510

9,170

20,000

0 %

20,000

รวมค่าวัสดุ

2,891,926.6

3,030,367.4

3,181,897.8

3,574,480

3,576,280

รวมงบดําเนินงาน

4,441,283.46

5,008,402.84

5,214,988.6

6,966,730

7,011,190

43,870

0

0

0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

3,233,020

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น
หรือแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด
36000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

0 %

0
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ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติด
ผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 12000
บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

17,976

0

0

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทรง
เตี้ย

0

18,000

0

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทรง
สูง

0

35,000

0

0

0 %

0

9,000

0

0

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อโต๊ะกิจกรรมกลุ่ม

0

29,960

0

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้

0

35,000

0

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์

6,000

0

0

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา

0

15,800

0

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารสําหรับเด็กพร้อม
เก้าอี้

0

69,550

0

0

0 %

0

0

13,980

0

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องกรองนํ้าดื่ม

0

4,900

0

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อซิ้งค์ล้างจานสแตนเลสพร้อมถัง
บําบัด

0

25,900

0

0

0 %

0

20,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

25,000

-100 %

0

96,846

248,090

0

25,000

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบาน
เลื่อน

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องครัวอลูมิ
เนียม
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง

0

0

0

0

100 %

600,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

0

0

600,000

รวมงบลงทุน

96,846

248,090

0

25,000

600,000

5,104,000

5,460,000

5,536,000

0

0 %

0

0

0

0

5,604,000

-3.93 %

5,384,000

รวมเงินอุดหนุน

5,104,000

5,460,000

5,536,000

5,604,000

5,384,000

รวมงบเงินอุดหนุน

5,104,000

5,460,000

5,536,000

5,604,000

5,384,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

10,286,621.12

13,132,652.84

13,179,245.03

15,213,570

15,585,510

0

0

99,670

100,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

99,670

100,000

100,000

รวมงบดําเนินงาน

0

0

99,670

100,000

100,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

0 %

100,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1,287,360

2,133,120

500,000

0

0 %

0

0

0

0

500,000

0 %

500,000

รวมเงินอุดหนุน

1,287,360

2,133,120

500,000

500,000

500,000

รวมงบเงินอุดหนุน

1,287,360

2,133,120

500,000

500,000

500,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ

1,287,360

2,133,120

599,670

600,000

600,000

รวมแผนงานการศึกษา

12,772,664.42

16,584,863.1

15,222,345.55

17,786,170

19,529,630

330,360

357,170.66

801,279

2,009,000

5.76 %

2,124,780

0

0

8,000

12,000

0 %

12,000

42,000

28,733.33

18,000

78,000

0 %

78,000

2,125,084.43

1,914,094.17

1,897,200

3,828,840

1.02 %

3,868,020

254,602.81

224,181.29

205,706.66

442,320

2.55 %

453,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

2,752,047.24

2,524,179.45

2,930,185.66

6,370,160

6,536,400

รวมงบบุคลากร

2,752,047.24

2,524,179.45

2,930,185.66

6,370,160

6,536,400

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

0

0

487,000

2.67 %

500,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

4,440

10,000

0 %

10,000

ค่าเช่าบ้าน

0

0

0

0

100 %

72,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

0

0

0

10,000

0

0

4,440

507,000

0

0

0

20,000

0 %

20,000

35,100

25,779.6

37,575.36

80,000

-12.5 %

70,000

โครงการกลุ่มเยาวชนหนองปลาไหลร่วม
ใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

0

0

0

30,000

33.33 %

40,000

โครงการกลุ่มหนองปลาไหลร่วมใจ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

0

6,220

9,976

0

0 %

0

โครงการคัดแยกขยะและส่งเสริมการ
หมุนเวียนทรัพยากร (รีไซเคิล)

0

0

0

50,000

20 %

60,000

โครงการคัดแยกขยะและส่งเสริมการ
หมุนเวียนทรัพยากร (รีไซเคิล) ใน
ชุมชน

0

28,750

27,053

0

0 %

0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

0

49,520.75

29,996

70,000

7.14 %

75,000

โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
หมู่บ้าน (อสม.)

0

0

0

200,000

-100 %

0

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)

0

37,120

69,550

0

100 %

300,000

9,718.81

14,925.32

14,999.26

40,000

0 %

40,000

0

0

0

0

100 %

400,000

22,425

357,655

33,807

50,000

0 %

50,000

0

0

0

0

100 %

30,000

36,531.84

26,012.48

18,209.26

50,000

0 %

50,000

รวมค่าตอบแทน

0 %

ปี 2563
10,000
592,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

โครงการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตําบล
หนองปลาไหล
โครงการหน้าบ้านน่ามอง
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในตําบล
หนองปลาไหล
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
รวมค่าใช้สอย

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

103,775.65

545,983.15

241,165.88

590,000

1,135,000

วัสดุสํานักงาน

17,075

26,325

16,196

20,000

50 %

30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

16,500

0

0

20,000

50 %

30,000

45,892.4

40,312.59

41,849.1

50,000

10 %

55,000

0

0

35,000

0

100 %

30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

6,302.3

1,940.44

12,430

20,000

0 %

20,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

42,840

0

29,820

30,000

0 %

30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

39,162

59,760

56,136

50,000

0 %

50,000

0

0

0

5,000

0 %

5,000

รวมค่าวัสดุ

167,771.7

128,338.03

191,431.1

195,000

250,000

รวมงบดําเนินงาน

271,547.35

674,321.18

437,036.98

1,292,000

1,977,000

0

22,000

0

0

0 %

0

พ่วงข้างรถจักรยานยนต์

0

0

0

0

100 %

30,000

รถจักรยานยนต์

0

0

0

0

100 %

112,000

เครื่องพ่นสารเคมีแบบละอองฝอยชนิด
สะพายหลัง

0

0

0

95,000

0 %

95,000

เครื่องพ่นหมอกควัน

0

0

0

0

100 %

59,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วัสดุอื่น

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์การเกษตร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart
Card Reader)

0

0

0

1,400

รวมค่าครุภัณฑ์

0

22,000

0

96,400

296,000

รวมงบลงทุน

0

22,000

0

96,400

296,000

0

0

0

0

100 %

35,000

0

0

0

85,000

-100 %

0

0

0

0

180,000

0 %

180,000

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

265,000

215,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

265,000

215,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

3,023,594.59

3,220,500.63

3,367,222.64

8,023,560

9,024,400

67,500

0

0

0

รวมเงินอุดหนุน

67,500

0

0

0

0

รวมงบเงินอุดหนุน

67,500

0

0

0

0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

67,500

0

0

0

0

-100 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของศอ.ปส.จ.ชบ.
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการดําเนินงานตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข (หมู่1-หมู่ 9)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

0 %

0
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รายจ่ายจริง

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

3,091,094.59

3,220,500.63

3,367,222.64

8,023,560

เงินเดือนพนักงาน

310,120

320,640

460,020

948,000

8.19 %

1,025,640

เงินประจําตําแหน่ง

13,500

18,000

18,000

60,000

0 %

60,000

478,239.99

451,037.42

499,989.67

512,000

-2.85 %

497,400

65,779.99

56,881.94

55,227.74

50,100

-1.68 %

49,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

867,639.98

846,559.36

1,033,237.41

1,570,100

1,632,300

รวมงบบุคลากร

867,639.98

846,559.36

1,033,237.41

1,570,100

1,632,300

0

0

0

95,100

35.65 %

129,000

6,000

0

0

10,000

0 %

10,000

0

0

0

5,000

0 %

5,000

6,000

0

0

110,100

0

15,200

46,487.64

0

0 %

0

0

0

0

50,000

0 %

50,000

0

4,457.6

28,500

0

100 %

50,000

รวมแผนงานสาธารณสุข

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563
9,024,400

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

144,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการที่จอดรถ
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ พ.ศ. 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

30,000

-100 %

0

0

4,273.79

6,766.68

20,000

0 %

20,000

0

23,931.39

81,754.32

100,000

19,052

17,383

17,465

20,000

100 %

40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

0

0

0

20,000

150 %

50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

0

44,986.17

45,499.2

50,000

-10.8 %

44,600

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

7,950

9,176

4,800

10,000

400 %

50,000

34,944

0

38,944

20,000

100 %

40,000

0

0

0

10,000

-80 %

2,000

รวมค่าวัสดุ

61,946

71,545.17

106,708.2

130,000

226,600

รวมงบดําเนินงาน

67,946

95,476.56

188,462.52

340,100

490,600

598,500

0

0

0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

120,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซี
ซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:31:11
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 *(จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว)

29,960

0

0

0

0 %

0

5,885

0

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

634,345

0

0

0

0

รวมงบลงทุน

634,345

0

0

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

1,569,930.98

942,035.92

1,221,699.93

1,910,200

2,122,900

0

0

0

80,000

-100 %

0

โครงการจ้างงานคนพิการ

0

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบ
ครัวสําหรับผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง

0

0

0

20,000

0 %

20,000

โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กลุ่มผู้สูงอายุตําบลหนองปลาไหล

24,390

0

0

0

0 %

0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการในชุมชน

0

0

0

50,000

100 %

100,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน

0

0

0

200,000

0 %

200,000

0

0

0

20,000

0 %

20,000

24,390

0

0

380,000

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1
kVA

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

340,000

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:31:11
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง

0

21,450

0

100,000

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

0

21,450

0

100,000

0

รวมงบดําเนินงาน

24,390

21,450

0

480,000

340,000

0

0

0

19,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล

-100 %

0

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:31:11
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า19
นิ้ว)โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อย
กว่า 4 แกนหลัก(4core) จํานวน 1
หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดย
มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดี
กว่าดังนี้
1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มี หน่วยความจําขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด
ตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า2GBหรือ
3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2GB
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด
DDRA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า
4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive)
ชนิดSATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่
น้อยกว่า1TBหรือชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120
GB จํานวน 1 หน่วย
-มีDVD-RW

0

0

0

22,000

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เครื่องสํารองไฟขนาด1KVAเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
ขนาด 1KVA ราคา 5,900 บาท
จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐานดังนี้
1.มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1
KVA(600Watts)
2.สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า
15 นาที
(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ
.ศ.2561-2564)ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลง(ฉบับที่3)หน้า32ลําดับที่2

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

11,800

-100 %

0

0

0

0

2,100

-100 %

0

0

0

0

17,900

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

73,100

0

รวมงบลงทุน

0

0

0

73,100

0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

24,390

21,450

0

553,100

340,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

1,594,320.98

963,485.92

1,221,699.93

2,463,300

2,462,900

เครื่องอ่านบัตร
เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
เครื่องละ 700 บาท (ราคาเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ
๒๕๖๑) จํานวน 3 เครื่อง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:31:11
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

1,426,915.19

1,502,560

1,226,162.57

1,420,860

70.81 %

2,427,000

110

0

0

10,000

0 %

10,000

161,400

148,000

31,548.38

188,400

0 %

188,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

1,960,435.8

1,847,003.86

1,686,369.44

2,105,880

-2.98 %

2,043,120

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

239,380.64

222,269.01

211,779.07

252,000

23.81 %

312,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

3,788,241.63

3,719,832.87

3,155,859.46

3,977,140

4,980,520

รวมงบบุคลากร

3,788,241.63

3,719,832.87

3,155,859.46

3,977,140

4,980,520

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

0

0

313,390

18.86 %

372,510

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

3,360

10,000

0 %

10,000

ค่าเช่าบ้าน

0

0

0

20,000

0 %

20,000

14,900

28,666

45,515

40,000

25 %

50,000

14,900

28,666

48,875

383,390

62,643.73

102,694.72

75,072.8

0

0 %

0

0

0

0

150,000

0 %

150,000

27,500

66,856.48

12,300

80,000

-37.5 %

50,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหน่ง

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

452,510

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

50,332.2

34,861.08

132,469.65

150,000

140,475.93

204,412.28

219,842.45

380,000

60,615

69,759

66,787

100,000

0 %

100,000

0

0

0

30,000

0 %

30,000

13,400

0

33,200

50,000

0 %

50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

48,516.4

89,399.16

69,556

120,000

0 %

120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

1,620

3,450

1,728

10,000

0 %

10,000

17,640

0

0

20,000

0 %

20,000

108,550

71,052

63,248

100,000

-7 %

93,000

0

5,180

0

0

0 %

0

6,569.8

0

0

10,000

0 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

256,911.2

238,840.16

234,519

440,000

433,000

รวมงบดําเนินงาน

412,287.13

471,918.44

503,236.45

1,203,390

1,235,510

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน

0

0

0

55,000

-100 %

0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้

0

0

7,000

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

0

0

149,265

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1
kVA

0

0

28,462

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

0 %

ปี 2563
150,000
350,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุสํารวจ
วัสดุอื่น

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์
(Smart Card Reader)

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0

0

0

1,400

-100 %

0

0

0

0

47,200

5.93 %

50,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

184,727

103,600

50,000

รวมงบลงทุน

0

0

184,727

103,600

50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

4,200,528.76

4,191,751.31

3,843,822.91

5,284,130

6,266,030

730,090

747,480

758,398.06

803,200

-3.58 %

774,480

72,120

49,200

30,780

25,000

74.48 %

43,620

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

802,210

796,680

789,178.06

828,200

818,100

รวมงบบุคลากร

802,210

796,680

789,178.06

828,200

818,100

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

0

0

67,350

-4.17 %

64,540

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

480

10,000

0 %

10,000

0

0

480

77,350

172,703.5

181,470

76,580

0

0 %

0

0

0

0

200,000

0 %

200,000

239,798.91

333,450.85

385,225.43

400,000

0 %

400,000

412,502.41

514,920.85

461,805.43

600,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

งานไฟฟ้าถนน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

74,540

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

600,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

509,182.17

368,368.9

371,343.5

500,000

40 %

700,000

0

0

12,960

20,000

0 %

20,000

370,890.45

499,668.4

128,556

420,000

42.86 %

600,000

96,200

3,280

177,800

200,000

0 %

200,000

285,506.28

330,519.74

384,796.41

390,000

0 %

390,000

0

0

9,560

20,000

0 %

20,000

1,492.65

7,974

5,620

80,000

0 %

80,000

วัสดุสํารวจ

0

0

0

0

100 %

10,000

วัสดุอื่น

0

4,320

0

10,000

0 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

1,263,271.55

1,214,131.04

1,090,635.91

1,640,000

2,030,000

รวมงบดําเนินงาน

1,675,773.96

1,729,051.89

1,552,921.34

2,317,350

2,704,540

ค่าจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า

0

0

56,900

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่

0

0

4,500

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้

0

0

10,200

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า

0

0

19,000

19,000

0 %

19,000

ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ

0

0

4,900

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง

0

0

0

12,000

-100 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์

0

0

0

0

100 %

10,000

ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า

0

0

7,600

0

0 %

0

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุการเกษตร
วัสดุเครื่องแต่งกาย

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์โรงงาน
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ครุภัณฑ์สํารวจ
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาว
เทียมแบบพกพา

0

0

0

25,000

-100 %

0

ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง

0

0

0

7,500

-100 %

0

134,300

0

0

0

0 %

0

0

0

0

50,000

0 %

50,000

134,300

0

103,100

113,500

0

0

0

200,000

-100 %

0

โครงการก่อสร้างกําแพงป้องกันตลิ่ง
บริเวณข้างบ้านนายสนิท (ศาลพ่อแก่)
หมู่ที่ 2

0

0

0

720,000

-100 %

0

โครงการก่อสร้างกําแพงป้องกันตลิ่ง
บริเวณฝายก๋งเฉียบ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 2

0

0

0

0

100 %

1,200,000

โครงการก่อสร้างกําแพงหินกันดิน ห้วย
บ้านลุงแมว หมู่ที่ 3

0

118,000

0

0

0 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสุขดี หมู่ที่ 4

0

0

0

3,198,000

-100 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยหนองเหียง 4 (สระบัว) หมู่ที่
9

0

259,000

0

0

0 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมท่อระบายนํ้า สายฝายนํ้าล้น
ห้วยตาเชี่ยว หมู่ที่ 1

0

0

324,700

0

0 %

0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์

79,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเฉลิมพระ
เกียรติเทศบาลตําบลหนองปลาไหล
(ระยะที่ ๑) ตําบลหนองปลาไหล อําเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก และวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อระบายนํ้า 2 ข้างทาง
สายหัวนํ้าตก (ตอนที่ 1) (แยกถนนสาย
ขนส่งหัวทราย ช่วง STA ที่
0+000-ซอยหัวนํ้าตก STA ที่ 0+343)
หมู่ที่ 3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ
.ชลบุรี

0

0

0

3,841,000

-100 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายแกรก 6 เชื่อมทางหลวงสาย
36 หมู่ที่ 4

0

0

0

2,103,000

-100 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนางฉลวย บุญสังข์ หมู่ที่
5

0

78,000

0

0

0 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายจําลอง บุญสังข์ หมู่ที่
5

0

104,000

0

0

0 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายโต หมู่ที่ 3

0

0

207,000

0

0 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านอาจารย์สุชาติ หมู่ที่ 4

0

0

409,500

0

0 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายมาบบอน 1/1 (แยกถนนซอย
มาบบอน 1 ช่วง STA ที่ 0+000-ซอย
มาบบอน 1/1 STA ที่ 0+119) หมู่ที่ 3
ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

0

0

0

324,000

-100 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมท่อระบายนํ้า ซอยหมู่บ้าน
อรรถพร 3 หมู่ที่ 9

0

0

0

1,814,000

-100 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมท่อระบายนํ้า สายบ้านนางผา
หมู่ที่ 7

0

0

268,800

0

0 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมท่อระบายนํ้า สายบ้านนาง
อนงค์ หมู่ที่ 7

0

0

161,800

0

0 %

0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมท่อระบายนํ้า สายบ้านนายก
ฤติน มีลาภ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5

0

0

262,000

0

0 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมท่อระบายนํ้า สายบ้านนาย
ชัชชัย บุญสังข์ หมู่ที่ 5

0

0

384,000

0

0 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมท่อระบายนํ้า สายบ้านนาย
เอม หมู่ที่ 8

0

0

353,000

0

0 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมท่อระบายนํ้า สายบ้านป้าเหวี
ยง หมู่ที่ 8

0

0

668,000

0

0 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ้า ถนนหนอง
เกตุใหญ่ 13 (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1

0

0

0

2,000,000

-100 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ้า สายบ้านป้า
ผิน หมู่ที่ 1

0

0

0

780,000

-100 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ้า สายฮาเลฮู
ย่า (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 7

0

0

0

2,000,000

-100 %

0

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหนองเกตุใหญ่ 14
(ตอนที่ 1) หมู่ที่ 1

2,565,000

0

0

0

0 %

0

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหนองปลาไหล 2 ถึง
สะพานอู่ช่างเครา หมู่ที่ 2

964,960

0

0

0

0 %

0

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณสายสว่างศิลป์ เชื่อม
ห้วยยายสร้อย หมู่ที่ 2

0

0

0

0

100 %

785,000

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก แยกวงเวียนปาร์คฮิลล์ - ร.ร
.วัดหนองเกตุน้อย หมู่ที่ 5

0

0

441,000

0

0 %

0

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมู่บ้านอรรถพร หมู่ที่ 9

0

0

1,320,000

0

0 %

0
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687,500

0

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านกํานันบรรจง หมู่ที่ 5

0

0

0

0

100 %

109,000

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสุขสมบูรณ์ 5/5 หมู่ที่ 9

0

0

0

0

100 %

1,491,000

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนางสํารวย หมู่ที่ 5

0

0

0

0

100 %

216,000

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายเผื่อน หมู่ที่ 3

0

0

0

0

100 %

251,000

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมท่อระบายนํ้า ซอยสุข
สมบูรณ์ 7/1 เชื่อม 7/2 หมู่ที่ 8

0

0

0

0

100 %

2,880,000

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมท่อระบายนํ้า นางวิชา แสวง
หาทรัพย์ หมู่ที่ 5

0

0

0

0

100 %

379,000

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมท่อระบายนํ้า สายบ้านนาย
นิยม
อยู่สบาย หมู่ที่ 5

