เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พุทธศักราช ๒๕65

ของ
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

า า
/า

า า ัง
ัง

จัง ั ช

-----------------------------------------------------------------
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ี3 ซ /า
ื ี

ะชา

ัง

า า- ัง

ง/ า

ัง

86150

จัง ั ช

า า

8.61 า าง ิโ
6,493 ค

ชาย

3,212 คน

หญิง

3,281 คน

้

ณ ั ี 20 ั า
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ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
ทศบ ลต บลป น ลงสวน
ภ ลงสวน จง วดชมพร

ค ถ งงบป

ณ
. . 2565

ท นป ธ น

ช

ท บ ตบป น

ง น

. . 2565
1. ถ น

คง

1.1
. . 2564
1.1.1

30

. . 2564

85,462,748.89

1.1.2

88,849,380.44

1.1.3

27,086,994.59

1.1.4

0

1.1.5

11

1.2
2.

์

0.00
1,927,553.40

0.00
บ

งบป

2.1

ณในปีงบป

ณ พ. . 2563

55,119,729.63
ษ

288,492.53
336,002.30
์

809,868.83
์

็

0.00

็

438,169.84
0.00

ษ

27,352,128.13
25,895,068.00

2.2
2.3

์
46,259,158.09

75,695.00

13,484,869.88
17,314,121.12
11,578,340.09
955,667.00
2,926,160.00
ื

0.00

2.4
2.5

์
ื

31,200.00

2.6
2.7

75,695.00

0.00
0.00

ปร

คาแถลงงบประมาณ
บงบปร ม ณร ยจ ยปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บลป น ลง วน
ภ ลง วน จง วดชมพร

1. รายรับ
รายรับจริง
ปี 2563

รายรับ

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี

ร

288,492.53

387,000.00

300,000.00

มวดค ธรรม นียม ค ปรบ แล ใบ
นญ ต

336,002.30

432,500.00

548,900.00

มวดร ยได้จ ทรพย์ ิน

809,868.83

642,500.00

636,500.00

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด

438,169.84

132,000.00

57,600.00

0.00

0.00

301,000.00

1,872,533.50

1,594,000.00

1,844,000.00

27,352,128.13

30,256,000.00

27,956,000.00

27,352,128.13

30,256,000.00

27,956,000.00

25,895,068.00

25,150,000.00

26,000,000.00

25,895,068.00

25,150,000.00

26,000,000.00

55,119,729.63

57,000,000.00

55,800,000.00

มวดร ยได้จ ทน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มวดภ ษีจด รร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มวด งิน ด นนท่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

2565

2
ิ
2563

2564

2565

งบกลาง

13,484,869.88

15,226,600.00

15,462,100.00

งบบุคลากร

17,314,121.12

20,737,300.00

22,031,720.00

งบดา นินงาน

11,578,340.09

15,821,500.00

13,758,380.00

955,667.00

1,014,600.00

787,800.00

2,926,160.00

4,200,000.00

3,760,000.00

46,259,158.09

57,000,000.00

55,800,000.00

งบลงทุน
งบ งินอุดหนุน

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
เทศบาลตาบลปา นา ลังสวน
อาเภอ ลังสวน จัง วัดชมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตาบลปากนา ลัง วน
อาเภอ ลัง วน จัง วัดชมพร
ด้าน

รวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

14,711,730

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

2,979,210

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

7,898,200

แผนงาน าธารณ ข

5,999,350

แผนงาน ังคม งเคราะ ์

482,900

แผนงานเค ะและชมชน

1,899,200

แผนงาน ร้างความเข้มแข็งของชมชน

225,000

แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนันทนาการ

1,820,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอต า กรรมและการโยธา

4,322,310

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

15,462,100
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

55,800,000

น้ : 1/8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
ทบ ตบป น ง น
ภ ง น จง ดชุมพ
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบ

ง

งบกลาง

รวม

15,462,100

15,462,100

15,462,100

15,462,100

น้ : 2/8

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานบริหารทั่วไป

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

งานบริหารงานคลัง

รวม

7,470,830

435,720

3,123,880

218,400

11,248,830

2,848,320

0

0

0

2,848,320

4,622,510

435,720

3,123,880

218,400

8,400,510

2,407,400

75,000

778,000

82,500

3,342,900

ค่ ต บแทน

391,400

60,000

383,000

49,000

883,400

ค่ ใช้ ย

750,000

15,000

210,000

25,000

1,000,000

ค่

ดุ

519,000

0

116,500

8,500

644,000

ค่

ธ ณูปโภค

747,000

0

68,500

0

815,500

0

0

120,000

0

120,000

0

0

120,000

0

120,000

9,878,230

510,720

4,021,880

300,900

14,711,730

งิน ดื น (ฝ่ ย

มื ง)

งิน ดื น (ฝ่ ยป จ )
งบดา นินงาน

งบลงทุน
ค่ ค ุภณฑ์
รวม

น้ : 3/8

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความสงบ
ภายใน

งบ

งบบุคลากร

งานป้องกันและบรร ทา
สาธารณภัย

งาน ทศกิจ

งานจราจร

รวม

0

0

1,850,610

0

1,850,610

0

0

1,850,610

0

1,850,610

งบดา นินงาน

744,300

103,000

185,000

92,000

1,124,300

ค่ ใช้ ย

427,000

55,000

0

32,000

514,000

ค่

ดุ

219,000

0

130,000

60,000

409,000

ค่

ธ ณูปโภค

98,300

0

0

0

98,300

0

48,000

55,000

0

103,000

4,300

0

0

0

4,300

4,300

0

0

0

4,300

748,600

103,000

2,035,610

92,000

2,979,210

งิน ดื น (ฝ่ ยป จ )

ค่ ต บแทน
งบลงทุน
ค่ ค ุภณฑ์
รวม

น้ : 4/8

แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน งานศึกษาไม่กาหนด
กับการศึกษา
และประถมศึกษา
ระดับ

งบ
งบบุคลากร

รวม

2,855,820

0

0

2,855,820

2,855,820

0

0

2,855,820

822,500

1,419,880

0

2,242,380

35,000

0

0

35,000

ค่ ใช้ ย

374,000

349,880

0

723,880

ค่

ดุ

154,500

1,070,000

0

1,224,500

ค่

ธ ณูปโภค

259,000

0

0

259,000

งบ งินอุดหนุน

0

2,100,000

700,000

2,800,000

งิน ุด นุน

0

2,100,000

700,000

2,800,000

3,678,320

3,519,880

700,000

7,898,200

งิน ดื น (ฝ่ ยป จ )
งบดา นินงาน
ค่ ต บแทน

รวม

น้ : 5/8

แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานบริการสาธารณสุข
กับสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ
งบบุคลากร