0

0

0

0

100 %

629,000

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมท่อระบายนํ้า สายบ้านนาย
อ๊อด (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 4

0

0

0

0

100 %

2,000,000

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนางทัศนีย์ หมู่ที่ 5

0

0

0

0

100 %

418,000

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยหนองปลาไหล 14 หมู่ที่ 2

0

0

0

0

100 %

1,450,000

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายศาลเจ้าพ่อแก่แยกร้านค้านาง
บุญศรี หมู่ที่ 2

0

0

0

0

100 %

383,000

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ้า ถนนสาย
หนองเกตุน้อย ซอย 2/1 หมู่ที่ 6

0

0

0

0

100 %

2,250,000
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ้า สายฮาเลฮู
ย่า (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 7

0

0

0

0

100 %

5,432,000

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนายนพดล หมู่ที่ 1

0

0

0

0

100 %

2,200,000

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อพัก สายมาบบอน 17
(บ้านนายไถ) ตอนที่ 1 หมู่ที่ 3

0

0

0

0

100 %

2,000,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (ปูทับ) พร้อมต่อบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) สายบ้าน
หนองเกตุน้อย 5 (แยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 36 ช่วง STA ที่ 0+000-ซอย
หนองเกตุน้อย 6 STA ที่ 0+594) หมู่ที่
6 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

0

0

0

1,713,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายบ้านนายสมทบ - สาม
แยกหมู่บ้านปาร์คฮิลล์ หมู่ที่ 5

0

0

267,500

0

0 %

0

53,000

156,200

596,800

363,230

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

1,500,000

0

0

0

200,000

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,270,460

715,200

5,664,100

19,256,230

25,573,000

รวมงบลงทุน

4,404,760

715,200

5,767,200

19,369,730

25,652,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายใน
เขตเทศบาลตําบลหนองปลาไหล
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุลคลภายนอก

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:31:12

หน้า : 41/50

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

550,000

0

0

0 %

0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

0

1,196,821.8

119,537

0

0 %

0

อุดหนุนสําหรับการขยายเขตไฟฟ้า
บริเวณซอยบ้านป้าผวน โรงทราย หมู่ที่
1

0

0

0

209,340

-100 %

0

อุดหนุนสําหรับการขยายเขตไฟฟ้า
บริเวณซอยบ้านป้าผวน หมู่ที่ 1

0

0

0

161,540

-100 %

0

อุดหนุนสําหรับการขยายเขตไฟฟ้า
บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาล
ตําบลหนองปลาไหล หมู่ที่ 4

0

0

0

381,890

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

0

1,746,821.8

119,537

752,770

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0

1,746,821.8

119,537

752,770

0

รวมงานไฟฟ้าถนน

6,882,743.96

4,987,753.69

8,228,836.4

23,268,050

29,174,640

865,470

92,322.58

0

0

0 %

0

96,000

10,258.06

0

0

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

961,470

102,580.64

0

0

0

รวมงบบุคลากร

961,470

102,580.64

0

0

0

0

0

0

11,420,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะ
และกําจัดขยะมูลฝอย

13.49 %

12,960,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการจ้างเอกชนเก็บขนขยะและ
กําจัดขยะมูลฝอย

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

10,039,303.28

10,846,800

9,864,038.86

0

0 %

0

400

0

0

10,000

0 %

10,000

10,039,703.28

10,846,800

9,864,038.86

11,430,000

50,570

9,500

168,752.5

100,000

20 %

120,000

0

4,400

0

10,000

0 %

10,000

3,419

0

2,308

10,000

0 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

53,989

13,900

171,060.5

120,000

140,000

รวมงบดําเนินงาน

10,093,692.28

10,860,700

10,035,099.36

11,550,000

13,110,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

11,055,162.28

10,963,280.64

10,035,099.36

11,550,000

13,110,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

22,138,435

20,142,785.64

22,107,758.67

40,102,180

48,550,670

162,580

0

0

749,000

-18.45 %

610,800

0

0

0

18,000

0 %

18,000

236,060

238,680

248,280

260,000

-4.51 %

248,280

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

398,640

238,680

248,280

1,027,000

877,080

รวมงบบุคลากร

398,640

238,680

248,280

1,027,000

877,080

0

0

0

87,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

12,970,000

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจําตําแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-14.94 %

74,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

0

0

0

10,000

0

0

0

97,000

0

0

0

0

100 %

50,000

0

0

0

90,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

90,000

50,000

รวมงบดําเนินงาน

0

0

0

187,000

124,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

398,640

238,680

248,280

1,214,000

1,001,080

0

0

0

100,000

รวมค่าตอบแทน

-100 %

ปี 2563
0
74,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการที่จอดรถ
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2559

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการค่ายครอบครัวอบอุ่นล้อมรั้ว
ป้องกันปัญหายาเสพติด

100 %

200,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการค่ายครอบครัวอบอุ่นล้อมรั้ว
ป้องกันปัญหายาเสพติด ชุมชนเข้มแข็ง
ตําบลหนองปลาไหล

0

12,500

0

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทําโคมไฟ
กะลามะพร้าว

0

0

0

0

100 %

50,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทําไม้กวาด
มะพร้าว

0

0

0

20,000

150 %

50,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทําลูก
ประคบสมุนไพร

29,449

0

0

0

0 %

0

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนา
สตรี ตําบลหนองปลาไหล

17,123

0

0

100,000

-100 %

0

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรตําบลหนองปลาไหล

0

0

0

0

100 %

100,000

โครงการเพิ่มศักยภาพพัฒนาอาชีพให้
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตําบลหนองปลา
ไหล

0

109,124

23,600

0

0 %

0

โครงการส่งเสริมการกําจัดศัตรูพืชโดย
ธรรมชาติ

0

0

0

30,000

-100 %

0

โครงการสงเสริมการกําจัดศัตรูพืชโดย
วิธีธรรมชาติ

39,666

0

0

0

100 %

100,000

โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพพัฒนา
อาชีพให้กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตําบล
หนองปลาไหล

0

0

0

0

100 %

300,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองเกตุใหญ่
(กลุ่มนํ้าพริก)

0

24,542

0

0

0 %

0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองเกตุ
ใหญ่(กลุ่มนํ้าพริก)

0

0

0

0

100 %

50,000

โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ
ระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน ตําบล
หนองปลาไหล

0

0

0

0

100 %

50,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ
ระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน ตําบล
หนองปลาไหล

0

0

3,600

0

0 %

0

โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพระยะสั้น
ให้แก่เด็กในวัยเรียน

0

0

0

50,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

86,238

146,166

27,200

300,000

60,480

60,300

0

0

รวมค่าวัสดุ

60,480

60,300

0

0

0

รวมงบดําเนินงาน

146,718

206,466

27,200

300,000

900,000

85,000

85,000

85,000

0

รวมเงินอุดหนุน

85,000

85,000

85,000

0

0

รวมงบเงินอุดหนุน

85,000

85,000

85,000

0

0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

231,718

291,466

112,200

300,000

900,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

630,358

530,146

360,480

1,514,000

1,901,080

900,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

0 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่น
ไทคัพ ครั้งที่ 15

21,040

0

0

0

0 %

0

โครงการคลินิกฟุตบอลเยาวชนภาคฤดู
ร้อน

48,950

50,000

0

0

0 %

0

โครงการคลินิคฟุตบอลเยาวชนภาคฤดู
ร้อน

0

0

19,980

50,000

0 %

50,000

โครงการซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน

74,380

0

0

0

0 %

0

171,770

170,135

117,555

200,000

0 %

200,000

รวมค่าใช้สอย

316,140

220,135

137,535

250,000

250,000

รวมงบดําเนินงาน

316,140

220,135

137,535

250,000

250,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

316,140

220,135

137,535

250,000

250,000

โครงการคัดเลือกผู้ทําคุณประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนา

0

0

0

0

100 %

5,000

โครงการจัดงานประเพณีกองข้าวในวัน
สงกรานต์

90,840

0

0

0

0 %

0

98,010.4

0

0

100,000

0 %

100,000

0

0

0

0

100 %

100,000

โครงการมหกรรมกีฬามวลชนตําบล
หนองปลาไหล

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
โครงการประเพณีการแห่เทียนเข้า
พรรษา
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
มหาสงกรานต์และประเพณีกองข้าว

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2563

0

0

95,470

200,000

200,000

รวมค่าใช้สอย

188,850.4

0

95,470

300,000

405,000

รวมงบดําเนินงาน

188,850.4

0

95,470

300,000

405,000

110,000

110,000

110,000

0

0 %

0

0

0

0

110,000

0 %

110,000

0

0

0

40,000

0 %

40,000

รวมเงินอุดหนุน

110,000

110,000

110,000

150,000

150,000

รวมงบเงินอุดหนุน

110,000

110,000

110,000

150,000

150,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

298,850.4

110,000

205,470

450,000

555,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

614,990.4

330,135

343,005

700,000

805,000

0

0

48,624

30,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

48,624

30,000

30,000

รวมงบดําเนินงาน

0

0

48,624

30,000

30,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

0

0

48,624

30,000

30,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนเอกชน

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร

0 %

30,000

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:31:12

หน้า : 48/50

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

9,769

75,963

61,032

100,000

-50 %

50,000

0

0

300

20,000

0 %

20,000

รวมค่าใช้สอย

9,769

75,963

61,332

120,000

70,000

รวมงบดําเนินงาน

9,769

75,963

61,332

120,000

70,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

9,769

75,963

61,332

120,000

70,000

รวมแผนงานการเกษตร

9,769

75,963

109,956

150,000

100,000

108,000

134,419.35

209,274.19

216,000

0 %

216,000

12,000

14,935.48

23,252.69

24,000

0 %

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

120,000

149,354.83

232,526.88

240,000

240,000

รวมงบบุคลากร

120,000

149,354.83

232,526.88

240,000

240,000

0

0

0

18,000

0 %

18,000

33,000

33,300

35,300

40,000

0 %

40,000

33,000

33,300

35,300

58,000

โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาหน้า
ดิน

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมค่าตอบแทน

58,000
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หน้า : 49/50

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

10,000

0 %

10,000

0

0

11,000

50,000

0 %

50,000

0

0

11,000

60,000

23,116

0

10,900

70,000

0 %

70,000

0

0

0

10,000

0 %

10,000

86,135

82,122.5

127,000

100,000

0 %

100,000

รวมค่าวัสดุ

109,251

82,122.5

137,900

180,000

180,000

รวมงบดําเนินงาน

142,251

115,422.5

184,200

298,000

298,000

0

0

50,500

0

0 %

0

0

0

0

20,000

0 %

20,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

50,500

20,000

20,000

รวมงบลงทุน

0

0

50,500

20,000

20,000

รวมงานกิจการประปา

262,251

264,777.33

467,226.88

558,000

558,000

รวมแผนงานการพาณิชย์

262,251

264,777.33

467,226.88

558,000

558,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

60,000

ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:31:12

หน้า : 50/50

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

743,984

700,838

705,267

791,000

-8.98 %

720,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

0

0

0

35,000

0 %

35,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

0

11,045,800

12,007,000

13,713,600

5.98 %

14,534,300

เบี้ยยังชีพคนพิการ

0

2,295,200

2,636,000

3,628,800

5.82 %

3,840,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

174,000

180,000

173,500

180,000

23.33 %

222,000

สํารองจ่าย

275,575

55,048

0

500,000

0 %

500,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

400,000

400,000

800,000

0

0 %

0

0

0

0

1,069,000

-15.81 %

900,000

0

27,000

27,000

30,000

0 %

30,000

1,643,940

1,974,000

1,841,240

2,048,000

5.66 %

2,163,930

รวมงบกลาง

3,237,499

16,677,886

18,190,007

21,995,400

22,945,230

รวมงบกลาง

3,237,499

16,677,886

18,190,007

21,995,400

22,945,230

รวมงบกลาง

3,237,499

16,677,886

18,190,007

21,995,400

22,945,230

รวมแผนงานงบกลาง

3,237,499

16,677,886

18,190,007

21,995,400

22,945,230

รวมทุกแผนงาน

62,816,362.4

77,806,263.53

81,544,012.97

131,465,500

140,158,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินช่วยพิเศษ
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.)

หน้า : 1/24

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:32:14

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
เงินช่วยพิเศษ

งบกลาง

900,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

222,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

720,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)
สารองจ่าย
เบี้ยยังชีพคนพิการ

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

30,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
งบกลาง

แผนงานงบกลาง

14,534,300
35,000

2,163,930
500,000
3,840,000

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก

งบบุคลากร

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

216,000

248,280

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
เงินเดือนพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจา

2,817,600

497,400

10,000
24,000
610,800

3,868,020
12,000

355,620

49,260

453,600

2,427,000

1,025,640

2,124,780

หน้า : 2/24

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:32:14

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินช่วยพิเศษ

30,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

900,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

222,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

720,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
งบกลาง

งบกลาง

14,534,300

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

35,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

2,163,930

สารองจ่าย

500,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

3,840,000

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

270,000

270,000

2,429,700

2,429,700

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

324,000

324,000

เงินเดือนนายก/รองนายก

1,133,300

1,133,300

270,000

270,000

4,470,000

16,152,840

72,000

115,300

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

1,441,560

2,593,980

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

21,300

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

142,920

272,340

438,000

1,735,740

3,648,360

667,380

5,500,000

16,003,960

262,000

262,000

เงินเดือนพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจา

หน้า : 3/24
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบบุคลากร

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินประจาตาแหน่ง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ
18,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

188,400

60,000

78,000

50,000

5,000

10,000

437,050

129,000

500,000

ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

18,000

74,000

ค่าเช่าบ้าน

20,000

72,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000

20,000

10,000

10,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

10,000

350,000

50,000

20,000

50,000

50,000

70,000

ค่าจ้างเหมาทาความ
สะอาด
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งบดาเนินงาน

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่า
สินไหมทดแทนกรณี
เกิดอุบัติเหตุเนื่องจาก
การปฏิบัติงานราชการ
ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
การเลือกตั้ง
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

50,000

ค่าตอบแทนสาหรับผู้
ปฏิบัติงานหรือช่วย
เหลือผู้ประสบสาธารณ
ภัย
โครงการ "เทศบาล
เคลื่อนที่" เพื่อบริการ
ประชาชน
โครงการกลุ่มเยาวชน
หนองปลาไหลร่วมใจ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

40,000

หน้า : 4/24
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินประจาตาแหน่ง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

78,000

18,000

458,400

898,800

33,100

20,000

80,000

198,100

10,000

10,000

960,000

2,896,760

144,000

236,000

ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

406,090

372,620

ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

รวม

15,000

30,000

60,000

185,000

627,600

80,000

821,000

1,958,600

442,800

442,800

120,000

120,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่า
สินไหมทดแทนกรณี
เกิดอุบัติเหตุเนื่องจาก
การปฏิบัติงานราชการ

20,000

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
การเลือกตั้ง

1,000,000

1,000,000

600,000

1,290,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
ค่าจ้างเหมาทาความ
สะอาด
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ
ค่าตอบแทนสาหรับผู้
ปฏิบัติงานหรือช่วย
เหลือผู้ประสบสาธารณ
ภัย
โครงการ "เทศบาล
เคลื่อนที่" เพื่อบริการ
ประชาชน
โครงการกลุ่มเยาวชน
หนองปลาไหลร่วมใจ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

350,000

120,000

10,000

10,000

50,000

50,000

40,000

หน้า : 5/24

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:32:14

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

โครงการคนเก่งท้อง
ถิ่น
โครงการคลินิคฟุตบอล
เยาวชนภาคฤดูร้อน

50,000

โครงการคัดแยกขยะ
และส่งเสริมการหมุน
เวียนทรัพยากร (รีไซ
เคิล)

60,000

โครงการคัดเลือกผู้ทา
คุณประโยชน์ต่อพระ
พุทธศาสนา

5,000

โครงการค่ายครอบ
ครัวอบอุ่นล้อมรั้ว
ป้องกันปัญหายาเสพ
ติด

200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

100,000

โครงการจัดงานพิธี
และงานรัฐพิธี
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ
โครงการจ้างเหมา
เอกชนเก็บขนขยะและ
กาจัดขยะมูลฝอย

12,960,000

โครงการช่วยเหลือเงิน
สงเคราะห์ครอบครัว
สาหรับผู้มีรายได้น้อย
และไร้ที่พึ่ง

20,000

โครงการประเพณีการ
แห่เทียนเข้าพรรษา

100,000

โครงการปรับปรุงจุด
บริการประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ
โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติฯ

50,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก
เพื่อรักษาหน้าดิน

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

75,000

หน้า : 6/24

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:32:14

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการคนเก่งท้อง
ถิ่น

แผนงานการศึกษา

50,000

ค่าใช้สอย

รวม

50,000

โครงการคลินิคฟุตบอล
เยาวชนภาคฤดูร้อน

50,000

โครงการคัดแยกขยะ
และส่งเสริมการหมุน
เวียนทรัพยากร (รีไซ
เคิล)

60,000

โครงการคัดเลือกผู้ทา
คุณประโยชน์ต่อพระ
พุทธศาสนา

5,000

โครงการค่ายครอบ
ครัวอบอุ่นล้อมรั้ว
ป้องกันปัญหายาเสพ
ติด

200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

100,000

โครงการจัดงานพิธี
และงานรัฐพิธี
งบดาเนินงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

500,000
100,000

500,000
100,000

โครงการจ้างเหมา
เอกชนเก็บขนขยะและ
กาจัดขยะมูลฝอย

12,960,000

โครงการช่วยเหลือเงิน
สงเคราะห์ครอบครัว
สาหรับผู้มีรายได้น้อย
และไร้ที่พึ่ง

20,000

โครงการประเพณีการ
แห่เทียนเข้าพรรษา

100,000

โครงการปรับปรุงจุด
บริการประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ

20,000

20,000

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติฯ

50,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก
เพื่อรักษาหน้าดิน

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

75,000

หน้า : 7/24

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:32:14

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล(ปี
ใหม่/สงกรานต์)
โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น
โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(อปพร.)
โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพผู้บริหาร
สมาชิกสภา และ
พนักงานเทศบาล
โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่ประชาชน
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
อาชีพการทาโคมไฟ
กะลามะพร้าว

50,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพการทาไม้กวาด
มะพร้าว

50,000

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันไฟ
ป่า
โครงการพัฒนาระบบ
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรตาบลหนองปลา
ไหล
โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ
กรรมการด้านการ
ศึกษา

100,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 8/24

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:32:14

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล(ปี
ใหม่/สงกรานต์)

120,000

120,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น

50,000

50,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(อปพร.)

200,000

200,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพผู้บริหาร
สมาชิกสภา และ
พนักงานเทศบาล

650,000

650,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่ประชาชน

30,000

30,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพการทาโคมไฟ
กะลามะพร้าว

50,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพการทาไม้กวาด
มะพร้าว

50,000

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันไฟ
ป่า

20,000

โครงการพัฒนาระบบ
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

500,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรตาบลหนองปลา
ไหล
โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ
กรรมการด้านการ
ศึกษา

20,000

500,000

100,000

300,000

300,000

หน้า : 9/24

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:32:14

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน (อ
สม.)
โครงการมหกรรมกีฬา
มวลชนตาบลหนอง
ปลาไหล

300,000

200,000

โครงการรักษา
พยาบาลเบื้องต้น

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

40,000

โครงการสงเสริมการ
กาจัดศัตรูพืชโดยวิธี
ธรรมชาติ

100,000

โครงการส่งเสริมเพิ่ม
ศักยภาพพัฒนาอาชีพ
ให้กลุ่มสตรีอาสา
พัฒนาตาบลหนองปลา
ไหล

300,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการในชุมชน

100,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุในชุมชน

200,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้าน
หนองเกตุใหญ่(กลุ่ม
น้าพริก)

50,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุตาบล
หนองปลาไหล

400,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
มหาสงกรานต์และ
ประเพณีกองข้าว

แผนงานสาธารณ
สุข

200,000

หน้า : 10/24

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:32:14

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

ค่าใช้สอย

รวม

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน (อ
สม.)