รวม

3,468,550

0

3,468,550

3,468,550

0

3,468,550

1,805,300

506,000

2,311,300

ค่ ต บแทน

492,000

0

492,000

ค่ ใช้ ย

630,000

506,000

1,136,000

ค่

ดุ

675,000

0

675,000

ค่

ธ ณูปโภค

8,300

0

8,300

39,500

0

39,500

ค่ ค ุภณฑ์

39,500

0

39,500

งบ งินอุดหนุน

0

180,000

180,000

งิน ุด นุน

0

180,000

180,000

5,313,350

686,000

5,999,350

งิน ดื น (ฝ่ ยป จ )
งบดา นินงาน

งบลงทุน

รวม

น้ : 6/8

แผนงานสังคมสง คราะห์
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสง คราะห์

รวม

384,900

384,900

384,900

384,900

98,000

98,000

ค่ ต บแทน

18,000

18,000

ค่ ใช้ ย

80,000

80,000

482,900

482,900

งิน ดื น (ฝ่ ยป จ )
งบดา นินงาน

รวม
แผนงาน คหะและชุมชน

งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับ คหะและชุมชน

งบ
งบดา นินงาน

งานสวนสาธารณะ

งานกาจัดขยะมลฝอย
และสิ่งปฏิกล

รวม

300,000

299,200

1,300,000

1,899,200

300,000

3,200

0

303,200

ค่ ใช้ ย

0

216,000

1,300,000

1,516,000

ค่

0

80,000

0

80,000

300,000

299,200

1,300,000

1,899,200

ค่

ธ ณูปโภค
ดุ
รวม

น้ : 7/8

แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานส่ง สริมและสนับ
กับสร้างความ ข้มแข็ง สนุนความ ข้มแข็ง
ของชุมชน
ชุมชน

งบ

รวม

งบดา นินงาน

25,000

200,000

225,000

ค่ ใช้ ย

25,000

200,000

225,000

รวม
25,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

200,000

225,000

งาน

งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่ง สริมการท่อง
ที่ยว

รวม

งบดา นินงาน

170,000

650,000

220,000

1,040,000

ค่ ใช้ ย

165,000

650,000

220,000

1,035,000

5,000

0

0

5,000

งบ งินอุดหนุน

0

680,000

100,000

780,000

งิน ุด นุน

0

680,000

100,000

780,000

170,000

1,330,000

320,000

1,820,000

ค่

ดุ

รวม

น้ : 8/8

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบ

งบบุคลากร

งานก่อสร้าง

รวม

2,223,010

0

2,223,010

2,223,010

0

2,223,010

1,085,300

390,000

1,475,300

88,000

0

88,000

ค่ ใช้ ย

745,000

0

745,000

ค่

ดุ

244,000

390,000

634,000

ค่

ธ ณูปโภค

8,300

0

8,300

0

624,000

624,000

0

624,000

624,000

3,308,310

1,014,000

4,322,310

งิน ดื น (ฝ่ ยป จ )
งบดา นินงาน
ค่ ต บแทน

งบลงทุน
ค่ ที่ดินแ

ิ่ง ่

้ง
รวม

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลปากนาหลังสวน
อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลตาบลปากน้าหลังสวน และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 55,800,000 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจานวน
รวมทั้งสิ้น 55,800,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
แผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้
งบ
รวมรายจ่าย

ยอดรวม
14,711,730
2,979,210
7,898,200
5,999,350
482,900
1,899,200
225,000
1,820,000
4,322,310
15,462,100
55,800,000
ยอดรวม
0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต้าบลปากน้าหลังสวนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตาบลปากน้าหลังสวนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ .......14 กันยายน 2564..............

(ลงนาม) .......วิชัย อนันตเมฆ...............
(นายวิชัย อนันตเมฆ)
ต้าแหน่ง นายกเทศมนตรีต้าบลปากน้าหลังสวน

เห็นชอบ
(ลงนาม)......ปกาสิต พรประสิทธิ.์ ...........
(นายปกาสิต พรประสิทธิ)์
ต้าแหน่ง นายอ้าเภอหลังสวน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
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รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บลป น ลง วน
ภ ลง วน จง วดชุมพร
รายรับจริง
ปี 2562
หมวดภาษีอากร
ภ ษีโรง รื นแล ที่ดิน
ภ ษีบ รุงท้ งที่
ภ ษีที่ดินแล ิ่งปลู ร้ ง
ภ ษีป้ ย
รรงน ีแ ่น
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ ธรรม นียมใบ นุญ ต รข ย ุร
ค่ ธรรม นียม ี่ยว บใบ นุญ ต รพนน
ค่ ธรรม นียม ็บแล ขนมูลฝ ย
ค่ ธรรม นียมใน ร
นง ื รบร ง รแจ้ง ถ นที่
จ น่ ย ร รื
ม ร
ค่ ธรรม นียมปิด โปรย ติดตงแผ่นปร ศ รื แผ่นปลิว พื่
รโฆษณ
ค่ ธรรม นียม ี่ยว บท บียนร ษฎร
ค่ ธรรม นียม ี่ยว บ รควบคุม ค ร
ค่ ธรรม นียม รบ ิ่งล่วงล ล น

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

1,297,070.50
52,890.75
0.00
57,508.00
59,435.78
1,466,905.03

104,193.00
9,317.50
59,712.33
52,869.80
62,399.90
288,492.53

50,000.00
10,000.00
147,000.00
100,000.00
80,000.00
387,000.00

-60.00
0.00
-31.97
0.00
-12.50

%
%
%
%
%

20,000.00
10,000.00
100,000.00
100,000.00
70,000.00
300,000.00

3,317.40
0.00
63,470.00

3,433.80
160.00
183,940.00

3,500.00
0.00
100,000.00

0.00 %
100.00 %
218.30 %

3,500.00
300.00
318,300.00

0.00

0.00

30,000.00

-96.67 %

1,000.00

0.00

0.00

0.00

100.00 %

1,000.00

25,170.00
21,496.00
0.00

51,490.00
5,976.00
0.00

35,000.00
21,000.00
0.00

-28.57 %
-61.90 %
100.00 %

25,000.00
8,000.00
1,000.00
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รายรับจริง
ปี 2562
ค่ ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณิชย์
ค่ ธรรม นียมใบ นุญ ตปร บ ิจ รน มน ชื พลิง
ค่ ธรรม นียม ี่ยว บ รขุดดินแล ถมดิน
ค่ ธรรม นียม ื่น ๆ
ค่ ปรบผู้ ร ท ผิด ฎ ม ยจร จรท งบ
ค่ ปรบผู้ ร ท ผิด ฎ ม ยร ษ คว ม ดแล คว ม ปน
ร บียบ รียบร้ ยข งบ้ น มื ง
ค่ ปรบผู้ ร ท ผิด ฎ ม ยแล ข้ บงคบท้ งถิ่น
ค่ ปรบผู้ ร ท คว มผิด ฎ ม ยท บียนพ ณิชย์
ค่ ปรบ รผิด ญญ
ค่ ปรบ ื่น ๆ
ค่ ใบ นุญ ตปร บ รค้ รบ ิจ รที่ ปน นตร ยต่
ุขภ พ
ค่ ใบ นุญ ตจดตง ถ นที่จ น่ ย ร รื ถ นที่ ม
รในครว รื พืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่ ิน 200 ต ร ง มตร
ค่ ใบ นุญ ตจ น่ ย ินค้ ในที่ รื ท ง ธ รณ
ค่ ใบ นุญ ตจดตงตล ด ชน
ค่ ใบ นุญ ต ี่ยว บ รควบคุม ค ร
ค่ ใบ นุญ ต รบ ิ่งล่วงล ล น
ค่ ใบ นุญ ต ี่ยว บ รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย ียง
ค่ ใบ นุญ ต ื่น ๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่ ช่ รื บริ ร