300,000

โครงการมหกรรมกีฬา
มวลชนตาบลหนอง
ปลาไหล

200,000

โครงการรักษา
พยาบาลเบื้องต้น

งบดาเนินงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

40,000

โครงการสงเสริมการ
กาจัดศัตรูพืชโดยวิธี
ธรรมชาติ

100,000

โครงการส่งเสริมเพิ่ม
ศักยภาพพัฒนาอาชีพ
ให้กลุ่มสตรีอาสา
พัฒนาตาบลหนองปลา
ไหล

300,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการในชุมชน

100,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุในชุมชน

200,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้าน
หนองเกตุใหญ่(กลุ่ม
น้าพริก)

50,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุตาบล
หนองปลาไหล

400,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
มหาสงกรานต์และ
ประเพณีกองข้าว

2,065,420

2,065,420

200,000

หน้า : 11/24

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:32:14

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

โครงการเสริมสร้าง
ทักษะด้านอาชีพระยะ
สั้นให้แก่เด็กในวัย
เรียน ตาบลหนองปลา
ไหล

ค่าใช้สอย

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

50,000

โครงการหน้าบ้านน่า
มอง

50,000

โครงการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมในตาบล
หนองปลาไหล

30,000

โครงการอบรม
คุณธรรม-จริยธรรม
สาหรับผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาล
โครงการอบรมเยาวชน
อาสาจราจรป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน
โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องประกัน
สังคมแก่เจ้าหน้าที่
เทศบาล

งบดาเนินงาน

โครงการออกหน่วย
เคลื่อนที่ฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าวัสดุ

50,000

560,000

40,000

50,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

260,000

50,000

30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

93,000

40,000

50,000

วัสดุสารวจ

10,000

44,600

55,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครื่องดับเพลิง

30,000

700,000
10,000

520,000

หน้า : 12/24

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:32:14

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการเสริมสร้าง
ทักษะด้านอาชีพระยะ
สั้นให้แก่เด็กในวัย
เรียน ตาบลหนองปลา
ไหล

50,000

โครงการหน้าบ้านน่า
มอง

50,000

โครงการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมในตาบล
หนองปลาไหล

30,000

โครงการอบรม
คุณธรรม-จริยธรรม
สาหรับผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาล

80,000

โครงการอบรมเยาวชน
อาสาจราจรป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องประกัน
สังคมแก่เจ้าหน้าที่
เทศบาล

งบดาเนินงาน

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

50,000

40,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

400,000

80,000

30,000

10,000

โครงการออกหน่วย
เคลื่อนที่ฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา

ค่าวัสดุ

รวม

10,000

50,000

180,000

210,000

1,320,000
340,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

20,000

200,000

80,000

640,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

40,000

50,000

125,000

398,000

วัสดุสารวจ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครื่องดับเพลิง

10,000
5,000

60,000

200,000

965,000

50,000

250,000

160,000

1,089,600

50,000

50,000

หน้า : 13/24
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

140,000
100,000

30,000

ค่าอาหารเสริม (นม)
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสานักงาน

งบดาเนินงาน

วัสดุอื่น
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะ
กระดาษชนิดมือโยก
จานวน 1 เครื่อง
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือชนิดบันทึก
เวลาเข้าออกงาน
จานวน 1 เครื่อง

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อโต๊ะ
อเนกประสงค์ จานวน
30 ตัว
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)

30,000
70,000

20,000
630,000
10,000

50,000

20,000

100,000

40,000

30,000

20,000

2,000

5,000

หน้า : 14/24
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วัสดุงานบ้านงานครัว

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

100,000

200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
ค่าอาหารเสริม (นม)
ค่าวัสดุ

งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

รวม
440,000
130,000

3,361,280

3,361,280

วัสดุการเกษตร

30,000

80,000

วัสดุก่อสร้าง

30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

20,000

วัสดุสานักงาน
วัสดุอื่น

80,000

810,000

130,000

400,000

630,000

60,000

50,000

530,000

810,000

10,000

40,000

10,000

87,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

180,000

180,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

15,370

15,370

1,500,000

1,500,000

ค่าบริการไปรษณีย์

200,000

200,000

ค่าบริการโทรศัพท์

200,000

200,000

ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะ
กระดาษชนิดมือโยก
จานวน 1 เครื่อง

6,000

6,000

ค่าจัดซื้อเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือชนิดบันทึก
เวลาเข้าออกงาน
จานวน 1 เครื่อง

9,700

9,700

ค่าจัดซื้อโต๊ะ
อเนกประสงค์ จานวน
30 ตัว

93,000

93,000

90,000

90,000

ค่าไฟฟ้า

ครุภัณฑ์สานักงาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)

หน้า : 15/24
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

19,000
20,000

100,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นสารเคมีแบบ
ละอองฝอยชนิดสะพาย
หลัง

95,000

เครื่องพ่นหมอกควัน

59,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

จัดซื้อป้ายไฟสาม
เหลี่ยมจราจร ระบบไฟ
ฟ้าหรือเเบตเตอร์รี่
หรือทั้งสองระบบ
จานวน 10 อัน
พ่วงข้างรถ
จักรยานยนต์

30,000

รถจักรยานยนต์

112,000

ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อย
ยนต์

10,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่
จัดซื้อกล้องวงจรปิด
พร้อมติดตั้ง จานวน 6
จุด
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง
กาแพงป้องกันตลิ่ง
บริเวณฝายก๋งเฉียบ
(ตอนที่ 3) หมู่ที่ 2

1,200,000

หน้า : 16/24
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

7,500

รวม

7,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

19,000
50,000

20,000

190,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นสารเคมีแบบ
ละอองฝอยชนิดสะพาย
หลัง

95,000

เครื่องพ่นหมอกควัน

59,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

จัดซื้อป้ายไฟสาม
เหลี่ยมจราจร ระบบไฟ
ฟ้าหรือเเบตเตอร์รี่
หรือทั้งสองระบบ
จานวน 10 อัน

125,000

พ่วงข้างรถ
จักรยานยนต์

125,000

30,000

รถจักรยานยนต์

112,000

ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อย
ยนต์

10,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่
จัดซื้อกล้องวงจรปิด
พร้อมติดตั้ง จานวน 6
จุด

490,000

490,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง
กาแพงป้องกันตลิ่ง
บริเวณฝายก๋งเฉียบ
(ตอนที่ 3) หมู่ที่ 2

1,200,000

หน้า : 17/24
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณสาย
สว่างศิลป์ เชื่อมห้วย
ยายสร้อย หมู่ที่ 2

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

785,000

โครงการติดตั้งอุปกรณ์
และสัญญาณไฟจราจร
เพื่อลดอุบัติเหตุ

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านกานันบรรจง
หมู่ที่ 5

109,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสุขสมบูรณ์ 5/5
หมู่ที่ 9

1,491,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางสารวย หมู่
ที่ 5

216,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายเผื่อน หมู่
ที่ 3

251,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อระบายน้า
ซอยสุขสมบูรณ์ 7/1
เชื่อม 7/2 หมู่ที่ 8

2,880,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อระบายน้า
นางวิชา แสวงหา
ทรัพย์ หมู่ที่ 5

379,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อระบายน้า
สายบ้านนายนิยม
อยู่สบาย หมู่ที่ 5

629,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 18/24
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณสาย
สว่างศิลป์ เชื่อมห้วย
ยายสร้อย หมู่ที่ 2
โครงการติดตั้งอุปกรณ์
และสัญญาณไฟจราจร
เพื่อลดอุบัติเหตุ

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

785,000

300,000

300,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านกานันบรรจง
หมู่ที่ 5

109,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสุขสมบูรณ์ 5/5
หมู่ที่ 9

1,491,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางสารวย หมู่
ที่ 5

216,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายเผื่อน หมู่
ที่ 3

251,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อระบายน้า
ซอยสุขสมบูรณ์ 7/1
เชื่อม 7/2 หมู่ที่ 8

2,880,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อระบายน้า
นางวิชา แสวงหา
ทรัพย์ หมู่ที่ 5

379,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อระบายน้า
สายบ้านนายนิยม
อยู่สบาย หมู่ที่ 5

629,000

หน้า : 19/24
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อระบายน้า
สายบ้านนายอ๊อด
(ตอนที่ 1) หมู่ที่ 4

2,000,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนางทัศนีย์ หมู่
ที่ 5

418,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยหนองปลาไหล 14
หมู่ที่ 2

1,450,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศาลเจ้าพ่อแก่แยก
ร้านค้านางบุญศรี หมู่ที่
2

383,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้า
ถนนสายหนองเกตุ
น้อย ซอย 2/1 หมู่ที่ 6

2,250,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้า
สายฮาเลฮูย่า (ตอนที่
2) หมู่ที่ 7

5,432,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายนพดล
หมู่ที่ 1

2,200,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 20/24

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:32:14

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อระบายน้า
สายบ้านนายอ๊อด
(ตอนที่ 1) หมู่ที่ 4

2,000,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนางทัศนีย์ หมู่
ที่ 5

418,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยหนองปลาไหล 14
หมู่ที่ 2

1,450,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศาลเจ้าพ่อแก่แยก
ร้านค้านางบุญศรี หมู่ที่
2

383,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้า
ถนนสายหนองเกตุ
น้อย ซอย 2/1 หมู่ที่ 6

2,250,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้า
สายฮาเลฮูย่า (ตอนที่
2) หมู่ที่ 7

5,432,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายนพดล
หมู่ที่ 1

2,200,000

หน้า : 21/24

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 11:32:14

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
และวางท่อระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก สายมาบ
บอน 17 (บ้านนายไถ)
ตอนที่ 1 หมู่ที่ 3

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

2,000,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซม
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ภายใน
เขตเทศบาลตาบล
หนองปลาไหล

1,500,000

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
สานักงานเทศบาล
ตาบลหนองปลาไหล
(อาคารหลังเก่า)
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น
เงินอุดหนุนเอกชน

40,000

โครงการดาเนินงาน
ตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข (หมู่1-หมู่
9)
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
โครงการเงินอุดหนุน
เพื่อการรักษาความ
สงบเรียบร้อย อาเภอ
บางละมุง

180,000

110,000

หน้า : 22/24
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
และวางท่อระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก สายมาบ
บอน 17 (บ้านนายไถ)
ตอนที่ 1 หมู่ที่ 3
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,000,000

600,000

600,000

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซม
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ภายใน
เขตเทศบาลตาบล
หนองปลาไหล

1,500,000

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
สานักงานเทศบาล
ตาบลหนองปลาไหล
(อาคารหลังเก่า)
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

1,000,000

1,000,000

30,000

30,000

เงินอุดหนุนเอกชน

40,000

โครงการดาเนินงาน
ตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข (หมู่1-หมู่
9)
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวม

180,000

5,884,000

50,000

6,044,000

โครงการเงินอุดหนุน
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

50,000

50,000

โครงการเงินอุดหนุน
เพื่อการรักษาความ
สงบเรียบร้อย อาเภอ
บางละมุง

60,000

60,000

หน้า : 23/24
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

โครงการเงินอุดหนุน
เพื่อดาเนินกิจการงาน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่/สงกรานต์ ฯลฯ
อาเภอบางละมุง
โครงการเงินอุดหนุน
เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของ
ศอ.ปส.จ.ชบ.
รวม

35,000

22,945,230

558,000

100,000

805,000

1,901,080

48,550,670

2,462,900

9,024,400

หน้า : 24/24
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

โครงการเงินอุดหนุน
เพื่อดาเนินกิจการงาน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่/สงกรานต์ ฯลฯ
อาเภอบางละมุง

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

20,000

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของ
ศอ.ปส.จ.ชบ.
รวม

รวม

35,000

19,529,630

7,189,320

27,091,770

140,158,000

น้า : 1/106

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562 13:08:14

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทศบาลตาบล นองปลาไ ล
อา ภอ บางละมุง จัง วัดชลบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 140,158,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

20,390,370 บาท

งบบุคลากร

รวม

10,833,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

4,427,000 บาท

งิน ดือนนายก/รองนายก

จานวน

1,133,300 บาท

งินค่าตอบแทนประจาตาแ น่งนายก/รองนายก

จานวน

270,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนประจาตาแ น่งนายกฯ และรองนายกฯ อปท.
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
งินค่าตอบแทนพิ ศษนายก/รองนายก

จานวน

270,000 บาท

จานวน

324,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้แก่นายกฯ และรองนายกฯ อปท. ตั้งจ่ายจาก
งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนพิ ศษใ ้แก่ นายกฯ รองนายกฯ อปท.
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
งินค่าตอบแทน ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี นายกองค์การบริ ารส่วน
ตาบล
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนใ ้แก่ ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก ทศมนตรีตาบล
นองปลาไ ล ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (งานบริ ารทั่วไป)

น้า : 2/106
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งินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

2,429,700 บาท

รวม

6,406,000 บาท

งิน ดือนพนักงาน

จานวน

3,300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

24,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
งินประจาตาแ น่ง

จานวน

288,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแ น่งใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

2,620,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนใ ้แก่พนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (งานบริ ารทั่วไป)
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน

174,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนใ ้แก่ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ
และสมาชิกสภา ทศบาลตาบล นองปลาไ ล ตั้งจ่ายจาก งินรายได้
ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (งานบริ ารทั่วไป)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (งานบริ ารทั่วไป)

น้า : 3/106

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562 13:08:14

งบดาเนินงาน

รวม

8,251,170 บาท

รวม

672,000 บาท

จานวน

510,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิ ศษใ ้แก่พนักงาน ทศบาลและ
พนักงานจ้าง และจ่าย ป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นปรโยชน์
แก่ อปท. ตั้งไว้ 500,000 บาท
- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการคัด ลือกพนักงานและลูกจ้าง
พนักงานของ ทศบาลตาบล นองปลาไ ล ตั้งไว้ 10,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นด งินประโยชน์ตอบ
แทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2557
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
ค่า บี้ยประชุม
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ยประชุมใ ้แก่คณะกรรมการที่สภา ทศบาลแต่งตั้ง รือ
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎ มาย
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน ดือน งินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ประธาน
สภา ทศบาล รองประธานสภา ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาล ลขานุการนายก
ทศมนตรี ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี และการจ่าย บี้ยประชุมกรรมการสภา
ทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริ ารงานทั่วไป (งานบริ ารทั่วไป)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอก วลาราชการใ ้แก่พนักงาน
ทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่งใ ้ปฏิบัติงานนอก วลาราชการ ป็นครั้ง
คราวตามความจา ป็น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (งานบริ ารทั่วไป)
ค่า ช่าบ้าน
จานวน

72,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
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งินช่วย ลือการศึกษาบุตร

จานวน

60,000 บาท

รวม

4,093,800 บาท

จานวน

442,800 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาทาความสะอาดอาคารสานักงาน ทศบาลตาบล นอง
ปลาไ ล
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน

671,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ทศบาล ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (งานบริ ารทั่วไป)
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้าง มาทาความสะอาด

พื่อจ่าย ป็นค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บ ล่ม นังสือ รือ ข้าปก นังสือ
ค่าซักฟอก ค่าจากัดสิ่งปฎิกูล ค่าโฆษณาและ ผยแพร่ ค่าธรรม นียมต่างๆ
ค่า บี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดา นินคดี ค่าจ้าง มาบริการ และอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
พื่อจ่าย ป็น ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคล ค่า ลี้ยงรับรองใน
การประชุมสภาท้องถิ่น รือคณะกรรมการ รือคณะอนุกรรมการ รวมถึงผู้ ข้า
ร่วมประชุม อื่นๆ ละ จ้า น้าที่ที่ กี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการ
ต่างๆ ฯลฯ
(ใ ้ตั้งงบประมาณได้ไม่ กินปีละ 1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วง
มาโดย ไม่รวมรายได้จาก งินอุด นุน ฉพาะกิจ งินกู้ งินจ่ายขาด งินสะสม
ละ งินที่มีผู้อุทิศใ ้ )
- ป็นไปตาม นังสือที่ มท.0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (งานบริ ารทั่วไป)

จานวน

120,000 บาท
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าชดใช้ค่า สีย าย ค่าสินไ มทดแทนกรณี กิดอุบัติ ตุ นื่องจากการปฏิบัติ
งานราชการ

จานวน

20,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริ ารท้อง
ถิ่น รือกรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตาแ น่งที่ว่าง และกรณีที่คณะ
กรรมการการ ลือกตั้ง สั่งใ ้มีการ ลือกตั้งใ ม่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการการ ลือกตั้ง รือบุคคลที่ปฏิบัติ น้าที่ในการ
ลือกตั้ง ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพา นะ ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอก วลา
ราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมคณะกรรมการการ ลือกตั้ง ค่าใช้
จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานการ ลือกตั้ง ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าแบบพิมพ์ ค่า
ครื่อง ขียน ค่าทาป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฏา
คม 2561
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
จานวน

400,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าชดใช้ค่า สีย าย ค่าสินไ มทดแทน กรณี กิดอุบัติ ตุ นื่อง
จากการปฏิบัติงานราชการ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละ มิดของ จ้า น้าที่
พ.ศ. 2539
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
ค่าใช้จ่ายในการดา นินการ ลือกตั้ง

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พัก ค่าบริการที่จอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะ บียนต่างๆ ฯลฯ ของผู้บริ าร สมาชิกสภา ทศบาล พนักงาน ทศบาล
และพนักงานจ้าง ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราช
การ พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
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โครงการ " ทศบาล คลื่อนที่" พื่อบริการประชาชน

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการ " ทศบาล คลื่อนที่" พื่อบริการ
ประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
อา าร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 171ลาดับ
ที่ 10
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
โครงการจัดงานพิธีและงานรัฐพิธี
จานวน

500,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการจัดงานพิธีและงานรัฐ
พิธี ประจาปี 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ
ครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่า ช่า ต็นท์ ค่า ช่า วที ค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที1่ 47 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
โครงการฝึกอบรม พื่อ พิ่มศักยภาพผู้บริ าร สมาชิกสภา และพนักงาน ทศบาล จานวน

650,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการฝึกอบรม พื่อ พิ่มศักยภาพผู้
บริ าร สมาชิกสภา และพนักงาน ทศบาล ประจาปีงบประมาณ 2563โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่า ช่าที่พัก ค่าพา นะ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การ ข้ารับการฝึกอบรม จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 172 ลาดับที่ 13
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
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โครงการฝึกอบรมใ ้ความรู้ด้านกฎ มายแก่ประชาชน

จานวน

30,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการฝึกอบรมใ ้ความรู้ด้านกฎ มาย
แก่ประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
อา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การ ข้ารับการฝึกอบรม จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 171ลาดับที่ 8
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรมสา รับผู้บริ าร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ทศบาล
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรมสา รับ
ผู้บริ าร สมาชิกสภา ทศบาลฯ พนักงาน ทศบาล ประจางบประมาณ 2563
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรม จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 172
ลาดับที่ 15
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
โครงการอบรมใ ้ความรู้ รื่องประกันสังคมแก่ จ้า น้าที่ ทศบาล
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการอบรมใ ้ความรู้ รื่องประกัน
สังคมแก่ จ้า น้าที่ ทศบาล ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การ ข้ารับการฝึกอบรม จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 172 ลาดับที่ 16
ตั้งจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (งานบริ ารทั่วไป)
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

120,000 บาท

รวม

1,390,000 บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน

400,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ ช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน

200,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน พื่อใ ้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
ค่าวัสดุ

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ช่น แปรง ไม้กวาด ผงซัก
ฟอก น้ายาดับกลิ่น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
วัสดุก่อสร้าง
พื่อจ่ายจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ช่นทิน นอร์ สี ปูนซี มนต์ ท่อ
น้า อุปกรณ์ประปา ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)

จานวน

80,000 บาท
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วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จานวน

50,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ ช่น แผ่นซีดี มึกปริ้น ตอร์ อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล มาส์ โปรแกรม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
วัสดุอื่น
จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพา นะและขนส่ง ช่น แบต ตอรี่
ยางนอก ยางใน ัว ทียน กันชนรถยนต์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
วัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น ช่น น้ามัน บนซินน้ามัน
ดี ซล น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร่
พื่อจ่าย ป็นค่าจัด าวัสดุโฆษณาและ ผยแพร่ ช่น กระดาษ ขียนโปส ตอร์
พู่กัน สี บอร์ด กระดานไม้อัด ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฟิล์ม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
วัสดุคอมพิว ตอร์