ปี 2563

760.00
0.00
0.00
2,980.00
19,675.00

810.00
0.00
0.00
1,540.00
23,050.00

ปี 2564
1,500.00
0.00
0.00
2,000.00
15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
17,120.00
2,420.00

1,600.00
0.00
53,597.50
3,400.00

1,000.00
0.00
150,000.00
2,000.00

6,100.00

3,900.00

200.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-33.33 %
100.00 %
100.00 %
50.00 %
0.00 %

ปี 2565
1,000.00
2,000.00
1,000.00
3,000.00
15,000.00

100.00 %

500.00

0.00
100.00
0.00
-50.00

%
%
%
%

1,000.00
300.00
150,000.00
1,000.00

50,000.00

-90.00 %

5,000.00

0.00

1,000.00

0.00 %

1,000.00

0.00
0.00
480.00
0.00
1,350.00
0.00
164,538.40

0.00
2,000.00
360.00
0.00
745.00
0.00
336,002.30

15,000.00
0.00
2,500.00
0.00
1,000.00
2,000.00
432,500.00

24,000.00

24,000.00

30,000.00

-86.67
100.00
-20.00
100.00
0.00
0.00

%
%
%
%
%
%

2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
548,900.00

-20.00 %

24,000.00
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รายรับจริง

ประมาณการ
ปี 2564
ยอดต่าง (%)
612,500.00
0.00 %
642,500.00

ปี 2562
802,023.58
826,023.58

ปี 2563
785,868.83
809,868.83

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

0.00
58,073.36
33,500.00
0.00
0.00
0.00
980.00
92,553.36

0.00
410,508.88
4,000.00
0.00
0.00
0.00
23,660.96
438,169.84

0.00
90,000.00
40,000.00
1,000.00
0.00
0.00
1,000.00
132,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

621,836.99
18,605,100.43
3,015,461.09
131,230.99
5,857,572.81
66,588.96

637,180.09
17,285,009.21
2,856,501.73
112,769.35
5,060,421.12
61,128.41

645,000.00
18,200,000.00
3,200,000.00
150,000.00
5,800,000.00
80,000.00

ด บีย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่ จ น่ ย ศษข ง
งินที่มีผู้ ุทิศใ ้
ค่ ข ย
ร รจดซื จดจ้ ง
ค่ ขียนแบบแปลน
ค่ ข ยแบบพิมพ์แล ค ร้ ง
ค่ รบร ง น แล ถ่ ย
ร
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ
หมวดรายได้จากทุน
ค่ ข ยท ดตล ดทรพย์ ิน
ร ยได้จ ทุน ื่น ๆ
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีรถยนต์
ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน
ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้
ภ ษีธุร ิจ ฉพ
ภ ษี รรพ มิต
ค่ ภ ค ลวงแร่

100.00
-66.67
-50.00
0.00
100.00
100.00
400.00

ปี 2565
612,500.00
636,500.00

%
%
%
%
%
%
%

1,000.00
30,000.00
20,000.00
1,000.00
300.00
300.00
5,000.00
57,600.00

100.00 %
100.00 %

300,000.00
1,000.00
301,000.00

0.00
-1.10
-6.25
-20.00
-13.79
0.00

%
%
%
%
%
%

645,000.00
18,000,000.00
3,000,000.00
120,000.00
5,000,000.00
80,000.00
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รายรับจริง
ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม
ค่ ธรรม นียมจดท บียน ิทธิแล นิติ รรมต มปร มวล
ฎ ม ยที่ดิน
ภ ษีจด รร ื่น ๆ
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งิน ุด นุนท่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

ประมาณการ
ปี 2564
ยอดต่าง (%)
80,000.00 -25.00 %

ปี 2562
51,668.87

ปี 2563
45,013.22

ปี 2565
60,000.00

1,977,650.00

1,294,105.00

2,100,000.00

-50.00 %

1,050,000.00

0.00
30,327,110.14

0.00
27,352,128.13

1,000.00
30,256,000.00

0.00 %

1,000.00
27,956,000.00

25,162,834.00
25,162,834.00
58,039,964.51

25,895,068.00
25,895,068.00
55,119,729.63

25,150,000.00
25,150,000.00
57,000,000.00

3.38 %

26,000,000.00
26,000,000.00
55,800,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บลป น ลง วน
ภ ลง วน จง วดชุมพร
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

55,800,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภ ษีโรง รื นแล ที่ดิน

รวม

300,000 บาท

จ นวน

20,000 บ ท

จ นวน

10,000 บ ท

จ นวน

100,000 บ ท

จ นวน

100,000 บ ท

จ นวน

70,000 บ ท

รวม

548,900 บาท

จ นวน

3,500 บ ท

จ นวน

300 บ ท

จ นวน

318,300 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม
ภ ษีบ รุงท้ งที่
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม
ภ ษีที่ดินแล ิ่งปลู ร้ ง
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม
ภ ษีป้ ย
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม
รรงน ีแ ่น
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ ธรรม นียมใบ นุญ ต รข ย ุร
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม
ค่ ธรรม นียม ี่ยว บใบ นุญ ต รพนน
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม
ค่ ธรรม นียม ็บแล ขนมูลฝ ย
ปร ม ณ ร พิ่ม ูงขึน ว่ ปงบปร ม ณที่ผ่ นม
ค่ ธรรม นียมใน ร
นง ื รบร ง รแจ้ง ถ นที่จ น่ ย
ร รื
ม ร
ปร ม ณ รต มที่ค ดว่ จ จด ็บได้ใน น คต
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ค่ ธรรม นียมปิด โปรย ติดตงแผ่นปร
โฆษณ

ศ รื แผ่นปลิว พื่

ร

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

25,000 บ ท

จ นวน

8,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

2,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

3,000 บ ท

จ นวน

15,000 บ ท

จ นวน

500 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

300 บ ท

จ นวน

150,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

ปร ม ณ รต มที่ค ดว่ จ จด ็บได้ใน น คต
ค่ ธรรม นียม ี่ยว บท บียนร ษฎร
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม
ค่ ธรรม นียม ี่ยว บ รควบคุม ค ร
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม
ค่ ธรรม นียม

รบ ิ่งล่วงล ล น

ปร ม ณ รต มที่ค ดว่ จ จด ็บได้ใน น คต
ค่ ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณิชย์
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม
ค่ ธรรม นียมใบ นุญ ตปร

บ ิจ รน มน ชื พลิง

ปร ม ณ รต มที่ค ดว่ จ จด ็บได้ใน น คต
ค่ ธรรม นียม ี่ยว บ รขุดดินแล ถมดิน
ปร ม ณ รต มที่ค ดว่ จ จด ็บได้ใน น คต
ค่ ธรรม นียม ื่น ๆ
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม
ค่ ปรบผู้ ร ท ผิด ฎ ม ยจร จรท งบ
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม
ค่ ปรบผู้ ร ท ผิด ฎ ม ยร ษ คว ม
ร บียบ รียบร้ ยข งบ้ น มื ง

ดแล คว ม ปน

ปร ม ณ รต มที่ค ดว่ จ จด ็บได้ใน น คต
ค่ ปรบผู้ ร ท ผิด ฎ ม ยแล ข้ บงคบท้ งถิ่น
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม
ค่ ปรบผู้ ร ท คว มผิด ฎ ม ยท บียนพ ณิชย์
ปร ม ณ รต มที่ค ดว่ จ จด ็บได้ใน น คต
ค่ ปรบ รผิด ญญ
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม
ค่ ปรบ ื่น ๆ
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม
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บ รค้

รบ ิจ รที่ ปน นตร ยต่

จ นวน

5,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

2,000 บ ท

จ นวน

2,000 บ ท

จ นวน

2,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

2,000 บ ท

รวม

636,500 บาท

จ นวน

24,000 บ ท

จ นวน

612,500 บ ท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

57,600 บาท

ค่ จ น่ ย ศษข ง

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

30,000 บ ท

จ นวน

20,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม
ค่ ใบ นุญ ตจดตง ถ นที่จ น่ ย ร รื ถ นที่ ม
รในครว รื พืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่ ิน 200 ต ร ง มตร
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม
ค่ ใบ นุญ ตจ น่ ย ินค้ ในที่ รื ท ง ธ รณ
ปร ม ณ รต มที่ค ดว่ จ จด ็บได้ใน น คต
ค่ ใบ นุญ ตจดตงตล ด ชน
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม
ค่ ใบ นุญ ต ี่ยว บ รควบคุม ค ร
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม
ค่ ใบ นุญ ต

รบ ิ่งล่วงล ล น

ปร ม ณ รต มที่ค ดว่ จ จด ็บได้ใน น คต
ค่ ใบ นุญ ต ี่ยว บ รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย ียง
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม
ค่ ใบ นุญ ต ื่น ๆ
ปร ม ณ รต มที่ค ดว่ จ จด ็บได้ใน น คต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่ ช่ รื บริ ร
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม
ด บีย
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม

ปร ม ณ รต มที่ค ดว่ จ จด ็บได้ใน น คต
งินที่มีผู้ ุทิศใ ้
ปร ม ณ รไว้ต่ ว่ ปงบปร ม ณที่ผ่ นม
ค่ ข ย

ร รจดซื จดจ้ ง

ปร ม ณ รไว้ ูง ว่ ปงบปร ม ณที่ผ่ นม
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ค่ ขียนแบบแปลน

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

300 บ ท

จ นวน

300 บ ท

จ นวน

5,000 บ ท

รวม

301,000 บาท

จ นวน

300,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

ปร ม ณ รต มที่ค ดว่ จ จด ็บได้ใน น คต
ค่ ข ยแบบพิมพ์แล ค ร้ ง
ปร ม ณ รต มที่ค ดว่ จ จด ็บได้ใน น คต
ค่ รบร ง น แล ถ่ ย

ร

ปร ม ณ รต มที่ค ดว่ จ จด ็บได้ใน น คต
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ
ปร ม ณ รไว้ต่ ว่ ปงบปร ม ณที่ผ่ นม
หมวดรายได้จากทุน
ค่ ข ยท ดตล ดทรพย์ ิน
ปร ม ณ รต มที่ค ดว่ จ จด ็บได้ใน น คต
ร ยได้จ ทุน ื่น ๆ
ปร ม ณ รต มที่ค ดว่ จ จด ็บได้ใน น คต
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีรถยนต์

รวม

27,956,000 บาท

จ นวน

645,000 บ ท

จ นวน

18,000,000 บ ท

จ นวน

3,000,000 บ ท

จ นวน

120,000 บ ท

จ นวน

5,000,000 บ ท

จ นวน

80,000 บ ท

จ นวน

60,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม
ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ.

นดแผน

ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม
ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม
ภ ษีธุร ิจ ฉพ
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม
ภ ษี รรพ มิต
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม
ค่ ภ ค ลวงแร่
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม
ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม
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ค่ ธรรม นียมจดท บียน ิทธิแล นิติ รรมต มปร มวล ฎ ม ย
ที่ดิน

จ นวน

1,050,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม
ภ ษีจด รร ื่น ๆ
ปร ม ณ รต มที่ค ดว่ จ จด ็บได้ใน น คต
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งิน ุด นุนท่วไป
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บปงบปร ม ณที่ผ่ นม โดยรวมภ ษี
ที่ดินแล ิ่งปลู ร้ งที่ได้รบชด ชยไว้ด้วย

รวม

26,000,000 บาท

จ นวน

26,000,000 บ ท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลปากน้า ลังสวน
อาเภอ ลังสวน จัง วัดชุมพร
รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

324,639

288,848

254,000

37.8 %

350,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

14,040

13,000

15,000

0 %

15,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

8,787,500

8,879,400

9,200,000

17.39 %

10,800,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

1,759,200

1,889,600

1,977,400

1.14 %

2,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

102,000

98,500

120,000

0 %

120,000

เงินสารองจาย

109,364

1,237,217.64

1,000,000

-35 %

650,000

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0

0

0

100 %

893,100

เงินบาเ น็จลูกจ้างประจา

0

0

0

100 %

224,000

291,595.47

0

0

0 %

0

รายจายตามข้อผูกพัน

รายจายตามข้อผูกพัน
1. เงินสมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพ

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:28

แ งชาติ เป็นเงิน 160,000.- บาท เพื่อจาย
เป็นเงินสมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นเทศบาลตาบลปากน้า ลังสวน
จานวนประชากร 6,748 คน สมทบในอัตรา
ร้อยละ 52.69 กา นดอัตราคนละ 45 บาท
(ตามโครงการ ลักประกันสุขภาพระดับท้อง
ถิ่น ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.25612564) น้า 203)
2. เพื่อจายเป็นคาบารุงสันนิบาตเทศบาล
แ งประเทศไทย เป็นเงิน 52,000.- บาท
ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแ ง
ประเทศไทย พ.ศ.2545 มวดที่ 3 ข้อ 16
ซี่งกา นดใ ้สมาชิกสามัญต้องชาระคา
บารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแ งประเทศ
ไทยเป็นรายปี โดยพิจารณาจากรายรับจริง
ประจาปีที่ลวงมาแล้ว (ปีงบประมาณ 2560)
ไมรวมเงินกู้ เงินจายขาด เงินสะสม และเงิน
อุด นุนทุกประเภทในอัตราไมน้อยกวาร้อย
ละเศษ นึ่งสวน กของรายรับจริง ทั้งนี้ ไม
เกินเจ็ดแสน ้า มื่นบาท ตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทย วาด้วยรายจายของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเกี่ยวกับคาบารุง
สมาคม พ.ศ.2555
3.เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดการ
จราจรในเขตเทศบาล เป็นเงิน 80,000.บาท เชน คาอุปกรณ์ตางๆ เกี่ยวกับการ
จราจร คาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร แผงกั้น

น้า : 2/56

4,685

0

0

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:28
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จราจร รวมทั้
คาใช้จายในการจัดการจราจร

0

228,900

70,000

-28.57 %

50,000

เงินคาบารุง ส.ท.ท.