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ ข้าลักษณะและประ ภท
ตามระ บียบวิธีการงบประมาณ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

2,095,370 บาท

ค่าไฟฟ้า

จานวน

1,500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าไฟฟ้าสา รับสานักงาน อาคารสถานที่ในความดูแล
ของ ทศบาลตาบล นองปลาไ ล
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

15,370 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าโทรศัพท์สา รับสานักงานและค่าโทรศัพท์ คลื่อนที่
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
ค่าบริการไปรษณีย์

จานวน

200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จานวน

180,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้ระบบ
อิน ตอร์ น็ต รวมถึงระบบอิน ตอร์ น็ตการ์ดและสื่อสารอื่นๆ ช่น ค่า ค บิ้ล
ทีวี ค่า ช่าช่องสัญญาณดาว ทียม ค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่
กิดขึ้น กี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
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งบลงทุน

รวม

1,226,200 บาท

รวม

226,200 บาท

จานวน

6,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่อง จาะกระดาษชนืดมือโยก จานวน 1 ครื่อง ครื่อง
ละ 6,000 บาท ป็นจานวน งิน 6,000 บาท มีรายละ อียดดังนี้
1) สามารถ จาะรูได้ครั้งละไม่น้อยกว่า ครั้งละ 300 แผ่น
2) จาะ บบ 2 รู
3)สามารถ ปลี่ยน ัว จาะ ละแผ่นพลาสติกรอง จาะได้
(รายการตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น นื่องจาก ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฎในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์)
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวัน 9 มิถุนายน 2558
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
ค่าจัดซื้อ ครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึก วลา ข้าออกงาน จานวน 1 ครื่อง
จานวน

9,700 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อ ครื่อง จาะกระดาษชนิดมือโยก จานวน 1 ครื่อง

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึก วลา ข้าออก
งาน จานวน 1 ครื่อง ครื่องละ 9,700 บาท ป็นจานวน งิน 9,700
บาท
โดยมีรายละ อียดดังนี้
1)รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ
2) สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ
3) น้าจอ LCD
4) สามารถ ชื่อมต่อได้ ลายรูปแบบ
5) มาพร้อมโปรแกรมบริ ารจัดการ วลาทางาน
6)ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง
( ป็นรายการตั้งจ่ายตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ )
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวัน 9 มิถุนายน 2558
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
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ค่าจัดซื้อโต๊ะอ นกประสงค์ จานวน 30 ตัว

จานวน

93,000 บาท

ครื่องคอมพิว ตอร์ สา รับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย จานวน
กว่า 19 นิ้ว)

90,000 บาท

จัดซื้อโต๊ะอ นกประสงค์ จานวน 30 ตัว
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอ นกประสงค์ส ตน ลส
ขา ล็กชุบโคร มี่ยม จานวน 30 ตัวๆ ตัวละ 3,100 บาท
ป็นจานวน งิน 93,000 บาท
โดยมีรายละ อียด โต๊ะอ นกประสงค์ส ตน ลส
ขา ล็กชุบโคร มี่ยม ขนาดความกว้าง 75 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม.
ขาโต๊ะพับ ก็บได้ ( ป็นรายการตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น นื่องจาก ป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวัน 9 มิถุนายน 2558
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์

ครื่องคอมพิว ตอร์สา รับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ราคา 30,000 บาท จานวน 3 ครื่อง รวม ป็น งิน 90,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มี น่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน ลัก (6 core)
โดยมีความ ร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมี ทคโนโลยี
พิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง จานวน 1 น่วย
- น่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี น่วยความจาแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) ดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มี น่วยประมวลผล พื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง นึ่ง รือ
ดีกว่า ดังนี้
1) ป็นแผงวงจร พื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจร ลักที่มี น่วยความจาขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB รือ
2) มี น่วยประมวลผล พื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน น่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้ น่วยความจา ลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB รือ
3) มี น่วยประมวลผล พื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้ น่วยความจ
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า ลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มี น่วยความจา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 รือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มี น่วยจัด ก็บข้อมูล ชนิด SATA รือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
2 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB
จานวน 1 น่วย
- มีDVD-RW รือดีกว่า จานวน 1 น่วย
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่าไม่น้อยกว่า
3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และ มาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 น่วย
ราคา กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ประจาปี
งบประมาณ 2562
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวัน 9 มิถุนายน 2558
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จานวน

7,500 บาท

จานวน

20,000 บาท

ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จานวน 3 ครื่อง ป็น
งิน 7,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ราคา กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ประจาปี
งบประมาณ 2562
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวัน 9 มิถุนายน 2558
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
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- พื่อจ่าย ป็นซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใ ญ่ซึ่งไม่รวม
ถึงค่าซ่อมบารุงตามปกติ รือค่าซ่อมกลาง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

1,000,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

รวม

30,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสานักงาน ทศบาลตาบล นองปลาไ ล
(อาคาร ลัง ก่า)
ค่าบารุงรักษา ละปรับปรุงที่ดิน ละสิ่งก่อสร้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสานักงาน ทศบาลตาบล นองปลา
ไ ล (อาคาร ลัง ก่า)
โครงการปรับปรุง/ซ่อม ซมอาคารสานักงาน ทศบาลตาบล นองปลา
ไ ล (อาคาร ลัง ก่า) จานวน 1,000,000 บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 179
ลาดับที่ 16
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)

รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างที่ปรึกษา พื่อศึกษาวิจัย ประ มินผลและพัฒนาระบบ
ต่างๆ ซึ่งมิใช่ พื่อการจัด า รือปรับปรุงครุภัณฑ์ รือสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบ
ต่างๆ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (งานบริ ารทั่วไป)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

6,701,400 บาท

รวม

4,794,400 บาท

รวม

4,794,400 บาท

จานวน

2,200,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

จานวน

170,400 บาท

งินอุด นุนส่วนราชการ
งินอุด นุนส่วนราชการ
-อุด นุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พื่อการจัดงานรัฐพิธี
ถวาย ป็นราชสักการะ และ ฉลิมพระ กียรติสถาบันพระม ากษัตริย์ อา ภอ
บางละมุง ประจาปีงบประมาณ 2563 ใ ้แก่ที่ทาการปกครอง อา ภอบางละ
มุง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายสา รับพิธีสงฆ์ ค่า มาจัดสถาน
ที่ ค่าจ้าง มาพวงมาลา ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ งินอุด นุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นังสือ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4427 ลงวันที่ 7 สิง าคม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 147 ลาดับที่ 2
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารทั่วไป)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารงานคลัง)
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพ ใ ้แก่พนักงาน ทศบาล ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป (งานบริ ารงานคลัง)
งินประจาตาแ น่ง
พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแ น่ง ใ ้แก่พนักงาน ทศบาล ประ ภทอานวยการ
ท้องถิ่น ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารงานคลัง)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจา

จานวน

262,000 บาท

จานวน

1,850,000 บาท

จานวน

264,000 บาท

รวม

1,907,000 บาท

รวม

582,000 บาท

จานวน

450,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ ใ ้แก่ พนักงาน
ทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ช่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการกา นดค่าตอบแทนอื่น
ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นใ ้
ป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารงานคลัง)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
จานวน

40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างลูกจ้างประจาใ ้แก่ลูกจ้างประจา ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารงานคลัง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนใ ้แก่พนักงานจ้างของ ทศบาลตาบล
นองปลาไ ล ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารงานคลัง)
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งินค่าครองชีพ ใ ้แก่พนักงานจ้างของ ทศบาลตาบล
นองปลาไ ล ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารงานคลัง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอก วลาราชการ ใ ้แก่ พนักงาน
ทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าตอบแทน
การปฎิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารงานคลัง)
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ค่า ช่าบ้าน

จานวน

72,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

930,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่า ช่าบ้านใ ้แก่พนักงาน ทศบาล ตามสิทธิที่กฎ มายกา นด
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารงานคลัง)
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารงานคลัง)
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- พื่อจ่าย ป็นค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บ นังสือ รือ ข้าปก นังสือ ค่าซักฟอก
ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณา ผยแพร่ ค่าธรรม นียมต่างๆ ค่า บี้ยประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดา นินคดี ค่าจ้าง มาบริการ ละอื่น ๆฯลฯ
ตั้งจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารงานคลัง)
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พัก ค่าบริการที่จอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าลงทะ บียนต่างๆ ฯลฯ
ของพนักงาน ทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไป
ราชการ พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารงานคลัง)
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โครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

จานวน

20,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ 2563
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 172
ลาดับที่ 12
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารงานคลัง)

โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย์สิน
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินการโครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและ
ทะ บียนทรัพย์สิน ประจาปีงบประมาณ 2563
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3
/ว 462 ลงวันที่ 29 ก.พ.2551
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67
ลงวันที่ 9 ม.ค.2555
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลง
วันที่ 19 ก.พ. 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 171
ลาดับที่ 11ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป
(งานบริ ารงานคลัง)

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ พื่อใ ้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สานักงาน ค่าซ่อมบารุง
ปกติของยานพา นะ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารงานคลัง)
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ค่าวัสดุ

รวม

395,000 บาท

จานวน

130,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร่

จานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ ผยแพร่ ช่น ป้ายโฆษณาการจัด ก็บ
ภาษี แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารงานคลัง)
วัสดุคอมพิว ตอร์

จานวน

75,000 บาท

วัสดุสานักงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุสานักงาน ช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารงานคลัง)
วัสดุยานพา นะและขนส่ง
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพา นะและขนส่ง ช่น ยางรถยนต์ ัว ทียน
แบต ตอรี่ กันชนรถยนต์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารงานคลัง)
วัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น ช่น น้ามันดี ซล น้ามัน
บนซิน น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารงานคลัง)

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ ช่น แผ่นซีดี อุปกรณ์บันทึข้อมูล มึก
ปริ้น ตอร์ มาส์ โปรแกรม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
(งานบริ ารงานคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ

รวม

2,724,160 บาท

รวม

1,050,660 บาท

รวม

1,050,660 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

954,420 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนพนักงานใ ้แก่พนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งาน ทศกิจ)
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

96,240 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งาน ทศกิจ)
งบดาเนินงาน

รวม

708,500 บาท

รวม

118,500 บาท

จานวน

98,500 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
และพนักงานจ้าง และจ่าย ป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์
แก่ อปท.
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นด งินประโยชน์ตอบ
แทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งาน ทศกิจ)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
จานวน

20,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอก วลาราชการใ ้แก่พนักงาน
ทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่งใ ้ปฏิบัติงานนอก วลาราชการ ป็นครั้ง
คราวตามความจา ป็น
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งาน ทศกิจ)
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ค่าใช้สอย

รวม

170,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- พื่อจ่าย ป็นค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บ นังสือ รือ ข้าปก นังสือ ค่าซักฟอก
ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณา ผยแพร่ ค่าธรรม นียมต่างๆ ค่า บี้ยประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดา นินคดี ค่าจ้าง มาบริการ ละอื่น ๆฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งาน ทศกิจ)
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พัก ค่าบริการที่จอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าลงทะ บียนต่างๆ ฯลฯ
ของพนักงาน ทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราช
การ พ.ศ. 2559
- ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งาน ทศกิจ)
โครงการอบรม ยาวชนอาสาจราจรป้องกันและลดอุบัติ ตุทางถนน
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการอบรม ยาวชนอาสาจราจรป้องกัน
และลดอุบัติ ตุทางถนน ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ อุ
ปกรณ์ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และ ข้ารับการฝึกอบรม จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) น้าที่ 131 ลาดับที่ 8
- ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งาน ทศกิจ)
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

100,000 บาท

รวม

420,000 บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
ช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งาน ทศกิจ)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ ช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งาน ทศกิจ)
วัสดุยานพา นะและขนส่ง
จานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพา นะและขนส่ง ช่น ยางรถยนต์ ัว ทียน
แบต ตอรี่ กันชนยถยนต์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งาน ทศกิจ)
วัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น

100,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ พื่อใ ้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
- ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งาน ทศกิจ)
ค่าวัสดุ

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น ช่น น้ามัน บนซิน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งาน ทศกิจ)

จานวน
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วัสดุโฆษณาและ ผยแพร่

จานวน

100,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ ผยแพร่ ช่น กระดาษ ขียนโปส ตอร์
พู่กัน สี บอร์ด กระดานไม้อัด ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฟิล์ม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งาน ทศกิจ)
วัสดุ ครื่องแต่งกาย
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน พื่อความ
ปลอดภัย ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน
(งาน ทศกิจ)
วัสดุคอมพิว ตอร์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ ช่น แผ่นซีดี มึกปริ้น ตอร์ อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล มาส์ โปรแกรมฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งาน ทศกิจ)
วัสดุอื่น
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ ข้าลักษณะและประ ภทตาม
ระ บียบวิธีการงบประมาณ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งาน ทศกิจ)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

965,000 บาท

รวม

665,000 บาท

จานวน

125,000 บาท

จานวน

490,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนส่ง
จัดซื้อป้ายไฟสาม ลี่ยมจราจร ระบบไฟฟ้า รือ บต ตอร์รี่ รือทั้งสองระบบ
จานวน 10 อัน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อป้ายไฟสาม ลี่ยมจราจร ระบบไฟบ้าน รือแบต ตอรี่
รือทั้งสองระบบ จานวน 10 อันๆละ 12,500 บาท รวม ป็น งิน 125,000
บาท ( ป็นรายการตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น นื่องจาก ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปราก
ฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยที่ ทม 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 195 ลาดับที่ 29
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนการรักษาความสงบภายใน
(งาน ทศกิจ)
ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร่
จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จานวน 6 จุด
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จานวน 6 จุด
รายละ อียดดังนี้
- ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ติดตั้งอยู่กับที่ แบบ IP/Network Camera
-ความละ อียดไม่น้อยกว่า 2,073,600 พิ ซล พร้อมติดตั้ง จานวน 6 จุด
( ป็นรายการตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น นื่องจาก ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฎ
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยที่ ทม 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 131 ลาดับที่ 10
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งาน ทศกิจ)
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ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จานวน

50,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รวม

4,465,160 บาท

รวม

2,501,040 บาท

รวม

2,501,040 บาท

จานวน

667,380 บาท

- พื่อจ่าย ป็นซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใ ญ่ซึ่งไม่รวม
ถึงค่าซ่อมบารุงตามปกติ รือค่าซ่อมกลาง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496
-ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งาน ทศกิจ)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการติดตั้งอุปกรณ์ และสัญญาณไฟจราจร พื่อลดอุบัติ ตุ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายสัญญาณไฟ พื่อลดอุบัติ ตุพร้อมติดตั้ง จานวน
17 ชุด มีรายละ อียดดังนี้
-ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ลอดไฟ LED จานวนไม่น้อย
กว่า 185 ลอด สี ลือง/แดง
- สา ล็กขนาด 3 นิ้ว ยาว 3 มตร ทาสีขาว/ดา
-ขนาดโคมไฟ ไม่น้อยกว่า 300 มิลลิ มตร
-แบต ตอรี่ 12 โวลล์ ขนาด 7.2 แอมป์
-โซล่า ซลขนาด 10 วัตต์ รายละ อียดตามแบบแปลนที่ ทศบาลกา นด
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 131ลาดับที่ 9
- ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งาน ทศกิจ)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
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งินประจาตาแ น่ง

จานวน

18,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแ น่งใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

1,639,560 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนพนักงานใ ้แก่พนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

176,100 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
งบดาเนินงาน

รวม

1,834,120 บาท

รวม

304,120 บาท

จานวน

274,120 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
และพนักงานจ้าง และจ่าย ป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์
แก่ อปท.
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นด งินประโยชน์ตอบ
แทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2557
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
จานวน

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอก วลาราชการใ ้แก่พนักงาน
ทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่งใ ้ปฏิบัติงานนอก วลาราชการ ป็นครั้ง
คราวตามความจา ป็น
ตั้งจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)

น้า : 27/106
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งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
ตั้งจ่าย งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
ค่าใช้สอย

จานวน

20,000 บาท

รวม

910,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- พื่อจ่าย ป็นค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บ นังสือ รือ ข้าปก นังสือ
ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณา ผยแพร่ ค่าธรรม นียมต่างๆ ค่า บี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดา นินคดั ค่าจ้าง มาบริการ ละอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือน และระงับอัคคีภัย)
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พัก ค่าบริการที่จอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าลงทะ บียนต่างๆ ฯลฯ ของ
พนักงาน ทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราช
การ พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือน และระงับอัคคีภัย)

น้า : 28/106
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ค่าตอบแทนสา รับผู้ปฏิบัติงาน รือช่วย ลือผู้ประสบสาธารณภัย

จานวน

10,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนสา รับผู้ปฏิบัติงาน รือช่วย ลือผู้ประสบสาธารณ
ภัย แก่ อปพร.
- ป็นไปตามระ บียบคณะกรรมการป้องกันและบรร ทาสาธารณภัยแ ่ง
ชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรร ทาสาธารณภัย พ
.ศ.2560
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายใ ้แก่อาสา
สมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล รือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลง
วัน ที่ 26 ธันวาคม 2560
- นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
ลงวัน ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
- ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือน และระงับอัคคีภัย)
โครงการป้องกันและลดอุบัติ ตุทางถนนในช่วง ทศกาล(ปีใ ม่/สงกรานต์)
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการป้องกันและลดอุบัติ ตุทางถนน
ในช่วง ทศกาล(ปีใ ม่/สงกรานต์)ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใ ้แก่ อปพร. พื่อ ป็นค่าป่วยการชด ชยการงาน รือ
วลาที่ สียไป ค่า ต็นท์ ค่าป้ายไวนิล ค่าจัดซื้อ ครื่องดื่ม ขนม ลูกอม จุดบริการ
ประชาชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือน
และระงับอัคคีภัย) ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565
) น้าที่ 130 ลาดับที่ 2
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)

น้า : 29/106
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โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย บื้องต้น

จานวน

50,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย บื้องต้น ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอา ารกลางวันพร้อมน้าดื่ม ค่าอา ารว่างและ
ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรม จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 130 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)

โครงการฝึกอบรม พื่อ พิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล รือน(อป
พร.)
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการฝึกอบรม พื่อ พิ่มประสิทธิภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล รือน(อปพร.) ประจาปีงบประมาณ 2563
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอา าร ค่าน้าดื่ม
ค่าอา ารว่างและ ครื่อง ค่าของที่ระลึกสมนาคุณวิทยากร ค่าที่พัก ค่ายาน
พา นะ ค่าป้ายไวนิล และค่าวัสดุอุกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และ ข้ารับการฝึกอบรม จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 131 ลาดับที่ 7
- ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือน และระงับอัคคีภัย)

น้า : 30/106
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ไฟ
ป่า ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอา ารกลางวันพร้อมน้าดื่ม ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่า
ป้าย ไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
ข้ารับการฝึกอบรม จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565) น้าที1่ 30 ลาดับที่ 5
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
โครงการออก น่วย คลื่อนที่ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา จานวน

50,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการออก น่วย คลื่อนที่ฝึกอบรม
การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอา ารว่างและ ครื่อง ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการฝึกอบรม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
ข้ารับการฝึกอบรม จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 130 ลาดับที่ 3 ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

300,000 บาท

รวม

620,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ พื่อใ ้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)

น้า : 31/106
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ช่น ฟิวส์ สาย
ไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟฟ้า ลอดไฟฟ้าฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพล รือน ละระงับอัคคีภัย)
วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพา นะและขนส่ง ช่น แบต ตอรี่ ยางนอก
ยางใน ัว ทียน กันชนรถยนต์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพล รือน ละระงับอัคคีภัย)
วัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น

จานวน

150,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัด าวัสดุโฆษณาและ ผยแพร่ ช่น กระดาษ ขียนโปส ตอร์
พู่กัน สี บอร์ด กระดานไม้อัด ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฟิล์ม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
วัสดุ ครื่องแต่งกาย
จานวน