0

0

0

100 %

49,000

เงินบารุงสันนิบาตแ งประเทศไทย

0

50,604.24

48,823

-100 %

0

เงินสมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพแ ง
ชาติ

0

160,000

200,000

0 %

200,000

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

630,000

638,800

955,200

-100 %

0

เงินชวยคาทาศพข้าราชการ/พนักงาน

0

0

0

100 %

50,000

เงินชวยคาทาศพลูกจ้างประจา

0

0

0

100 %

25,000

เงินชวยคาทาศพพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

36,000

เงินชวยพิเศษ

0

0

50,000

-100 %

0

รวมงบกลาง

12,023,023.47

13,484,869.88

13,890,423

15,462,100

รวมงบกลาง

12,023,023.47

13,484,869.88

13,890,422.95

15,462,100

รวมงบกลาง

12,023,023.47

13,484,869.88

13,890,422.95

15,462,100

รวมแผนงานงบกลาง

12,023,023.47

13,484,869.88

13,890,422.95

15,462,100

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

725,760

725,760

625,760

เงินชวยพิเศษ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
15.98 %

725,760

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:28
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก

180,000

180,000

160,000

12.5 %

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

180,000

180,000

160,000

12.5 %

180,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริ ารสวนตาบล

207,360

207,360

207,360

0 %

207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,555,200

1,520,592

1,355,200

14.76 %

1,555,200

2,848,320

2,813,712

2,508,320

2,025,300

2,389,525

3,367,600

-2.35 %

3,288,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

63,000

82,419.5

93,000

48.39 %

138,000

เงินประจาตาแ นง

81,000

115,419.5

162,000

0 %

162,000

คาจ้างลูกจ้างประจา

264,660

277,920

300,000

1.88 %

305,640

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

741,360

756,976

800,000

-13.55 %

691,590

28,920

18,240

15,000

144.53 %

36,680

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,204,240

3,640,500

4,737,600

4,622,510

รวมงบบุคลากร

6,052,560

6,454,212

7,245,920

7,470,830

14,760

8,700

30,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,848,320

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

-16.67 %

25,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:28

น้า : 5/56

รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาเชาบ้าน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

224,100

257,400

350,000

-6.74 %

326,400

0

0

0

100 %

40,000

20,100

38,528.25

40,000

-100 %

0

258,960

304,628.25

420,000

290,252

263,664

290,000

3.45 %

300,000

33,385

23,215

31,800

57.23 %

50,000

165,885

68,442.64

200,000

-75 %

50,000

7,240

6,720

0

0 %

0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

50,000

โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาท้องถิ่น

0

0

643,973

-100 %

0

293,228.47

307,690.92

345,000

-13.04 %

300,000

789,990.47

669,732.56

1,510,773

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

391,400

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาใช้จายในการรับ นังสือพิมพ์ วารสาร
รือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

750,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:28
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

122,500

110,196

80,000

12.5 %

90,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

146,056

102,029

312,104

-51.94 %

150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

10,158

25,150

30,000

-16.67 %

25,000

วัสดุกอสร้าง

12,820

40,546

30,000

-33.33 %

20,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

37,000

-18.92 %

30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

102,484.63

68,660.2

100,000

-15 %

85,000

0

0

0

100 %

1,000

2,470

49,445

20,000

-50 %

10,000

588

0

33,000

-9.09 %

30,000

65,800

39,950

100,000

-40 %

60,000

วัสดุสนาม

0

0

0

100 %

10,000

วัสดุสารวจ

0

0

1,200

-100 %

0

วัสดุอื่น

0

0

0

100 %

8,000

462,876.63

435,976.2

743,304

650,431.41

576,525.24

620,000

-6.45 %

580,000

54,406.78

81,315.48

110,000

-9.09 %

100,000

คาบริการโทรศัพท์

3,828.46

4,233.99

8,000

-37.5 %

5,000

คาบริการไปรษณีย์

1,900

1,900

5,000

-60 %

2,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร์

รวมค่าวัสดุ

519,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

49,947.6

51,771.44

50,000

0 %

50,000

0

0

0

100 %

10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

760,514.25

715,746.15

793,000

747,000

รวมงบดาเนินงาน

2,272,341.35

2,126,083.16

3,467,077.05

2,407,400

10,290

8,000

8,000

-100 %

0

เครื่องปรับอากาศ

0

40,000

0

0 %

0

เครื่องปรับอากาศ

0

0

152,400

-100 %

0

4,400

0

0

0 %

0

0

0

4,000

-100 %

0

3,800

0

0

0 %

0

ปมน้า อยโขง

0

6,500

0

0 %

0

ปมน้าอัตโนมัติ

0

8,000

0

0 %

0

0

0

75,000

-100 %

0

107,500

0

0

0 %

0

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ทางาน

ตู้เก็บเอกสาร
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก
พัดลมติดผนัง
ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ลาโพงฮอร์น
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

0

11,490

0

0 %

0

0

46,587

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์

0

0

22,000

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE

0

0

17,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ์

0

0

4,300

-100 %

0

เครื่องพิมพ์ Mutifunction เลเซอร์ รือ
LED สี

0

15,000

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา

0

0

2,600

-100 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า

0

0

12,500

-100 %

0

อุปกรณ์อานบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart
Card Reader)

650

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

126,640

135,577

297,800

0

13,800

0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ผ้ามานพร้อมอุปกรณ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างอาคาร รือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ
โครงการติดตั้งกันสาดอาคารสานักงาน (ฝง
อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
โครงการปรับพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
สานักงานเทศบาบตาบลปากน้า ลังสวน

0

48,000

0

0 %

0

โครงการปรับพื้นที่ใช้สอย ้องทางานกอง
คลัง

0

0

50,000

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

61,800

50,000

0

รวมงบลงทุน

126,640

197,377

347,800

0

รวมงานบริหารทั่วไป

8,451,541.35

8,777,672.16

11,060,797.05

9,878,230

0

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

435,720

รวมงบบุคลากร

0

0

0

435,720

0

0

0

0

0

0

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

100 %

435,720

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน
รวมค่าตอบแทน

100 %

60,000
60,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

16,180

10,515

20,000

-25 %

15,000

รวมค่าใช้สอย

16,180

10,515

20,000

15,000

รวมงบดาเนินงาน

16,180

10,515

20,000

75,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

16,180

10,515

20,000

510,720

1,014,881.32

1,355,126.21

1,883,000

34.63 %

2,535,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0

14,077.59

16,350

-86.42 %

2,220

เงินประจาตาแ นง

0

15,000

49,500

57.58 %

78,000

คาจ้างลูกจ้างประจา

268,980

282,300

300,000

-100 %

0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

308,880

321,240

390,000

18.47 %

462,040

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

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
233 %

ปี 2565

15,420

9,660

14,000

46,620

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,608,161.32

1,997,403.8

2,652,850

3,123,880

รวมงบบุคลากร

1,608,161.32

1,997,403.8

2,652,850

3,123,880

118,900

72,700

200,000

-50 %

100,000

36,030

19,580

60,000

-66.67 %

20,000

131,500

161,000

282,000

-8.51 %

258,000

0

0

0

100 %

5,000

286,430

253,280

542,000

530

13,582

27,000

325.93 %

115,000

0

0

0

100 %

10,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

383,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

45,027

121,957

84,200

-76.25 %

20,000

0

0

0

100 %

30,000

23,360

0

14,190

40.94 %

20,000

32,342.5

35,016

25,000

-40 %

15,000

101,259.5

170,555

150,390

56,714

65,839.3

100,000

-40 %

60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

0

100 %

2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

0

0

0

100 %

1,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

0

100 %

2,500

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

1,213.66

788

3,200

-6.25 %

3,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

11,000

8,900

800

900 %

8,000

9,750

38,310

50,000

-20 %

40,000

78,677.66

113,837.3

154,000

5,000

30,092.6

28,500

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาลตาบลปากน้า ลังสวน
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

210,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

116,500

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์

75.44 %

50,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
-7.5 %

ปี 2565

17,847.6

17,452.77

20,000

18,500

รวมค่าสาธารณูปโภค

22,847.6

47,545.37

48,500

68,500

รวมงบดาเนินงาน

489,214.76

585,217.67

894,890

778,000

เก้าอี้ทางาน

0

9,300

0

0 %

0

เครื่องถายเอกสาร

0

0

0

100 %

120,000

ตู้เ ล็ก

0

0

6,200

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์

0

22,000

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

0

0

29,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา

0

0

15,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED สี

0

0

27,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือLED ขาวดา
ชนิดNetwork

0

8,900

0

0 %

0

เครื่องสารองไฟ

0

2,500

0

0 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า

0

15,000

0

0 %

0

จอแสดงภาพ

0

4,000

0

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

อุปกรณ์อานบัตรแบบเอนกประสงค์(smart
Card Reader)

650

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

650

61,700

77,200

120,000

รวมงบลงทุน

650

61,700

77,200

120,000

รวมงานบริหารงานคลัง

2,098,026.08

2,644,321.47

3,624,940

4,021,880

0

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

218,400

รวมงบบุคลากร

0

0

0

218,400

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

100 %

3,000

คาเชาบ้าน

0

0

0

100 %

36,000

0

0

0

100 %

10,000

0

0

0

0 %

0

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

100 %

218,400

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

49,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

100 %

4,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

0

100 %

8,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

10,000

0

0

0

100 %

3,000

0

0

0

วัสดุสานักงาน

0

0

0

100 %

3,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

0

100 %

2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0

0

0

100 %

3,500

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

8,500

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

82,500

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

0

0

0

300,900

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

10,565,747.43

11,432,508.63

14,705,737.05

14,711,730

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

25,000

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

1,566,816.79

1,567,509.68

1,620,000

-100 %

0

149,884.08

120,027.74

160,000

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,716,700.87

1,687,537.42

1,780,000

0

รวมงบบุคลากร

1,716,700.87

1,687,537.42

1,780,000

0

35,700

81,200

60,000

-100 %

0

0

0

15,000

-100 %

0

35,700

81,200

75,000

1,000

749

20,000

-50 %

10,000

0

0

0

100 %

7,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมค่าตอบแทน

0

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

0

100 %

15,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

25,000

โครงการทบทวนการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

100,000

โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0

0

0

100 %

150,000

245,156

185,025.55

200,000

-40 %

120,000

246,156

185,774.55

220,000

วัสดุสานักงาน

0

5,000

5,000

-40 %

3,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

1,875

10,000

-20 %

8,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

0

0

10,000

-40 %

6,000

13,060

32,215

30,000

-16.67 %

25,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

6,600

8,100

30,000

-16.67 %

25,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

133,309.7

94,032.2

150,000

-20 %

120,000

วัสดุการเกษตร

0

16,808

20,000

-50 %

10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

3,000

-33.33 %

2,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

0

59,585

40,000

-100 %

0

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

427,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

4,600

10,000

-50 %

5,000

116,680

14,500

90,000

-100 %

0

วัสดุสนาม

0

0

0

100 %

10,000

วัสดุสารวจ

0

0

10,000

-100 %

0

วัสดุอื่น

0

0

10,000

-50 %

5,000

269,649.7

236,715.2

418,000

56,167.1

56,000.03

90,000

-11.11 %

80,000

0

0

1,000

-70 %

300

19,260

18,824.86

20,000

-10 %

18,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

75,427.1

74,824.89

111,000

98,300

รวมงบดาเนินงาน

626,932.8

578,514.64

824,000

744,300

30,500

0

0

0 %

0

ตู้ล็อคเกอร์

0

14,000

0

0 %

0

ถังน้าแบบไฟเบอร์กลาส

0

36,000

0

0 %

0

พัดลมดูดอากาศ

0

4,200

0

0 %

0

วัสดุเครื่องดับเพลิง

รวมค่าวัสดุ

219,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาบริการไปรษณีย์
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
โครงการบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(รถยนต์ดับเพลิงสองพันลิตร)

0

387,340

0

0 %

0

0

0

368,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

4,300

รวมค่าครุภัณฑ์

30,500

441,540

368,000

4,300

รวมงบลงทุน

30,500

441,540

368,000

4,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

2,374,133.67

2,707,592.06

2,972,000

748,600

36,000

30,000

48,000

36,000

30,000

48,000

0

0

20,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องพิมพ์

งานเทศกิจ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

0 %

48,000
48,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

-75 %

5,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการดาเนินคดี การออก นังสือ
สาคัญสา รับที่ ลวง

16,890

0

50,000

0 %

50,000

โครงการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดและจุดคัด
กรองบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกประจา ม
บ้าน/ชุมชน เพื่อควบคุมสถานการณ์และ
เฝ้าระวังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0

202,055

0

0 %

0

โครงการตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางใน
เส้นทางสายรองในตาบล มูบ้าน และ
ชุมชน