170,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น ช่น น้ามัน บนซินน้ามัน
ดี ซล น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร่

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน พื่อความ
ปลอดภัย ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือน ละระงับอัคคีภัย)
วัสดุคอมพิว ตอร์
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ ช่น แผ่นซีดี มึกปริ้น ตอร์ อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล มาส์ โปรแกรมฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือน ละระงับอัคคีภัย)

จานวน

30,000 บาท

น้า : 32/106
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วัสดุ ครื่องดับ พลิง

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุ ครื่องดับ พลิง ปลี่ยนถ่ายถัง คมีดับ พลิงที่ มดอายุการใช้
งาน จัด าโฟมสา รับดับ พลิง และวัสดุอื่น
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
วัสดุอื่น
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ ข้าลักษณะและประ ภทตาม
ระ บียบวิธีการงบประมาณ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
งบเงินอุดหนุน

รวม

130,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

130,000 บาท

โครงการ งินอุด นุน พิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรร ทาสาธารณภัยของ จานวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล รือน

50,000 บาท

งินอุด นุนส่วนราชการ

-อุด นุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พื่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและบรร ทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล รือน อา ภอ
บางละมุง ประจาปีงบประมาณ 2563 ใ ้แก่ที่ทาการปกครอง อา ภอบางละ
มุง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าสมนาคุณวิทยา ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์
ครื่อง ขียน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
นังสือกระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว4427 ลงวันที่ 7 สิง าคม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 132
ลาดับที่ 12
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)

น้า : 33/106
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โครงการ งินอุด นุน พื่อการรักษาความสงบ รียบร้อย อา ภอบางละมุง

จานวน

60,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

-อุด นุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการรักษาความสงบ
อา ภอบางละมุง ประจาปีงบประมาณ 2563 ใ ้แก่ที่ทาการปกครอง อา ภอ
บางละมุง ประกอบด้วยค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- นังสือกระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว4427 ลงวันที่ 7 สิง าคม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 132
ลาดับที่ 13
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
โครงการ งินอุด นุน พื่อดา นินกิจการงานป้องกันและลดอุบัติ ตุทางถนนช่วง
ทศกาลปีใ ม่/สงกรานต์ ฯลฯ อา ภอบางละมุง
-อุด นุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พื่อดา นินกิจการงาน
ป้องกันและลดอุบัติ ตุทางถนนช่วง ทศกาลปีใ ม่/สงกรานต์ ฯลฯ อา ภอ
บางละมุง ประจาปีงบประมาณ 2563 ใ ้แก่ที่ทาการปกครอง อา ภอบางละ
มุง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน จ้า น้าที่ปฏิบัติงาน ค่าจ้าง มา
ต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- นังสือกระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว4427 ลงวันที่ 7 สิง าคม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 131
ลาดับที่ 11
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย)

น้า : 34/106
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

3,344,120 บาท

รวม

2,741,820 บาท

รวม

2,741,820 บาท

งิน ดือนพนักงาน

จานวน

2,138,040 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนแก่พนักงาน ทศบาล ตั้งจ่ายจาก งินรายได้
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา)
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

21,300 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานพนักงาน ทศบาล ตาม
ระ บียบกระทรวงการคลังฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา)
งินประจาตาแ น่ง
จานวน

78,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแ น่งของพนักงาน ทศบาล
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

469,560 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างใ ้แก่พนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา)
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

34,920 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา)
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งบดาเนินงาน

รวม

602,300 บาท

รวม

252,300 บาท

จานวน

217,300 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
และพนักงานจ้างและจ่าย ป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์
แก่ อปท.
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
จานวน

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการใ ้แก่พนักงาน
ทศบาลและพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา)
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร

จานวน

25,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรใ ้แก่พนักงาน ทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้
รับตามระ บียบฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา)
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- พื่อจ่าย ป็นค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บ ล่ม นังสือ รือ ข้าปก นังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่าจากัดสิ่งปฎิกูล ค่าโฆษณาและ ผยแพร่ ค่าธรรม นียมต่างๆ ค่า บี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดา นินคดี ค่าจ้าง มาบริการ และอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา (งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ
การศึกษา)
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ

จานวน

150,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

150,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

- พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในประ ทศ
และต่างประ ทศ ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็น ฯลฯ สา รับผู้บริ าร ผู้ช่วยผู้บริ าร
สมาชิกสภา ทศบาล พนักงาน ทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
และผู้ที่ได้รับคาสั่งใ ้ไปราชการดูงาน รืออบรมประชุมสัมมนา
และแข่งขันด้านกิจกรรมทางวิชาการ ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราช
การ พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา (งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ
การศึกษา)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- พื่อจ่ายค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชารุด ช่น ยานพา นะ
ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ ค่าบารุงรักษา รือซ่อมแซม
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบารุงรักษา รือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ
(รายจ่าย พื่อซ่อมแซมบารุงรักษา พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
วง งินไม่ กิน 5,000 บาท)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา (งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ
การศึกษา)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุสานักงาน ช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสิอ
มึก ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา (งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ
การศึกษา)
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วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าแบต ตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ามัน บรค ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา (งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ
การศึกษา)
วัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าน้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา (งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ
การศึกษา)
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร่

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ ผยแพร่ ช่น กระดาษ ขียนโปส ตอร์
พู่กัน สี บอร์ด กระดานไม้อัด ฟิล์ม ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา (งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ
การศึกษา)
วัสดุคอมพิว ตอร์
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ ช่น แผ่นซีดี มึกพิมพ์สา รับ ครื่อง
คอมพิว ตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล มาส์ โปรแกรม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา (งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ
การศึกษา)
วัสดุอื่น
- พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุอื่นๆที่ไม่สามารถจัด ข้าลักษณะ และประ ภทตาม
ระ บียบวิธีงบประมาณ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา (งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

15,585,510 บาท

รวม

2,590,320 บาท

รวม

2,590,320 บาท

จานวน

1,510,320 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้แก่พนักงานครู ทศบาล ตาแ น่ง ครู ครูผู้ดูแล ด็ก ครู
ผู้ช่วย
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน

972,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนใ ้แก่พนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป 324,000 บาท
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ 648,000 บาท ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา)
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

108,000 บาท

รวม

7,011,190 บาท

รวม

201,890 บาท

จานวน

188,790 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป 36,000 บาท
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ 72,000 บาท ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา )
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษใ ้แก่พนักงานครู
ทศบาลและพนักงานจ้าง และจ่าย ป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อัน ป็นประโยชน์แก่ อปท.
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นด งินประโยชน์ตอบ
แทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัลประจปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา)

น้า : 39/106

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562 13:08:14

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จานวน

5,000 บาท

จานวน

8,100 บาท

รวม

3,233,020 บาท

จานวน

597,600 บาท

จานวน

200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก งลาราชการใ ้แก่พนักงานครู
ทศบาลและพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา)
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรใ ้แก่พนักงานครู ทศบาล
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป 8,100 บาท ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา)
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
พื่อจ่าย ป็นค่า ย็บ นังสือ รือ ข้าปก นังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล
ค่า ช่าที่ดิน ค่า ช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา ผยแพร่ ค่าธรรม นียมต่างๆ
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง ครื่องรับสัญญาณ
ต่างๆ ค่า ช่า ครื่องถ่าย อกสาร พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาครูสอนภาษาต่าง
ประ ทศ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา)
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พัก ค่าบริการ
ที่จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะ บียนต่างๆ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราช
การ พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา)
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โครงการคน ก่งท้องถิ่น

จานวน

50,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และกรรมการด้านการศึกษา จานวน

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินการโครงการคน ก่งท้องถิ่น
ช่น ค่าจัดสถานที่ จัดนิทรรศการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของ
ขวัญ ของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัด ข่งขันกีฬา ละส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) น้าที่ 167
ลาดับที่ 77
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา)

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินการโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร
ทางการศึกษา และกรรมการด้านการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2563
ช่น -ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม การสัมมนาทางวิชาการ รือ ชิงปฏิบัติ
การ และการดูงาน พื่อ พิ่มพูนความรู้ใ ้กับครูผู้ดูแล ด็ก ผู้ดูแล ด็ก บุคลากร
ทางการศึกษา จ้า น้าที่ที่ กี่ยวข้อง และคณะกรรมการด้านการศึกษา ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ละ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) น้าที่ 176
ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริ ารสถานศึกษา

จานวน

2,065,420 บาท

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562 13:08:14

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใ ้กับสถานศึกษาสังกัด ทศบาลตาบล นองปลาไ ล
1) งินอุด นุนสา รับการสนับสนุนอา ารกลางวัน จานวน 1,170,000 บาท
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายสา รับการสนับสนุนอา ารกลางวัน ใ ้แก่
- ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กวัด นอง กตุใ ญ่
- ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบล นองปลาไ ล
- โรง รียนอนุบาล ทศบาลตาบล นองปลาไ ล
2) งินอุด นุนสา รับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่น จานวน 194,600 บาท
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ลักสูตรสถานศึกษา ใ ้แก่
- โรง รียนอนุบาล ทศบาลตาบล นองปลาไ ล จานวน 20,000 บาท
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน ใ ้แก่
- โรง รียนอนุบาล ทศบาลตาบล นองปลาไ ล จานวน 9,600 บาท
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง ้องสมุดโรง รียน ใ ้แก่
- โรง รียนอนุบาล ทศบาลตาบล นองปลาไ ล จานวน 100,000 บาท พื่อ
ป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแ ล่ง รียนรู้ในโรง รียน ใ ้แก่
- โรง รียนอนุบาล ทศบาลตาบล นองปลาไ ล จานวน 50,000 บาท
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยา สพติดในสถานศึกษาใ ้แก่
- โรง รียนอนุบาล ทศบาลตาบล นองปลาไ ล จานวน 15,000 บาท
3) งินอุด นุนสา รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 481,100 บาท ประกอบด้วยค่า
จัดการ รียนการสอน (ราย ัว) ใ ้กับ
- โรง รียนอนุบาล ทศบาลตาบล นองปลาไ ล จานวน 289,000 บาท
ค่า นังสือ รียน ใ ้กับ
- โรง รียนอนุบาล ทศบาลตาบล นองปลาไ ล จานวน 34,000 บาท
ค่าอุปกรณ์การ รียน ใ ้กับ
- โรง รียนอนุบาล ทศบาลตาบล นองปลาไ ล จานวน 34,000 บาท
ค่า ครื่องแบบนัก รียน ใ ้กับ
- โรง รียนอนุบาล ทศบาลตาบล นองปลาไ ล จานวน 51,000 บาท
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน ใ ้กับ
- โรง รียนอนุบาล ทศบาลตาบล นองปลาไ ล จานวน 73,100 บาท
4) งินอุด นุนสา รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสา รับ
ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก จานวน 219,720 บาท ประกอบด้วย
ค่าจัดการ รียนการสอน (ราย ัว) ใ ้กับ

น้า : 41/106

น้า : 42/106

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562 13:08:14

- ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กวัด นอง กตุใ ญ่ จานวน 51,000 บาท
- ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบล นองปลาไ ล จานวน 119,000 บาท ค่า
นังสือ รียน ใ ้กับ
- ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบล นองปลาไ ล จานวน 8,800 บาท
ค่าอุปกรณ์การ รียน ใ ้กับ
- ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบล นองปลาไ ล จานวน 8,800 บาท ค่า
ครื่องแบบนัก รียน ใ ้กับ
- ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบล นองปลาไ ล จานวน 13,200 บาท ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้ รียน ใ ้กับ
- ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบล นองปลาไ ล จานวน 18,920 บาท
- ป็นไปตาม นวทาง นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2 /ว
3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 รื่องซักซ้อมการจัดทางบประมาณด้านการ
ศึกษา ปี 2562
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป 2,065,420 บาท
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา)

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

20,000 บาท

รวม

3,576,280 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน พื่อใ ้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัด าวัสดุสานักงาน ช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

5,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

3,361,280 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ลอด
ไฟ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ 5,000 บาท ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา)
วัสดุงานบ้านงานครัว
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัด าวัสดุงานบ้านงานครัว ช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา)
ค่าอา าร สริม (นม)
พื่อ ป็นค่าจัด าอา าร สริม (นม) ใ ้แก่
โครงการอา าร สริม (นม) สา รับ ด็กนัก รียน จานวน 561,600 บาท
- ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กวัด นอง กตุใ ญ่ จานวน 62,400 บาท
- ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบล นองปลาไ ล จานวน 145,600 บาท
- โรง รียนอนุบาล ทศบาลตาบล นองปลาไ ล จานวน 353,600 บาท
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 165 ลาดับที่ 65
โครงการอา าร สริม (นม) สา รับ ด็กนัก รียน (โรง รียนบ้านสันติ
คาม) จานวน 775,840 บาท
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 166 ลาดับที่ 68
โครงการอา าร สริม (นม) สา รับ ด็กนัก รียน(โรง รียนวัด นอง กตุ
น้อย) จานวน 1,187,680 บาท
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 165 ลาดับที่ 67
โครงการอา าร สริม (นม) สา รับ ด็กนัก รียน(โรง รียนวัด นอง กตุ
ใ ญ่) จานวน 836,160 บาท
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 165 ลาดับที่ 66
ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป 3,098,495.40 บาท
ป็นไปตาม นวทาง นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุดที่มท 0816.2 /ว
3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 รื่องซักซ้อมการจัดทางบประมาณด้านการ
ศึกษา ปี 2562
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ 262,784.60 บาท
ปรากฎในแผนงานการศึกษา ( งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา)
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วัสดุก่อสร้าง

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัด าวัสดุก่อสร้าง ช่น สี แปรงทาสี ตะปู ไม้ต่างๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา)
วัสดุการ กษตร
พื่อจ่าย ป็นค่าจัด าวัสดุการ กษตร ช่น สาร คมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชฯ
ลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ 30,000 บาท ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัย รียนและประถมศึกษา
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร่
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัด าวัสดุโฆษณาและ ผยแพร่ ช่น กระดาษ ขียน
โปส ตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา)
วัสดุคอมพิว ตอร์
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัด าวัสดุคอพิว ตอร์ ช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้น
พิมพ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา)
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

600,000 บาท

รวม

600,000 บาท

จานวน

600,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- พื่อจ่าย ป็นรายจ่ายค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ปกติ ช่น ปรับปรุงซ่อม ซมอาคาร สนาม ด็ก
ล่น สนาม ญ้า และอื่นๆ ฯลฯ ของศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ( ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก
วัด นอง กตุใ ญ่ ละศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบล นองปลาไ ล)
- พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงที่ดิน การดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่ง
ทาใ ้ที่ดิน สิ่งก่อสร้างมีมูลค่า พิ่มขึ้น
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(งานระดับก่อนวัย รียน ละประถมศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

5,384,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

5,384,000 บาท

จานวน

5,384,000 บาท

งินอุด นุนส่วนราชการ
งินอุด นุนส่วนราชการ
งินอุด นุนส่วนราชการ
งินอุด นุนสา รับค่าอา ารกลางวัน ใ ้แก่
-โครงการอุด นุนอา ารกลางวันสา รับนัก รียน (โรง รียนบ้านสันติ
คาม) จานวน 1,492,000 บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) น้าที่ 148 ลาดับที่ 3
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561
-โครงการอุด นุนอา ารกลางวันสา รับนัก รียน (โรง รียนวัด นอง กตุ
น้อย) จานวน 2,284,000 บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้าที่ 148 ลาดับที่ 2
- ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561
-โครงการอุด นุนอา ารกลางวันสา รับนัก รียน (โรง รียนวัด นอง กตุ
ใ ญ่) จานวน 1,608,000 บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้าที่ 148 ลาดับที่ 1
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561
- ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป 5,384,000 บาท ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา (งานระดับก่อนวัย รียนและประถมศึกษา)
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งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

600,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

500,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
โครงการจัดงานวัน ด็กแ ่งชาติ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวัน ด็กแ ่งชาติ ประจาปีงบ
ประมาณ 2563
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการจัดงานวัน ด็ก ่งชาติ โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับ
สถานที่ ละค้าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าจ้าง มาจัดนิทรรศการ ค่าตอบ ทนกรรมการ
ตัดสิน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการ ข่งขันกีฬาของ
องค์กรปครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2 /2562
น้า 52 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(งานการศึกษาไม่กา นดระดับ)

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน
งินอุด นุนส่วนราชการ

รวม

500,000 บาท
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งินอุด นุนส่วนราชการ

จานวน

500,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562 13:08:14

งินอุด นุนส่วนราชการ
พื่อสนับสนุน ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต่างๆดังนี้
1) โครงการอุด นุนการสร้างทักษะ พื่อการมีงานทา (โรง รียนวัด นอง กตุ
ใ ญ่) จานวน 140,000 บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 148 ลาดับที่ 4
- ป็นไปตามระ บียบ งินอุด นุนกระทรวงม าดไทยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(งานการศึกษาไม่กา นดระดับ)
พื่อสนับสนุน ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต่างๆดังนี้
1) โครงการ งินอุด นุนการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประ ทศจาก จ้า
ของภาษา (โรง รียนวัด นอง กตุน้อย) จานวน 180,000 บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 149 ลาดับที่ 9
- ป็นไปตามระ บียบ งินอุด นุนกระทรวงม าดไทยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(งานการศึกษาไม่กา นดระดับ)
พื่อสนับสนุน ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต่างๆดังนี้
1) โครงการอุด นุนการพัฒนาศักยภาพและทักษะการ รียนรู้ พื่อการมีงาน
ทา (โรง รียนบ้านสันติคาม) จานวน 180,000 บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 151 ลาดับที่ 16
- ป็นไปตามระ บียบ งินอุด นุนกระทรวงม าดไทยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(งานการศึกษาไม่กา นดระดับ)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

9,024,400 บาท

รวม

6,536,400 บาท

รวม

6,536,400 บาท

งิน ดือนพนักงาน

จานวน

2,124,780 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

12,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มต่างๆของพนักงาน ทศบาล ช่นค่าตอบแทนราย ดือน
งิน พิ่มค่าครองชีพ และ งิน พิ่มประ ภทอื่นๆ ป็นต้น
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
งินประจาตาแ น่ง

จานวน

78,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแ น่งของพนักงาน ทศบาล
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

3,868,020 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนพนักงานใ ้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

453,600 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มต่างๆของพนักงาน ทศบาล ช่นค่าตอบแทน
ราย ดือน งิน พิ่มค่าครองชีพ และ งิน พิ่มประ ภทอื่นๆ ป็นต้น
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
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งบดาเนินงาน

รวม

1,977,000 บาท

รวม

592,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

500,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษใ ้แก่พนักงาน
ทศบาลและพนักงานจ้าง และจ่าย ป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อัน ป็นประโยชน์แก่ อปท.
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นด งินประโยชน์
ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
และพนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่งใ ้ปฏิบัติงานนอก วลาราชการ ป็นครั้งคราวตาม
ความจา ป็น
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
ค่า ช่าบ้าน
จานวน

72,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร

10,000 บาท

ค่าตอบแทน

- พื่อจ่าย งินช่วย ลือการศึกษาบุตรใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)

จานวน
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ค่าใช้สอย

รวม

1,135,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชการอาณาจักร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่
พัก ค่าบริการที่จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรม นียมในการใช้สนามบิน ค่า
ผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าลงทะ บียนต่างๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราช
การ พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
โครงการกลุ่ม ยาวชน นองปลาไ ลร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
จานวน

40,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
พื่อ ป็นค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บ ล่ม รือ ข้าปก นังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าโฆษณาและ ผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดา นินคดี ค่าจ้าง
มาบริการ และอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินตามโครงการกลุ่ม ยาวชน
นองปลาไ ลร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
ครื่อง ขียนอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ในการฝึกอบรมและการ ข้ารับ
การฝึกอบรม จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 143 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
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โครงการคัดแยกขยะและส่ง สริมการ มุน วียนทรัพยากร (รีไซ คิล)

จานวน

60,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการคัดแยกขยะและส่ง สริม
การ มุน วียนทรัพยากร (รีไซ คิล)ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
ครื่อง ขียนอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ในการฝึกอบรมและการ ข้ารับ
การฝึกอบรม จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายใน การจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 143 ลาดับที่ 2
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

จานวน

75,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอา ารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียนอุปกรณ์ค่าวัคซีน ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ในการฝึกอบรมและการ ข้ารับ
การฝึกอบรม จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายในการจัด
งานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ทม0810.5/ว207
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 รื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562 งินอุด นุนทั่วไปด้านสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 133 ลาดับที่ 2
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
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โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร มู่บ้าน (อสม.)