0

0

150,000

-100 %

0

26,560

12,000

50,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

43,450

214,055

270,000

55,000

รวมงบดาเนินงาน

79,450

244,055

318,000

103,000

รวมงานเทศกิจ

79,450

244,055

318,000

103,000

โครงการรักษาความปลอดภัยในชวง
เทศกาล
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

87,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0

0

0

100 %

54,420

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

1,640,810

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

67,880

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

1,850,610

รวมงบบุคลากร

0

0

0

1,850,610

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

45,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

100 %

10,000

0

0

0

0

20,000

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

55,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึงบริการ

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

75,587

0

รวมค่าใช้สอย

0

95,587

0

33,000

0

0

0 %

0

วัสดุเครื่องแตงกาย

0

0

0

100 %

50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

0

0

0

100 %

80,000

รวมค่าวัสดุ

33,000

0

0

130,000

รวมงบดาเนินงาน

33,000

95,587

0

185,000

0

8,000

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

8,000

0

0

รวมงบลงทุน

0

8,000

0

0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

33,000

103,587

0

2,035,610

0 %

0
0

ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
ปมน้าอัตโนมัติ

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานจราจร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการรักษาความปลอดภัยในชวง
เทศกาล

0

0

0

0

0

0

0

0

0

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

60,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

92,000

รวมงานจราจร

0

0

0

92,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

2,486,583.67

3,055,234.06

3,290,000

2,979,210

1,218,030

1,364,801.37

1,513,800

26.14 %

1,909,560

1,318.33

0

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

100 %

32,000
32,000

ค่าวัสดุ
วัสดุจราจร

100 %

60,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินประจาตาแ นง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

0

100 %

42,000

931,451.98

831,120

873,600

3.51 %

904,260

4,670

0

0

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,155,470.31

2,195,921.37

2,387,400

2,855,820

รวมงบบุคลากร

2,155,470.31

2,195,921.37

2,387,400

2,855,820

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

100 %

5,000

คาเชาบ้าน

0

0

0

100 %

18,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0

0

0

100 %

12,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

0

4,200

4,200

-100 %

0

0

4,200

4,200

153,000

195,500

231,700

14.8 %

266,000

0

0

0

100 %

10,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

รวมค่าตอบแทน

35,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

41,476

50,672

0

100 %

18,000

0

0

0

100 %

30,000

10,890

40,010

31,000

61.29 %

50,000

205,366

286,182

262,700

31,743

36,855

62,000

-67.74 %

20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

5,705

7,940

17,860

-44.01 %

10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

24,242

27,766

50,000

-30 %

35,000

วัสดุกอสร้าง

0

83,451

37,985

-34.18 %

25,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

0

100 %

3,500

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

7,522.7

6,619

7,500

20 %

9,000

0

12,379

3,150

122.22 %

7,000

วัสดุการเกษตร

4,505

16,605

9,500

5.26 %

10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

2,450

7,750

2,100

138.1 %

5,000

0

9,940

10,000

-100 %

0

19,535

30,000

29,555

-39.1 %

18,000

0

0

0

100 %

10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

374,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

วัสดุกีฬา
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุสนาม
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุอื่น

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

0

0

0

95,702.7

239,305

229,650

171,452.72

184,713.11

175,000

14.29 %

200,000

96,000.84

71,680.92

30,000

33.33 %

40,000

1,000

0

0

100 %

1,000

18,557.01

17,815.5

20,000

-10 %

18,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

287,010.57

274,209.53

225,000

259,000

รวมงบดาเนินงาน

588,079.27

803,896.53

721,550

822,500

เก้าอี้สานักงาน

0

5,200

0

0 %

0

พัดลมติดผนัง

0

0

28,800

-100 %

0

ปมน้า อยโขง

0

9,500

0

0 %

0

ปมน้าอัตโนมัติ

0

8,000

0

0 %

0

0

0

250,000

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

100 %

ปี 2565
2,000
154,500

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
คาบริการไปรษณีย์
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart
TV

0

0

9,990

-100 %

0

0

0

19,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

22,700

307,790

โครงการจ้างเ มาติดตั้ง ลังคากันสาดแบบ
โปรงแสงภายในอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลปากน้า ลังสวน

0

86,900

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

86,900

0

0

รวมงบลงทุน

0

109,600

307,790

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

2,743,549.58

3,109,417.9

3,416,740

3,678,320

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัด ญ้า

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่สา รับ
เด็กเล็ก

11,100

10,750

0

100 %

12,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา

441,470

0

0

100 %

337,880

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสา รับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0

129,660

105,880

-100 %

0

โครงการอา ารกลางวัน

0

285,140

180,540

-100 %

0

452,570

425,550

286,420

วัสดุงานบ้านงานครัว

0

0

0

100 %

1,070,000

คาอา ารเสริม (นม)

965,239.16

867,533.94

1,170,000

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

965,239.16

867,533.94

1,170,000

1,070,000

รวมงบดาเนินงาน

1,417,809.16

1,293,083.94

1,456,420

1,419,880

รวมค่าใช้สอย

349,880

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน

200,000

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์สา รับสานักงาน

68,000

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์

17,200

0

0

0 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า

10,000

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

295,200

0

0

0

รวมงบลงทุน

295,200

0

0

0

เงินอุด นุนสวนราชการ

2,058,160

0

0

0 %

0

โครงการอา ารกลางวัน

0

1,976,160

2,024,000

3.75 %

2,100,000

รวมเงินอุดหนุน

2,058,160

1,976,160

2,024,000

2,100,000

รวมงบเงินอุดหนุน

2,058,160

1,976,160

2,024,000

2,100,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

3,771,169.16

3,269,243.94

3,480,420

3,519,880

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
เงินอุด นุนสวนราชการ

700,000

0

0

0 %

0

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของเด็ก
เยาวชนและประชาชนเพื่อเข้าสูประชาคม
อาเซียน

0

700,000

700,000

-17.14 %

580,000

โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของ
เด็กและเยาวชน

0

250,000

240,000

-50 %

120,000

รวมเงินอุดหนุน

700,000

950,000

940,000

700,000

รวมงบเงินอุดหนุน

700,000

950,000

940,000

700,000

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ

700,000

950,000

940,000

700,000

รวมแผนงานการศึกษา

7,214,718.74

7,328,661.84

7,837,160

7,898,200

870,198.7

773,502.98

1,064,140

14.26 %

1,215,840

15,917.8

14,860

5,660

-96.47 %

200

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินประจาตาแ นง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

42,000

42,000

42,000

0 %

42,000

1,805,826.76

1,828,510

2,004,500

2.07 %

2,045,990

155,602.16

148,460

155,000

6.14 %

164,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,889,545.42

2,807,332.98

3,271,300

3,468,550

รวมงบบุคลากร

2,889,545.42

2,807,332.98

3,271,300

3,468,550

0

0

0

100 %

120,000

280,980

269,980

278,950

0.38 %

280,000

86,000

54,000

101,500

-29.06 %

72,000

0

0

0

100 %

20,000

13,500

14,900

4,800

-100 %

0

0

7,200

0

0 %

0

380,480

346,080

385,250

169,607

28,209

90,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือบุตร
รวมค่าตอบแทน

492,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0 %

90,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
0

ปี 2565

0

0

100 %

10,000

14,788

53,236

1,750 1,614.29 %

30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพของอสม.ในการ
ดาเนินงานด้านการสงเสริมสุขภาพ