จานวน

300,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณ
สุข มู่บ้าน (อสม.) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียนอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ กระทรวงม าดไทย ในการฝึกอบรมและการ ข้ารับการ
ฝึกอบรม จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที1่ 33 ลาดับที่ 3
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
โครงการรักษาพยาบาล บื้องต้น
จานวน

40,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษาพยาบาล บื้องต้น ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอา ารว่างและ ครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียนอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ- ป็น
ไปตามระ บียบ กระทรวงม าดไทย ในการฝึกอบรมและการ ข้ารับ การ
ฝึกอบรม จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 133 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
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โครงการส่ง สริมสุขภาพผู้สูงอายุตาบล นองปลาไ ล

จานวน

400,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่ง สริมสุขภาพผู้สูงอายุตาบล
นองปลาไ ลประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียนอุปกรณ์
ค่าวัคซีน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ในการฝึกอบรมและการ ข้ารับ
การฝึกอบรม จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 133 ลาดับที่ 4
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
โครงการ น้าบ้านน่ามอง

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ น้าบ้าน น่ามอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอา ารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียนอุปกรณ์ ค่าวัคซีน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ในการฝึกอบรมและการ ข้ารับ
การฝึกอบรม จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 143 ลาดับที่ 3
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
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โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในตาบล นองปลาไ ล

จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในตาบล นองปลา
ไ ล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียนอุปกรณ์ ค่าวัคซีน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ในการฝึกอบรมและการ ข้ารับ
การฝึกอบรม จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 143 ลาดับที่ 4
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ
พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าซ่อมบารุงปกติของยานพา นะ ฯลฯ
ตั้งจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ
สาธารณสุข)
ค่าวัสดุ

รวม

250,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
วัสดุยานพา นะและขนส่ง
จานวน

30,000 บาท

วัสดุสานักงาน

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพา นะและขนส่ง ช่น แบต ตอรี่ ยาง
นอก ยางใน ัว ทียน กันชนรถยนต์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
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วัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น

จานวน

55,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น ช่น น้ามัน บนซิน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน ครื่องฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุวัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ต่างๆ ช่น
ยา วชภัณฑ์ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต ประสาท ยา สพติดที่ใช้ในทาง
การแพทย์และสาธารณสุข โซดาไฟ คลอรีน ทอร์โมมิต ตอร์ น้ายา
ทาความสะอาด น้ายาฆ่า ชื้อ สาลี แอลกอฮอล์ ผ้าก๊อส ป็นต้น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร่

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ ผยแพร่ ช่น กระดาษ
ขียน โปส ตอร์ พู่กัน สี บอร์ด กระดาน ไม้อัด ป้ายโฆษณาประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
วัสดุ ครื่องแต่งกาย

จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องแต่งกาย ช่น ผ้าปิดจมูก รอง ท้าฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
วัสดุคอมพิว ตอร์

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุคอมพิว ตอร์ ช่น แผ่นซีดี มึกปริ้น ตอร์ อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล มาส์ โปรแกรมฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
วัสดุอื่น

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่ ข้าลักษณะและประ ภทตามระ บียบ
วิธีการงบประมาณ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
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งบลงทุน

รวม

296,000 บาท

รวม

296,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดจ้างทาพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ จานวน 2 ชุดๆละ 15,000
บาท รวม ป็น งิน 30,000 บาทโดยมีรายละ อียดดังนี้
1. พ่วงข้างนามาประกอบติดกับรถจักรยานยนต์
2. มี ลังคา ทาจากผ้าใบ
3. มีที่นั่งสา รับผู้โดยสาร อย่างน้อย 2 ที่นั่ง
4. ด้าน น้ามีที่ ปิดปิด พื่อความปลอดภัยขณะขนส่ง/บรรทุกของ
(รายการตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น นื่องจาก ป็นครุภัณฑ์ไม่ปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวง มาดไทยที่ มท 0808/ว 1134 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2558
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 203 ลาดับที7่ 9
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
รถจักรยานยนต์
จานวน

112,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนส่ง
พ่วงข้างรถจักรยานยนต์

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จานวน 2 คันๆละ 56,000 บาท รวม
ป็น งิน 112,000 บาท โดยมีรายละ อียดดังนี้
1. ขนาด ครื่องยนต์ 120 ซีซี
2. กียร์ 5 กียร์
( ป็นรายการตั้งจ่ายตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ )
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวง มาดไทยที่ มท 0808/ว 1134 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2558
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 203 ลาดับที่ 79
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
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ครุภัณฑ์การ กษตร
ครื่องพ่นสาร คมีแบบละอองฝอยชนิดสะพาย ลัง

จานวน

95,000 บาท

จานวน

59,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพ่นสาร คมีแบบละอองฝอยชนิดสะพาย ลัง
จานวน 1 ครื่อง โดยมีรายละ อียดดังนี้
1. ป็น ครื่องใช้สา รับพ่นสาร คมีแบบละอองฝอยชนิดสะพาย ลัง
2. ครื่องยนต์ บนซิน 4 จัง วะ
3.ความจุของถังน้ามัน ชื้อ พลิงไม่น้อยกว่า 1.8 ลิตร
4. ความจุของถัง ติมสาร คมี ไม่น้อยกว่า 15 ลิตร
(รายการตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น นื่องจาก ป็นครุภัณฑ์ไม่ปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยที่ มท 0808/ว 1134 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2558
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 201 ลาดับที่ 67
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
ครื่องพ่น มอกควัน
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพ่น มอกควัน จานวน 1 ครื่อง โดยมีราย
ละ อียดดังนี้
1. ป็น ครื่องใช้สา รับพ่น มอกควัน
2. กาลัง ครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
( ป็นรายการตั้งจ่ายตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ )
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 201 ลาดับที่ 66
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

215,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

215,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

งินอุด นุนส่วนราชการ
โครงการ งินอุด นุน พื่อ พิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญ ายา สพติด
ของศอ.ปส.จ.ชบ.
-อุด นุนโครงการ งินอุด นุน พื่อ พิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญ า
ยา สพติดของศอ.ปส.จ.ชบ.ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ป็นไปตามระ บียบ งินอุด นุนขององค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4427 ลงวันที่ 7 สิง าคม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 139 ลาดับที่ 4
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสาธารณสุข)
งินอุด นุน อกชน
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โครงการดา นินงานตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ( มู่1- มู่ 9)

จานวน

180,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562 13:08:14

พื่อจ่าย งินอุด นุนชุมชนใน ขต ทศบาล ดา นินงานตามแนวทาง
โครงการ ( มู่ 1- มู่ 9) โดย มู่บ้าน /ชุมชนๆละ ต้องดา นินงาน
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3 โครงการ
ในกรอบวง งิน ชุมชนละ 20,000 บาท ประกอบด้วยโครงการต่างๆ
ดังนี้
- พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนตามโครงการดา นินงานตามพระราชดาริ
ใ ้แก่ชุมชน/ มู่บ้าน มู่ 1 จานวน 20,000 บาท ประกอบด้วย
1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จย่าต้านภัยมะ ร็ง ต้านม
2. โครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ตามพระราชดาริสม ด็จพระ จ้าน้องนาง
ธอ จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
3.โครงการอบรม มอ มู่บ้านในพระราชประสงค์
- พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนตามโครงการดา นินงานตามพระราชดาริ ใ ้แก่
ชุมชน/ มู่บ้าน มู่ 2 จานวน 20,000 บาท ประกอบด้วย
1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จย่าต้านภัยมะ ร็ง ต้านม
2. โครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ตามพระราชดาริสม ด็จพระ จ้าน้องนาง
ธอ จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
3.โครงการอบรม มอ มู่บ้านในพระราชประสงค์
- พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนตามโครงการดา นินงานตามพระราชดาริ ใ ้แก่
ชุมชน/ มู่บ้าน มู่ 3 จานวน 20,000 บาท ประกอบด้วย
1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จย่าต้านภัยมะ ร็ง ต้านม
2. โครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ตามพระราชดาริสม ด็จพระ จ้าน้องนาง
ธอ จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
3.โครงการอบรม มอ มู่บ้านในพระราชประสงค์
- พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนตามโครงการดา นินงานตามพระราชดาริ ใ ้แก่
ชุมชน/ มู่บ้าน มู่ 4 จานวน 20,000 บาท ประกอบด้วย
1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จย่าต้านภัยมะ ร็ง ต้านม
2. โครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ตามพระราชดาริสม ด็จพระ จ้าน้องนาง
ธอ จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
3.โครงการอบรม มอ มู่บ้านในพระราชประสงค์
- พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนตามโครงการดา นินงานตามพระราชดาริ ใ ้แก่
ชุมชน/ มู่บ้าน มู่ 5
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จานวน 20,000 บาท ประกอบด้วย
1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จย่าต้านภัยมะ ร็ง ต้านม
2. โครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ตามพระราชดาริสม ด็จพระ จ้าน้องนาง
ธอ จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
3.โครงการอบรม มอ มู่บ้านในพระราชประสงค์
- พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนตามโครงการดา นินงานตามพระราชดาริ ใ ้แก่
ชุมชน/ มู่บ้าน มู่ 6 จานวน 20,000 บาท ประกอบด้วย
1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จย่าต้านภัยมะ ร็ง ต้านม
2. โครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ตามพระราชดาริสม ด็จพระ จ้าน้องนาง
ธอ จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
3.โครงการอบรม มอ มู่บ้านในพระราชประสงค์
- พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนตามโครงการดา นินงานตามพระราชดาริ ใ ้แก่
ชุมชน/ มู่บ้าน มู่ 7 จานวน 20,000 บาท ประกอบด้วย
1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จย่าต้านภัยมะ ร็ง ต้านม
2. โครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ตามพระราชดาริสม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ
จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
3.โครงการอบรม มอ มู่บ้านในพระราชประสงค์
- พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนตามโครงการดา นินงานตามพระราชดาริ ใ ้แก่
ชุมชน/ มู่บ้าน มู่ 8 จานวน 20,000 บาท ประกอบด้วย
1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จย่าต้านภัยมะ ร็ง ต้านม
2. โครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ตามพระราชดาริสม ด็จพระ จ้าน้องนาง
ธอ จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
3.โครงการอบรม มอ มู่บ้านในพระราชประสงค์
- พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนตามโครงการดา นินงานตามพระราชดาริ ใ ้แก่
ชุมชน/ มู่บ้าน มู่ 9 จานวน 20,000 บาท ประกอบด้วย
1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จย่าต้านภัยมะ ร็ง ต้านม
2. โครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ตามพระราชดาริสม ด็จพระ จ้าน้องนาง
ธอ จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
3.โครงการอบรม มอ มู่บ้านในพระราชประสงค์
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย งินอุด นุนขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท.0808.2/ว4427 ลงวันที่ 7 สิง าคม 2561
และ นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่นท้องถิ่น ที่ มท0810.5/ว207
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 รื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562 งินอุด นุนทั่วไปด้านสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 134 ลาดับที่ 5
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รวม

2,122,900 บาท

รวม

1,632,300 บาท

รวม

1,632,300 บาท

งิน ดือนพนักงาน

จานวน

1,025,640 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสง คราะ ์
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับงานสังคมสง คราะ ์)
งินประจาตาแ น่ง

จานวน

60,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแ น่งใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสง คราะ ์
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับงานสังคมสง คราะ ์)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

497,400 บาท

จานวน

49,260 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนพนักงานใ ้แก่พนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสง คราะ ์
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับงานสังคมสง คราะ ์)
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสง คราะ ์
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับงานสังคมสง คราะ ์)
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งบดาเนินงาน

รวม

490,600 บาท

รวม

144,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

129,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิ ศษใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
และพนักงานจ้าง และจ่าย ป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์
แก่ อปท.
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสง คราะ ์
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับงานสังคมสง คราะ ์)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
และพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสง คราะ ์
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับงานสังคมสง คราะ ์)
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร

จานวน

5,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

ค่าตอบแทน

- พื่อจ่าย งินช่วย ลือการศึกษาบุตรใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสง คราะ ์
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับงานสังคมสง คราะ ์)
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- พื่อจ่าย ป็นค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บ ล่ม นังสือ รือ ข้าปก นังสือ
ค่าซักฟอก ค่าจากัดสิ่งปฎิกูล ค่าโฆษณาและ ผยแพร่ ค่าธรรม นียมต่างๆ
ค่า บี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการดา นินคดี ค่าจ้าง มาบริการ และอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสง คราะ ์
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสังคมสง คราะ ์)

น้า : 67/106

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562 13:08:14

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ

จานวน

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

226,600 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย กินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พัก ค่าบริการ
ที่จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะ บียนต่างๆ ฯลฯ ของผู้บริ าร สมาชิกสภา
ทศบาล พนักงาน ทศบาลและพนักงานจ้าง ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราช
การ พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสง คราะ ์
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับงานสังคมสง คราะ ์)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ พื่อใ ้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สานักงาน ค่าซ่อมบารุง
ปกติของยานพา นะ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสง คราะ ์
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับงานสังคมสง คราะ ์)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าซื้อวัสดุสานักงาน ช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ดินสอ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสง คราะ ์
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับงานสังคมสง คราะ ์)
วัสดุยานพา นะและขนส่ง
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพา นะและขนส่ง ช่น แบต ตอรี่ ยางนอก
ยางใน ัว ทียน กันชนรถยนต์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสง คราะ ์
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับงานสังคมสง คราะ ์)
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วัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น

จานวน

44,600 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น ช่น น้ามัน บนซิน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสง คราะ ์
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับงานสังคมสง คราะ ์)
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร่

จานวน

50,000 บาท

วัสดุคอมพิว ตอร์

จานวน

40,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ ช่น แผ่นซีดี อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล มึกปริ๊น ตอร์ โปรแกรมและอื่นๆ ที่ กี่ยวข้องกับคอมพิว ตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสง คราะ ์
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับงานสังคมสง คราะ ์)
วัสดุอื่น

จานวน

2,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ ผยแพร่ ช่น กระดาษ ขียน
โปส ตอร์ พู่กัน สี บอร์ด กระดานไม้อัด ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฟิล์ม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสง คราะ ์
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับงานสังคมสง คราะ ์)

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่ ข้าลักษณะและประ ภทตาม
ระ บียบวิธีการงบประมาณ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสง คราะ ์
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับงานสังคมสง คราะ ์)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

340,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

340,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

340,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
โครงการช่วย ลือ งินสง คราะ ์ครอบครัวสา รับผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วย ลือ งินสง คราะ ์ครอบครัวสา รับ
ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ประจาปีงบประมาณ 2563
- ป็นไปตามระ บียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสง คราะ ์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2552
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย พื่อช่วย ลือประชา
ชนตามอานาจ น้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 138 ลาดับที่ 1 ตั้ง
จ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสง คราะ ์
(งานสวัสดิการสังคมและสังคมสง คราะ ์)
โครงการส่ง สริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่ง สริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ในชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
อา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่า ช่า
ที่พัก ค่าพา นะ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรม จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 138 ลาดับที่ 3 ตั้ง
จ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสง คราะ ์
(งานสวัสดิการสังคมและสังคมสง คราะ ์)
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โครงการส่ง สริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน

จานวน

200,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

6,266,030 บาท

รวม

4,980,520 บาท

รวม

4,980,520 บาท

งิน ดือนพนักงาน

จานวน

2,427,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ ค ะ ละชุมชน)
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่ง สริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2563โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
อา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่า ช่า
ที่พัก ค่าพา นะ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรม จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 138 ลาดับที่ 2 ตั้ง
จ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสง คราะ ์
(งานสวัสดิการสังคมและสังคมสง คราะ ์)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ พื่อใ ้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สานักงาน ค่าซ่อมบารุง
ปกติของยานพา นะ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสง คราะ ์
(งานสวัสดิการสังคมและสังคมสง คราะ ์)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มต่างๆ ใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ ค ะ ละชุมชน)
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งินประจาตาแ น่ง

จานวน

188,400 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแ น่งของพนักงาน ทศบาล
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ ค ะ ละชุมชน)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

2,043,120 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนพนักงานใ ้แก่พนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ ค ะ ละชุมชน)
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

312,000 บาท

รวม

1,235,510 บาท

รวม

452,510 บาท

จานวน

372,510 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
และพนักงานจ้างและจ่าย ป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
ป็นประโยชน์แก่ อปท.
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นด งินประโยชน์ตอบ
แทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2557
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ ค ะ ละชุมชน)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ ค ะ ละชุมชน)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอก วลาราชการใ ้แก่พนักงาน
ทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่งใ ้ปฏิบัติงานนอก วลาราชการ ป็นครั้ง
คราวตามความจา ป็น
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ ค ะ ละชุมชน)
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ค่า ช่าบ้าน

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินค่า ช่าบ้านใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ ค ะ ละชุมชน)
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร

จานวน

50,000 บาท

รวม

350,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พัก ค่าบริการที่
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าลงทะ บียนต่างๆ ฯลฯ ของ
พนักงาน ทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ ค ะ ละชุมชน)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน

150,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ ค ะ ละชุมชน)
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- พื่อจ่าย ป็นค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บ นังสือ รือ ข้าปก นังสือ ค่าซักฟอก
ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและ ผยแพร่ ค่าธรรม นียมต่างๆ ค่า บี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดา นินคดี ค่าจ้าง มาบริการ และอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ ค ะ ละชุมชน)
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ

- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน พื่อใ ้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ ค ะ ละชุมชน)
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ค่าวัสดุ

รวม

433,000 บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานัก
งาน ช่น กระดาษ แฟ้ม ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ ค ะ ละชุมชน)
วัสดุก่อสร้าง

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ช่น ทิน นอร์ สี ปูนซี มนต์
ท่อน้า อุปกรณ์ประปา ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ ค ะ ละชุมชน)
วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพา นะและขนส่ง ช่น ยางรถยนต์
ัว ทียน แบต ตอรี่ กันชนรถยนต์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ ค ะ ละชุมชน)
วัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น

จานวน

120,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น ช่น น้ามันดี ซล น้ามัน
บนซิน น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ ค ะ ละชุมชน)
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร่

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ ผยแพร่ ช่น พู่กัน สี กระดาษ ขียน
โปส ตอร์ ฟิล์ม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ ค ะ ละชุมชน)
วัสดุ ครื่องแต่งกาย

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ครื่องแต่งกาย ช่น ผ้าปิดจมูก รอง ท้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ ค ะ ละชุมชน)
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วัสดุคอมพิว ตอร์

จานวน

93,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ ช่น แผ่นซีดี อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล มึกปริ้น ตอร์ มาส์ โปรแกรม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ ค ะ ละชุมชน)
วัสดุอื่น

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ ข้าลักษณะและประ ภท
ตามระ บียบวิธีงบประมาณ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ ค ะ ละชุมชน)
งบลงทุน

รวม

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

29,174,640 บาท

รวม

818,100 บาท

รวม

818,100 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

774,480 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนพนักงานใ ้แก่พนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานไฟฟ้าถนน)
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

43,620 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใ ญ่ พื่อสามารถใ ้ใช้งานได้ตามปกติ ช่น ครื่องบิน ครื่องจักรกล
ยานพา นะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติ รือค่าซ่อมกลาง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ ค ะ ละชุมชน)
งานไฟฟ้าถนน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานไฟฟ้าถนน)
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งบดาเนินงาน

รวม

2,704,540 บาท

รวม

74,540 บาท

จานวน

64,540 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษใ ้แก่พนักงานจ้างและ
จ่าย ป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่ อปท.
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นด งินประโยชน์ตอบ
แทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2557
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานไฟฟ้าถนน)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
จานวน

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอก วลาราชการใ ้แก่พนักงาน
ทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่งใ ้ปฏิบัติงานนอก วลาราชการ ป็น
ครั้งคราวตามความจา ป็น
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานไฟฟ้าถนน)
ค่าใช้สอย

รวม

600,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการต่างๆ ช่น ค่าธรรม นียมรังวัดแนว ขต
ที่ดิน ฯลฯ ป็นต้น
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานไฟฟ้าถนน)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน พื่อใ ้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานไฟฟ้าถนน)
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ค่าวัสดุ

รวม

2,030,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

700,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานไฟฟ้าถนน)
วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ช่น ผงซักฟอก น้ายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานไฟฟ้าถนน)
วัสดุก่อสร้าง

จานวน

600,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ช่น ทิน นอร์ สี ปูนซี มนต์
ท่อน้า อุปกรณ์ประปา ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานไฟฟ้าถนน)
วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จานวน

200,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพา นะและขนส่ง ช่น ยางรถยนต์
ัว ทียน แบต ตอรี่ กันชนรถยนต์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานไฟฟ้าถนน)
วัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น

จานวน

390,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น ช่น น้ามันดี ซล น้ามัน
บนซิน น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานไฟฟ้าถนน)
วัสดุการ กษตร

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุการ กษตร ช่น ยากาจัดแมลง ยากาจัดวัชพืช ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานไฟฟ้าถนน)
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วัสดุ ครื่องแต่งกาย

จานวน

80,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ครื่องแต่งกาย ช่น ผ้าปิดจมูก รอง ท้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานไฟฟ้าถนน)
วัสดุสารวจ

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสารวจ ช่น บันไดอลูมิ นียม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานไฟฟ้าถนน)
วัสดุอื่น

จานวน

10,000 บาท

รวม

25,652,000 บาท

รวม

79,000 บาท

จานวน

19,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ ข้าลักษณะและประ ภทตาม
ระ บียบวิธีงบประมาณ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานไฟฟ้าถนน)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อ ครื่องตัด ญ้า
ค่าจัดซื้อ ครื่องตัด ญ้า
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องตัด ญ้า แบบข้อแข็ง จานวน 2 ครื่อง
ครื่องๆ ละ 9,500 บาท รวม ป็น งิน 19,000 บาท มีคุณลักษณะ ฉพาะ
สัง ขป ดังนี้
1) ป็น ครื่องตัด ญ้าแบบสะพาย
2) ครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด
( ป็นรายการตั้งจ่ายตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 196
ลาดับที่ 33
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงาาน ค ะ ละชุมชน
(งานไฟฟ้าถนน)

น้า : 78/106

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562 13:08:15

ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าจัดซื้อ ครื่อง ลื่อยยนต์

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

25,573,000 บาท

จานวน

1,200,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่อง ลื่อยยนต์ จานวน 1 ครื่องๆ ละ 10,000
บาท ป็นจานวน งิน 10,000 บาท
รายละ อียด ดังนี้
- ขนาดบาร์ไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว
- ครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
( ป็นรายการตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น นื่องจาก ป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 196 ลาดับที่ 54
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงาาน ค ะ ละชุมชน
(งานไฟฟ้าถนน)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- พื่อจ่าย ป็นซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใ ญ่ซึ่งไม่รวม
ถึงค่าซ่อมบารุงตามปกติ รือค่าซ่อมกลาง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานไฟฟ้าถนน)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างกาแพงป้องกันตลิ่งบริ วณฝายก๋ง ฉียบ (ตอนที่ 3) มู่ที่ 2
- พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างกาแพงป้องกันตลิ่ง บริ วณฝายก๋ง ฉียบ (ตอนที่ 3
) มู่ที่ 2 ค่าก่อสร้างกาแพงป้องกันตลิ่ง สูงประมาณ 3.00 ม.
ความยาว 200 ม. (ตาม บบที่ ทศบาลกา นด)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไขครั้งที่ 1/2562 น้าที่ 24 ลาดับที่ 17
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานไฟฟ้าถนน)

น้า : 79/106

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562 13:08:15

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าคอนกรีต สริม ล็ก บริ วณสายสว่างศิลป์ ชื่อม
้วยยายสร้อย มู่ที่ 2
- พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้าคอนกรีต สริม ล็กบริ วณสายสว่าง
ศิลป์ ชื่อม ้วยยายสร้อย มู่ที่ 2 โดยทาการก่อสร้างท่อระบายน้าคอนกรีต
สริม ล็กขนาด ส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ความยาว 150.00 ม. พร้อมวาง
บ่อพักสา รับท่อระบายน้า ขนาด ส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 มตร จานวน 15
บ่อ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละ อียดตามแบบที่ ทศบาลกา นด)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 น้าที่ 23 ลาดับที่ 16
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานไฟฟ้าถนน)
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม ล็ก ซอยบ้านกานันบรรจง มู่ที่ 5
- พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม ล็ก ซอยบ้านกานันบรรจง มู่
ที่ 5 โดยทาการปรับปรุงถนน คสล. ความกว้าง 4.00 มตร ความยาว 55.00
มตร นาไม่น้อยกว่า 0.15 มตร รือคิดปริมาณพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีต สริม ล็กไม่น้อยกว่า 220.00 ตาราง มตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการรายละ อียดตามแบบที่ ทศบาลตาบล นองปลาไ ลกา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 น้าที่ 5 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานไฟฟ้าถนน)

จานวน

785,000 บาท

จานวน

109,000 บาท

น้า : 80/106

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562 13:08:15

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม ล็ก ซอยสุขสมบูรณ์ 5/5 มู่ที่ 9

จานวน

1,491,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม ล็ก ซอยสุขสมบูรณ์ 5/5 มู่
ที่ 9 โดยทาการ
ช่วงที่ 1 ปรับปรุงถนน คสล. ความกว้าง 6.00 มตร ความยาว 150.00
มตร นาไม่น้อยกว่า 0.15 มตร รือคิดปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
สริม ล็กไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 861.12 ตาราง มตร และปรับปรุงบ่อ
พัก สา รับท่อระบายน้า ส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 มตร จานวน 12 บ่อ พร้อม
ติดตั้งฝาบ่อพัก ล็ก ล่อ จานวน 12 ฝา
ช่วงที่ 2 ปรับปรุงถนน คสล. ความกว้าง 4.00 มตร ความยาว 270.00
มตร นาไม่น้อยกว่า 0.15 มตร รือคิดปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
สริม ล็กไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 1,039.04 ตาราง มตร และปรับปรุงบ่อ
พัก สา รับท่อระบายน้า ส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 มตร จานวน 16 บ่อ พร้อม
ติดตั้งฝาบ่อพัก ล็ก ล่อ จานวน 16 ฝา โดยรวมปริมาณงานรวม ช่วงที่ 1
และช่วงที่ 2 ปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต สริม ล็กไม่รวมบ่อพักไม่น้อย
กว่า 1,900.16 ตาราง มตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละ อียดตามแบบที่
ทศบาลตาบล นองปลาไ ลกา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562
น้าที่ 9 ลาดับที่ 5
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม ล็ก สายบ้านนางสารวย มู่ที่ 5
จานวน

216,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม ล็ก สายบ้านนาง
สารวย มู่ที่ 5 โดยทาการปรับปรุงถนน คสล. ความกว้าง 4.00 มตร ความ
ยาว 109.00 มตร นาไม่น้อยกว่า 0.15 มตร รือคิดปริมาณพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีต สริม ล็กไม่น้อยกว่า 436.00 ตาราง มตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
รายละ อียดตามแบบที่ ทศบาลตาบล นองปลาไ ลกา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข ครั้งที่1/2562 น้าที่ 6 ลาดับที่ 2
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)

น้า : 81/106

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562 13:08:15

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม ล็ก สายบ้านนาย ผื่อน มู่ที่ 3

จานวน

251,000 บาท

จานวน

2,880,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม ล็ก สายบ้านนาย ผื่อน มู่ที่ 3
โดยทาการปรับปรุงถนนลูกรัง ดิมใ ้ ป็นถนนคอนกรีต สริม ล็ก ขนาดความ
กว้าง 3.50 มตร ความยาว 133.00 มตร นา 0.15 มตร รือคิด ป็นพื้นที่
ผิวจราจรคอนกรีต สริม ล็กไม่น้อยกว่า 465.50 ตาราง มตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ รายละ อียดตามแบบที่ ทศบาลตาบล นองปลาไ ลกา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 น้าที่ 8 ลาดับที่ 4
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม ล็กพร้อมท่อระบายน้า ซอยสุขสมบูรณ์
7/1 ชื่อม 7/2 มู่ที่ 8
- พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม ล็กพร้อมท่อระบายน้า ซอยสุข
สมบูรณ์ 7/1 ชื่อม 7/2 มู่ที่ 8 โดยทาการปรับปรุงถนน คสล. ความ
กว้าง 5.00 มตร ความยาว 437.00 มตร นาไม่น้อยกว่า 0.15 มตร รือ
คิดปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต สริม ล็กไม่รวมบ่อพักไม่น้อย
กว่า 2,112.33 ตาราง มตร และวางท่อระบายน้า คสล. ขนาด ส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 มตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 394.00 มตร และวางบ่อ
พัก สา รับท่อระบายน้า ส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 มตร จานวน 43 บ่อ พร้อม
ติดตั้งฝาบ่อพัก ล็ก ล่อ จานวน 43 ฝา รือคิด ป็นความยาวท่อรวมบ่อพัก
น้าไม่น้อยกว่า 437.00 มตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละ อียดตามแบบ
ที่ ทศบาลตาบล นองปลาไ ลกา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562
น้าที่ 10 ลาดับที่ 6
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562 13:08:15

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม ล็กพร้อมท่อระบายน้า นางวิชา แสวง า จานวน
ทรัพย์ มู่ที่ 5
- พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม ล็กพร้อมท่อระบายน้า นาง
วิชา แสวง าทรัพย์ มู่ที่ 5 โดยทาการปรับปรุงถนน คสล. ความกว้าง 4.00
มตร ความยาว 65.50 มตร นาไม่น้อยกว่า 0.15 มตร รือคิดปริมาณ
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต สริม ล็กไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 251.86 ตาราง
มตร และวางท่อระบายน้า คสล. ขนาด ส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 มตร (มอก
.ชั้น 3) ความยาว 60.00 มตร และวางบ่อพัก สา รับท่อระบายน้า ส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 มตร จานวน 6 บ่อ พร้อมติดตั้งฝาบ่อพัก ล็ก ล่อ จานวน 6
ฝา รือคิด ป็นความยาวท่อรวมบ่อพักน้าไม่น้อยกว่า 66.00 มตร พร้อมติด
ตั้งป้ายโครงการรายละ อียดตามแบบที่ ทศบาลตาบล นองปลาไ ลกา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 น้าที่ 11 ลาดับที่ 7
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานไฟฟ้าถนน)
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม ล็กพร้อมท่อระบายน้า สายบ้านนายนิยม จานวน
อยู่สบาย มู่ที่ 5
- พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม ล็ก สายบ้านนายนิยม อยู่
สบาย มู่ที่ 5 โดยทาการปรับปรุงถนน คสล. ความกว้าง 4.00 มตร ความ
ยาว 104.00 มตร นาไม่น้อยกว่า 0.15 มตร รือคิดปริมาณพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีต สริม ล็กไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 397.41 ตาราง มตร และวางท่อ
ระบายน้า คสล. ขนาด ส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 มตร (มอก.ชั้น 3) ความ
ยาว 93.00 มตร และวางบ่อพัก สา รับท่อระบายน้า 0.60 มตร จานวน 11
บ่อ พร้อมติดตั้งฝาบ่อพัก ล็ก ล่อ จานวน 11 ฝา รือคิด ป็นความยาวท่อ
รวมบ่อพักน้าไม่น้อยกว่า 104.00 มตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละ อียด
ตามแบบที่ ทศบาลตาบล นองปลาไ ลกา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 น้าที่ 7 ลาดับที่ 3
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานไฟฟ้าถนน)

น้า : 82/106

379,000 บาท

629,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562 13:08:15

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม ล็กพร้อมท่อระบายน้า สายบ้านนายอ๊อด จานวน
(ตอนที่ 1) มู่ที่ 4
- พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม ล็กพร้อมท่อระบายน้า
สายบ้านนายอ๊อด (ตอนที่ 1) มู่ที่ 4 โดยทาการปรับปรุงถนนลูกรัง ดิมใ ้ ป็น
ถนนคอนกรีต สริม ล็ก ขนาดความกว้าง 6.00 มตร ความยาว 300.00
มตร นา 0.15 มตร รือคิด ป็นพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต สริม ล็กไม่รวม
บ่อพักไม่น้อยกว้า 1,779.00 ตาราง มตร
พร้อมวางท่อระบายน้าคอนกรีต สริม ล็ก (มอก.ชั้น 3) ขนาด ส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 มตร และวางบ่อพักคอนกรีต สริม ล็กพร้อมติดตั้งฝา ล็ก
ล่อ จานวน 21 บ่อ ความยาวท่อระบายน้ารวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 300.00
มตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละ อียดตามแบบที่ ทศบาลตาบล นอง
ปลาไ ลกา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไขครั้งที่ 1 /2562 น้าที่ 12 ลาดับที่ 8
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานไฟฟ้าถนน)

น้า : 83/106

2,000,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562 13:08:15

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม ล็กพร้อมท่อระบายน้าคอนกรีต สริม ล็ก จานวน
ซอยบ้านนางทัศนีย์ มู่ที่ 5
- พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม ล็กพร้อมท่อระบายน้าคอนกรีต
สริม ล็ก ซอยบ้านนางทัศนีย์ มู่ที่ 5 โดยทาการปรับปรุงถนน คสล. ความ
กว้าง 4.50 มตร ความยาว 59.00 มตร นาไม่น้อยกว่า 0.15 มตร รือคิด
ปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต สริม ล็กไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 251.98
ตาราง มตร และวางท่อระบายน้า คสล. ขนาด ส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
มตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 57.00 มตร และวางบ่อพัก สา รับท่อระบาย
น้า ส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 มตร จานวน 8 บ่อ พร้อมติดตั้งฝาบ่อพัก ล็ก
ล่อ จานวน 8 ฝา รือคิด ป็นความยาวท่อรวมบ่อพักน้าไม่น้อยกว่า 65.00
มตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละ อียดตามแบบที่ ทศบาลตาบล นอง
ปลาไ ลกา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไขครั้งที่ 1 /2562 น้าที่ 13 ลาดับที่ 9
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานไฟฟ้าถนน)
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม ล็กพร้อมท่อระบายน้าคอนกรีต สริม ล็ก จานวน
ซอย นองปลาไ ล 14 มู่ที่ 2
- พื่อจ่ายค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม ล็กพร้อมท่อระบายน้าคอนกรีต
สริม ล็ก ซอย นองปลาไ ล 14 มู่ที่ 2 โดยทาการปรับปรุงถนนคอนกรีต
สริม ล็ก ความกว้าง 5.00 มตรความยาว 169.00 มตร
นาไม่น้อยกว่า 0.15 มตร รือคิด ป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 845.00
ตาราง มตร วางท่อระบายน้า ขนาด ส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 มตร (มอก.ชั้น 3
) ยาวประมาณ 169.00 มตร (วางฝัง ดียว) และวางบ่อพักสา รับท่อระบาย
น้าขนาด ส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 มตร จานวน 17 บ่อ พร้อมวางท่อและบ่อ
พักข้ามทาง (cross) จานวน 9 จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละ อียดตาม
แบบที่ ทศบาลตาบล นองปลาไ ลกา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไขครั้งที่ 1/2562 น้าที่ 14 ลาดับที่ 10
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานไฟฟ้าถนน)

น้า : 84/106

418,000 บาท

1,450,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562 13:08:15

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม ล็กพร้อมท่อระบายน้าคอนกรีต สริม ล็ก จานวน
สายศาล จ้าพ่อแก่แยกร้านค้านางบุญศรี มู่ที่ 2
- พื่อจ่ายค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม ล็กพร้อมท่อระบายน้าคอนกรีต
สริม ล็ก สายศาล จ้าพ่อแก่แยกร้านค้านางบุญศรี มู่ที่ 2 โดยทาปรับปรุง
ถนนคอนกรีต สริม ล็ก ความกว้าง 6.00 มตร ความยาว 44.00 มตร นา
ไม่น้อยกว่า 0.15 มตร รือคิด ป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 264.00 ตาราง
มตร พร้อมวางท่อระบายน้า ขนาด ส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 มตร (มอก.ชั้น 3
) ยาวประมาณ 44.00 มตร (วางฝัง ดียว) และวางบ่อพักสา รับท่อระบาย
น้า ขนาด ส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 มตร จานวน 4 บ่อ พร้อมวางท่อและบ่อ
พักข้ามทาง (cross) จานวน 2 จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละ อียดตาม
แบบที่ ทศบาลตาบล นองปลาไ ลกา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562
น้าที่ 15 ลาดับที่ 11
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)

น้า : 85/106

383,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562 13:08:15

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม ล็กพร้อมวางท่อระบายน้า ถนนสาย นอง จานวน
กตุน้อย ซอย 2/1 มู่ที่ 6
- พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม ล็กพร้อมวางท่อระบายน้า ถนน
สาย นอง กตุน้อย ซอย 2/1 มู่ที่ 6 โดยทาการ
ช่วงที่ 1
ปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม ล็ก ความกว้าง 4.00 มตร ความยาว 63.00
มตร นาไม่น้อยกว่า 0.15 มตร รือคิด ป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 252.00 ตาราง มตร วางท่อระบายน้า ขนาด ส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
มตร (มอก.ชั้น 3) ยาวประมาณ 126.00 มตร (วางสองฝัง)
และวางบ่อพักสา รับท่อระบายน้า ขนาด ส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
มตร จานวน 12 บ่อ
ช่วงที่ 2
ปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม ล็ก ความกว้าง 6.00 มตร ความยาว 129.00
มตร นาไม่น้อยกว่า 0.15 มตร รือคิด ป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 774.00 ตาราง มตร วางท่อระบายน้า ขนาด ส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
มตร (มอก.ชั้น 3) ยาวประมาณ 258 มตร (วางสองฝัง) และวางบ่อพัก
สา รับท่อระบายน้า ขนาด ส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 มตร จานวน 26 บ่อ
ช่วงที่ 3
ปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม ล็ก ความกว้าง 4.50 มตร ความยาว 12.00
มตร นาไม่น้อยกว่า 0.15 มตร รือคิด ป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 54.00 ตาราง มตร วางท่อระบายน้า ขนาด ส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
มตร (มอก.ชั้น 3) ยาวประมาณ 30 มตร (วางฝัง ดียว) และวางบ่อพัก
สา รับท่อระบายน้า ขนาด ส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 มตร
จานวน 3 บ่อ (รายละ อียดตามแบบขยาย) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
รายละ อียดตามแบบที่ ทศบาลกา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562
น้าที่ 16-18 ลาดับที่ 12
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานไฟฟ้าถนน)

น้า : 86/106

2,250,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562 13:08:15

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม ล็กพร้อมวางท่อระบายน้า สายฮา ลฮูย่า จานวน
(ตอนที่ 2) มู่ที่ 7
- พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม ล็กพร้อมวางท่อระบายน้า
สายฮา ลฮูย่า (ตอนที่ 2) มู่ที่ 7 โดยทาการปรับปรุงถนนลูกรัง ดิมใ ้ ป็น
ถนนคอนกรีต สริม ล็ก ขนาดความกว้าง 5.50 มตร ความยาว 585.00
มตร นา 0.15 มตร รือคิด ป็นพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต สริม ล็ก ไม่รวม
บ่อพักไม่น้อยกว่า 3,094.00 ตาราง มตร พร้อมวางท่อระบายน้าคอนกรีต
สริม ล็ก (มอก.ชั้น 3) ขนาด ส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 มตร และวางบ่อพัก
คอนกรีต สริม ล็กพร้อมติดตั้งฝา ล็ก ล่อ จานวน 80 บ่อ ความยาวท่อ
ระบายน้ารวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 1,170.00 มตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ รายละ อียดตามแบบที่ ทศบาลตาบล นองปลาไ ลกา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 น้าที่ 19 ลาดับที่ 13
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานไฟฟ้าถนน)

น้า : 87/106

5,432,000 บาท

น้า : 88/106

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562 13:08:15

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม ล็กพร้อมวางท่อระบายน้าคอนกรีต สริม
ล็ก ซอยบ้านนายนพดล มู่ที่ 1
- พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม ล็กพร้อมวางท่อระบายน้า
คอนกรีต สริม ล็ก ซอยบ้านนายนพดล มู่ที่ 1โดยทาการ
ช่วงที่ 1
1.ปรับปรุงถนน คสล.กว้างประมาณ 6.00 มตร ยาวประมาณ 182.00
มตร นา 0.15 มตร รือคิด ป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า1,092.00 ตร.ม.
2.วางท่อระบายน้า ขนาด ส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 มตร (มอก.ชั้น 3) ยาว
ประมาณ 364.00 มตร (วางสองฝัง) และวางบ่อพักสา รับท่อระบาย
น้า ขนาด ส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 มตร จานวน 36 บ่อพร้อมติดตั้งฝาบ่อ
พัก จานวน 36 ฝา
ช่วงที่ 2
1.ปรับปรุงถนน คสล.กว้างประมาณ 4.00 มตร ยาวประมาณ 25.00
มตร นา 0.15 มตร รือคิด ป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 100.00 ตร.ม.
2.วางท่อระบายน้า ขนาด ส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 มตร (มอก.ชั้น 3) ยาว
ประมาณ 25.00 มตร (วางฝัง ดียว) และวางบ่อพักสา รับท่อระบาย
น้า ขนาด ส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 มตร จานวน 2 บ่อ พร้อมติดตั้งฝาบ่อ
พัก จานวน 2 ฝา (รายละ อียดตามแบบขยาย) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ราย
ละ อียดตามแบบที่ ทศบาลตาบล นองปลาไ ลกา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 น้าที่ 20-21 ลาดับที่ 14
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานไฟฟ้าถนน)

จานวน

2,200,000 บาท

น้า : 89/106

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562 13:08:15

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม ล็กและวางท่อระบายน้าคอนกรีต สริม
ล็ก พร้อมบ่อพัก สายมาบบอน 17 (บ้านนายไถ) ตอนที่ 1 มู่ที่ 3

จานวน

2,000,000 บาท

จานวน

1,500,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม ล็กและวางท่อระบายน้า
คอนกรีต สริม ล็ก พร้อมบ่อพัก สายมาบบอน 17 (บ้านนายไถ) ตอนที่ 1 มู่
ที่ 3 โดยทาการปรับปรุงถนนลูกรัง ดิมใ ้ ป็นถนนคอนกรีต สริม ล็ก ขนาด
ความกว้าง 6.00 มตร ความยาว 320.00 มตร นา 0.15 มตร รือคิด ป็น
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต สริม ล็กไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว้า 1,898.00 ตาราง
มตร พร้อมวางท่อระบายน้าคอนกรีต สริม ล็ก (มอก.ชั้น 3) ขนาด ส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60 มตร และวางบ่อพักคอนกรีต สริม ล็ก พร้อมติดตั้งฝา ล็ก
ล่อ จานวน 22 บ่อ ความยาวท่อระบายน้ารวมบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 320.00
มตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละ อียดตามแบบที่ ทศบาลกา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 น้าที่ 22 ลาดับที่ 15
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานไฟฟ้าถนน)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายใน ขต ทศบาล
ตาบล นองปลาไ ล
- พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงที่ดิน การดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงสิ่งก่อ
สร้าง ซึ่งทาใ ้ที่ดิน สิ่งก่อสร้างมีมูลค่า พิ่มขึ้น
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 89 ลาดับที่ 164
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานไฟฟ้าถนน)

น้า : 90/106

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562 13:08:15

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

13,110,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

13,110,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

12,970,000 บาท

จานวน

12,960,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการจ้าง อกชน ก็บขนขยะและกาจัดขยะมูล
ฝอยประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้าง มา
อกชน ก็บขนขยะและกาจดขยะมูลฝอย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ ป็นระ บียบ รียบร้อย
ของบ้าน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- ป็นไปตามประกาศกระทรวงม าดไทย รื่องการจัดการขยะมูลฝอย
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ต.ค. 2560
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 145 ลาดับที่ 4
ตั้งจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน

10,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
โครงการจ้าง มา อกชน ก็บขนขยะและกาจัดขยะมูลฝอย

- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษา รือซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการใ ้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ. 2562
ตั้งจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ช่น ถังขยะ แปรง
ไม้กวาดสบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ
ตั้งจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

รวม

140,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

น้า : 91/106

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562 13:08:15

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพา นะและขนส่ง ช่น แบต ตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน ัว ทียน กันชนรถยนต์ ฯลฯ
ตั้งจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
วัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าซื้อวัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น ช่น น้ามัน บนซิน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
ตั้งจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงาน ค ะและชุมชน
(งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

1,001,080 บาท

รวม

877,080 บาท

รวม

877,080 บาท

จานวน

610,800 บาท

งินประจาตาแ น่ง

จานวน

18,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแ น่งใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

248,280 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
ตั้งจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความ ข้มแข็งใ ้ชุมชน
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน)

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนพนักงานใ ้แก่พนักงานจ้าง
ตั้งจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความ ข้มแข็งใ ้ชุมชน
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน)

น้า : 92/106

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562 13:08:15

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

124,000 บาท

รวม

74,000 บาท

จานวน

74,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษใ ้แก่พนักงาน
ทศบาล และพนักงานจ้าง และจ่าย ป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็น
ประโยชน์แก่ อปท.
ตั้งจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความ ข้มแข็งใ ้ชุมชน
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน)
ค่าใช้สอย
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย กินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พัก ค่าบริการที่จอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะ บียนต่างๆ ฯลฯ ของผู้บริ าร สมาชิกสภา ทศบาล พนักงาน
ทศบาลและพนักงานจ้าง ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราช
การ พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
(งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน)

น้า : 93/106

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562 13:08:15

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

900,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

900,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

900,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
โครงการค่ายครอบครัวอบอุ่นล้อมรั้วป้องกันปัญ ายา สพติด
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการครอบครัวอบอุ่นล้อมรั้วป้องกันปัญ า
ยา สพติด ชุมชน ข็มแข็ง ตาบล นองปลาไ ล ประจาปีงบ
ประมาณ
พ.ศ.2563
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรม จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 139 ลาดับที่ 2 ตั้ง
จ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนสร้าง สริมความ ข้มแข็งของชุมชน (งานส่ง
สริม ละสนับสนุนความ ข้มแข็งชุมชน)

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทาโคมไฟกะลามะพร้าว
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพการทาโคมไฟกะลา
มะพร้าว ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
อา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่า ช่า
ที่พัก ค่าพา นะ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรม จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 128 ลาดับที่ 2 ตั้ง
จ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนสร้าง สริมความ ข้มแข็งของชุมชน (งานส่ง
สริม ละสนับสนุนความ ข้มแข็งชุมชน)

น้า : 94/106

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562 13:08:15

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทาไม้กวาดมะพร้าว

จานวน

50,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพการทาไม้กวาด
มะพร้าว ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
อา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ยไวนิล ค่า ช่าที่
พัก ค่าพา นะ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การ ข้ารับการฝึกอบรม จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 128 ลาดับที่ 3
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
(งานส่งสริม ละสนับสนุนความ ข้มแข็งชุมชน)

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน กษตรตาบล นองปลาไ ล
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน กษตรตาบล นอง
ปลาไ ล ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
อา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่า ช่า
ที่พัก ค่าพา นะ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรม จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 129 ลาดับที่ 7
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้าง สริมความ ข้มแข็งของ
ชุมชน (งานส่งสริม ละสนับสนุนความ ข้มแข็งชุมชน))
โครงการสง สริมการกาจัดศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่ง สริมการกาจัดศัตรูพืชโดยวิธีทาง
ธรรมชาติ ประจาปีงบประมาณ 2563โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
อา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่า ช่า
ที่พัก ค่าพา นะ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรม จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 128 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
(งานส่ง สริมและสนับสนุนความ ข้มแข็งชุมชน)

น้า : 95/106

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562 13:08:15

โครงการส่ง สริม พิ่มศักยภาพพัฒนาอาชีพใ ้กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตาบล นอง
ปลาไ ล

จานวน

300,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่ง สริม พิ่มศักยภาพพัฒนาอาชีพใ ้กลุ่ม
สตรีอาสาพัฒนาตาบล นองปลาไ ล ประจาปีงบประมาณ 2563
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่า ช่าที่พัก ค่าพา นะ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การ ข้ารับการฝึกอบรม จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 128 ลาดับที่ 4
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
(งานส่ง สริมและสนับสนุนความ ข้มแข็งชุมชน)
โครงการส่ง สริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิสา กิจชุมชนบ้าน นอง กตุ
ใ ญ่(กลุ่มน้าพริก)
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่ง สริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่ม
วิสา กิจชุมชนบ้าน นอง กตุใ ญ่(กลุ่มน้าพริก) ประจาปีงบประมาณ 2563
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่า ช่าที่พัก ค่าพา นะ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การ ข้ารับการฝึกอบรม จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 128 ลาดับที่ 5
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
(งานส่ง สริมและสนับสนุนความ ข้มแข็งชุมชน)

น้า : 96/106

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562 13:08:15

โครงการ สริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นใ ้แก่ ด็กในวัย รียน ตาบล นอง
ปลาไ ล

จานวน

50,000 บาท

รวม

250,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

250,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

250,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นใ ้แก่
ด็กในวัย รียน ตาบล นองปลาไ ล ประจาปีงบประมาณ 2563
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่า ช่าที่พัก ค่าพา นะ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การ ข้ารับการฝึกอบรม จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 129 ลาดับที่ 6
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
(งานส่ง สริมและสนับสนุนความ ข้มแข็งชุมชน)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
โครงการคลินิคฟุตบอล ยาวชนภาคฤดูร้อน
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคลินิกฟุตบอล ยาวชนภาคฤดูร้อน
ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอา าร ค่า
อา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า140 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

น้า : 97/106

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562 13:08:15

โครงการม กรรมกีฬามวลชนตาบล นองปลาไ ล

จานวน

200,000 บาท

รวม

555,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

405,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

405,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการม กรรมกีฬามวลชนตาบล นองปลาไ ล
ประจาปีงบประมาณ 2563โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่า งินรางวัล ของรางวัลวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่า จ้า น้าที่
ประจาสนาม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า140 ลาดับที่ 2
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
โครงการคัด ลือกผู้ทาคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
- พื่อ ป็นค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการการคัด ลือกผู้ทาคุณประโยชน์ โดย ป็นค่าใช้
จ่ายในการดา นินงาน ช่น ค่า อกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอา ารและ
ครื่องดื่ม ค่า ช่า ต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ป็น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 168ลาดับที่ 4
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

น้า : 98/106

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562 13:08:15

โครงการจัดงานประ พณีลอยกระทง

จานวน

100,000 บาท

- พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประ พณีลอยกระทง ประจาปีงบ
ประมาณ 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ
ครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าจ้าง มาจัด
นิทรรศการ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า168 ลาดับที่ 2
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
โครงการประ พณีการแ ่ ทียน ข้าพรรษา
จานวน

100,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการประ พณีการแ ่ ทียน ข้า
พรรษา ประจาปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าจ้าง มาจัด
นิทรรศการ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า168 ลาดับที่ 3
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม ละ
นันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประ พณีม าสงกรานต์และประ พณีกองข้าว
จานวน

200,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการสืบสานวัฒนธรรมประ พณีม า
สงกรานต์และประ พณีกองข้าว ประจาปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย ค่า
อา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ค่าจ้าง มาจัดนิทรรศการ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า168 ลาดับที่ 1
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

น้า : 99/106

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562 13:08:15

งบเงินอุดหนุน

รวม

150,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

150,000 บาท

จานวน

110,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

งินอุด นุนส่วนราชการ
งินอุด นุนส่วนราชการ
- งินอุด นุนโครงการ งินอุด นุน พื่อกิจกรรมออกร้านงานนมัสการพระพุทธสิ
ิงค์ งานสงกรานต์ และงานประจาปี อา ภอบางละมุง ประจาปีงบ
ประมาณ 2563 ใ ้แก่ ที่ทาการปกครองอา ภอบางละมุง โดยมีค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน ป็นค่าจ้าง มาการแสดงกิจกรรมต่างๆ ค่าจ้าง มาจัดตกแต่งรถ
ขบวนแ ่สงกรานต์ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ งินอุด นุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4427 ลงวันที่ 7 สิง าคม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า169 ลาดับที่ 6
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
งินอุด นุน อกชน
งินอุด นุน อกชน
- งินอุด นุนโครงการ งินอุด นุนอนุรักษ์นาท้องถิ่น ปลูกข้าวไว้กินพื้นแผ่นดิน
บรรพบุรุษ ใ ้แก่ สภาองค์กรชุมชนตาบล นองปลาไ ล จานวน งิน 40,000
บาท
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว3616 ลว 24 มิ.ย. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า168 ลาดับที่ 5
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

วัสดุการ กษตร
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุการ กษตร ช่น สาร คมีป้องกันและกาจัดศัตรู
พืช พันธุ์พืช ฯลฯ
ตั้งจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการ กษตร (งานส่ง สริมการ กษตร)
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งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

70,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

70,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

70,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
โครงการปลูกป่า ฉลิมพระ กียรติฯ
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการปลูกป่า ฉลิมพระ
กียรติฯ ประจาปี พ.ศ. 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอา าร ค่า
อา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 146 ลาดับที่ 1
ตั้งจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการ กษตร
(งานอนุรักษ์แ ล่งน้าและป่าไม้)
โครงการปลูก ญ้าแฝก พื่อรักษา น้าดิน
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการปลูก ญ้าแฝก พื่อรักษา น้า
ดิน ประจาปี พ.ศ. 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอา าร ค่าอา าร
ว่างและ ครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 146 ลาดับที่ 3
ตั้งจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการ กษตร
(งานอนุรักษ์แ ล่งน้าและป่าไม้)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

รวม

558,000 บาท

งบบุคลากร

รวม

240,000 บาท

รวม

240,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

216,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนพนักงานใ ้แก่พนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์
(งานกิจการประปา)
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

24,000 บาท

รวม

298,000 บาท

รวม

58,000 บาท

จานวน

18,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษใ ้แก่พนักงาน
ทศบาล และพนักงานจ้าง และจ่าย ป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็น
ประโยชน์แก่ อปท.
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นด งินประโยชน์ตอบ
แทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2557
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์
(งานกิจการประปา)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
จานวน

40,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์
(งานกิจการประปา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการใ ้แก่พนักงาน
จ้างที่ได้รับคาสั่งใ ้ปฏิบัติงานนอก วลาราชการ ป็นครั้งคราวตามความจา ป็น
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์
(งานกิจการประปา)
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ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

180,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง

จานวน

70,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ช่น ทิน นอร์ สี ปูนซี มนต์
ท่อน้า อุปกรณ์ประปา ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์
(งานกิจการประปา)
วัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น ช่น น้ามันดี ซล น้ามัน
บนซิน น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์
(งานกิจการประปา)
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

จานวน

100,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- พื่อจ่าย ป็นค่าธรรม นียมต่างๆ ค่าจ้าง มาบริการและอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน พื่อใ ้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)
ค่าวัสดุ

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อสาร คมีสา รับผลิตน้าประปา ช่น สารส้ม คลอรีน ปูน
ขาว ฯลฯ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์
(งานกิจการประปา)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

22,945,230 บาท

รวม

22,945,230 บาท

รวม

22,945,230 บาท

จานวน

720,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- พื่อจ่าย ป็นซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใ ญ่ ช่น ครื่องบิน ครื่องจักรกล ยานพา นะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุง
ปกติ รือค่าซ่อมกลาง
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์
(งานกิจการประปา)
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งินสมทบกองทุนประกันสังคม
- พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุนประกันสังคม ใ ้แก่พนักงานจ้าง ทศบาลตาบล
นองปลาไ ล ในอัตราร้อยละ ้าของค่าจ้างพร้อมกับ ักค่าจ้างของพนักงาน
จ้าง ส่ง ป็น งินสมทบในอัตรา ดียวกันด้วย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
- ป็นไปตาม นังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
- ป็นไปตาม นังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลง
วันที่ 24 ธันวาคม 2561
- ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ จานวน 702,000 บาท
- ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป จานวน 18,000 บาท
ปรากฎในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)
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งินสมทบกองทุน งินทดแทน

จานวน

35,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุน งินทด ทนของพนักงานจ้าง ที่ ทศบาลตาบล
นองปลาไ ล จาต้องจ่ายในอัตราร้อยละ 0.2 โดยคานวณได้ดังนี้ ค่าจ้างตาม
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ นังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ งินทด ทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) นังสือกรมส่ง สริมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวัน
ที่ 24 ธันวาคม 2561 รื่อง การตั้งงบประมาณสมทบกองทุน งินทดแทน
- ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)
บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน

14,534,300 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายสา รับการสร้าง ลักประกันรายได้ใ ้แก่ผู้สูงอายุ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ลัก กณฑ์การจ่าย งิน บี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 141 ลาดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)
บี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน

3,840,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายสา รับสนับสนุนการสร้าง ลักประกันรายได้ใ ้แก่ผู้
พิการ รือผู้ทุพลภาพ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ลัก กณฑ์การจ่าย บี้ยความ
พิการใ ้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 141 ลาดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)
บี้ยยังชีพผู้ป่วย อดส์
- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ พื่อการยังชีพสา รับผู้ป่วย อดส์
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการจ่าย งินสง คราะ ์ พื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 141 ลาดับที่ 3
- ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

จานวน

222,000 บาท
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สารองจ่าย

จานวน

500,000 บาท

จานวน

900,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พื่อใช้จ่ายในกรณีฉุก ฉิน รือ ตุสาธารณภัย ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย พื่อช่วย ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2561
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการอุด นุนกองทุน ลักประกันสุขภาพ
ทศบาลตาบล นองปลาไ ล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ลักประกันสุขภาพแ ่งชาติ
รื่อง ลัก กณฑ์ พื่อสนับสนุนใ ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดา นินงานและบริ ารจัดการระบบ ลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น รือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พื่อสบทบกองทุน พ.ศ.2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 141ลาดับที่ 4
- ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)
งินช่วยพิ ศษ
- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือค่าทาศพ ถึงแก่ความตายในระ ว่างรับ
ราชการ ฯลฯ ใ ้แก่พนักงาน ทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัดชลบุรี
รื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง ทศบาล พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2554
- ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)
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งินสมทบกองทุนบา น็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
- พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุนบา น็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว 3466
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
- นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว 2305
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ ปรากฎในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

จานวน

2,163,930 บาท

คา ถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ ศ
รายจ่าย

รายจ่ายจริงปี

1

ประมาณการ ปี

ประมาณการ ปี

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง

18,190,007.00

21,995,400.00

22,945,230.00

งบบุคลากร

27,138,389.88

36,890,320.00

39,595,640.00

งบดา นินงาน

23,339,352.09

36,258,980.00

42,348,930.00

6,395,727.00

29,641,800.00

28,809,200.00

0.00

30,000.00

30,000.00

6,480,537.00

6,649,000.00

6,429,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ

81,544,012.97

131,465,500.00

140,158,000.00

รวม

81,544,012.97

131,465,500.00

140,158,000.00

งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบ งินอุดหนุน