0

0

0

100 %

150,000

175,133

459,066.95

404,500

-20.89 %

320,000

359,528

540,511.95

496,250

10,964

19,913

18,495

8.14 %

20,000

0

3,025

5,700

75.44 %

10,000

117,099

213,442

147,480

1.71 %

150,000

วัสดุกอสร้าง

4,895

39,965

3,200

212.5 %

10,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

9,940

65,500

114,042

-47.39 %

60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

290,932.24

231,224.37

270,000

3.7 %

280,000

3,775

23,795

44,480

-32.55 %

30,000

57,680

29,990

27,280

9.97 %

30,000

5,100

21,800

30,000

-16.67 %

25,000

19,960

23,890

29,515

1.64 %

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

630,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุเครื่องแตงกาย
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

8,880

17,230

20,000

0 %

20,000

0

0

0

100 %

10,000

529,225.24

689,774.37

710,192

500

500

500

0 %

500

0

0

6,000

30 %

7,800

รวมค่าสาธารณูปโภค

500

500

6,500

8,300

รวมงบดาเนินงาน

1,269,733.24

1,576,866.32

1,598,192

1,805,300

เก้าอี้ทางาน

0

14,500

0

0 %

0

โต๊ะทางาน

0

4,200

0

0 %

0

ถังน้าแบบไฟเบอร์กลาส

0

0

10,100

-100 %

0

0

0

194,000

-100 %

0

0

0

15,000

-100 %

0

วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

675,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
โครงการปรับปรุงซอมแซมรถบรรทุกขยะ
ชนิดเปิดข้างเทท้าย มายเลขทะเบียน
80-7463 ชพ
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

เครื่องพนยาแบบละอองฝอย

0

0

50,000

-100 %

0

เครื่องพน มอกควัน

0

0

59,000

-100 %

0

ปมน้าอัตโนมัติ

0

0

15,000

-100 %

0

0

17,000

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์

0

22,000

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์

0

0

0

100 %

22,000

เครื่องพิมพ์

0

0

0

100 %

15,000

เครื่องพิมพ์

0

7,500

0

0 %

0

เครื่องสารองไฟ

0

2,500

0

0 %

0

เครื่องสารองไฟ

0

0

0

100 %

2,500

1,300

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

1,300

67,700

343,100

39,500

รวมงบลงทุน

1,300

67,700

343,100

39,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

4,160,578.66

4,451,899.3

5,212,592

5,313,350

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัด ญ้า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์อานบัตรแบบเอนกประสงค์
(Smart Card Reader)

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:28

น้า : 35/56

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

0

3,186

4,488

33.69 %

6,000

โครงการกาจัดสัตว์พา ะนาโรคในชุมชน

0

0

0

100 %

100,000

โครงการชวยเ ลือประชาชนเมื่อเกิดโรค
ติดตอ โรคติดตออันตราย โรคติดตอที่ต้อง
เฝ้าระวัง รือโรคระบาด

0

120,200

85,020

135.24 %

200,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น

0

70,000

70,000

42.86 %

100,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคในท้อง
ถิ่น(กาจัดยุง)

58,550

0

0

0 %

0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัรราชกุมารี (ฉีด
วัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า)

36,000

0

0

0 %

0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

0

33,000

45,000

77.78 %

80,000

โครงการอบรมสุขาภิบาลอา าร

0

0

0

100 %

20,000

รวมค่าใช้สอย

94,550

226,386

204,508

506,000

รวมงบดาเนินงาน

94,550

226,386

204,508

506,000

0

0

0

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

180,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

180,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

94,550

226,386

204,508

686,000

รวมแผนงานสาธารณสุข

4,255,128.66

4,678,285.3

5,417,100

5,999,350

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

297,180

258,690

0

0 %

0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

135,480

141,000

150,000

-100 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข

100 %

180,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
-100 %

ปี 2565

23,940

18,420

12,100

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

456,600

418,110

162,100

0

รวมงบบุคลากร

456,600

418,110

162,100

0

0

0

10,000

-100 %

0

28,000

35,000

0

0 %

0

0

2,400

0

0 %

0

28,000

37,400

10,000

0

40,414

50,000

รวมค่าใช้สอย

0

40,414

50,000

0

รวมงบดาเนินงาน

28,000

77,814

60,000

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

0

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการใ ้ความชวยเ ลือประชาชนด้าน
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์อานบัตรแบบเอนกประสงค์
(Smart Card Reader)

1,300

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

1,300

0

0

0

รวมงบลงทุน

1,300

0

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

485,900

495,924

222,100

0

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

225,480

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

153,990

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

5,430

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

384,900

รวมงบบุคลากร

0

0

0

384,900

0

0

0

0

0

0

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน
รวมค่าตอบแทน

100 %

18,000
18,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการใ ้ความชวยเ ลือประชาชนด้าน
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

0

0

0

100 %

80,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

80,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

98,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

0

0

0

482,900

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

485,900

495,924

222,100

482,900

935,374.67

1,043,699.03

940,000

-100 %

0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

20,160

20,160

30,000

-100 %

0

เงินประจาตาแ นง

42,000

42,000

42,000

-100 %

0

576,499.28

599,938.08

793,380

-100 %

0

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
-100 %

ปี 2565

45,935.54

47,806.44

48,000

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,619,969.49

1,753,603.55

1,853,380

0

รวมงบบุคลากร

1,619,969.49

1,753,603.55

1,853,380

0

85,000

105,741.93

78,000

85,000

105,741.93

78,000

436,500

564,213

345,513

-100 %

0

88,448

50,350

8,587

-100 %

0

0

12,920

0

0 %

0

545,889.65

219,930.22

144,000

-100 %

0

1,070,837.65

847,413.22

498,100

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน
รวมค่าตอบแทน

-100 %

0
0

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมปากน้า ลัง
สวน(ตอเนื่อง)
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

0

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:28

น้า : 41/56

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

27,500

24,982

30,000

-100 %

0

246,990

0

0

0 %

0

0

16,774

13,620

-100 %

0

88,066.72

0

0

0 %

0

วัสดุยานพา นะและขนสง

2,900

11,400

130,000

-100 %

0

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

152,780.55

133,641.02

150,000

-100 %

0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

2,400

0

0

0 %

0

วัสดุเครื่องแตงกาย

4,800

5,148

20,000

-100 %

0

0

24,775

19,320

-100 %

0

16,004.5

3,570

5,120

-100 %

0

541,441.77

220,290.02

368,060

คาไฟฟ้า

0

0

0

100 %

300,000

คาบริการไปรษณีย์

0

2,000

2,000

-100 %

0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

0

0

6,000

-100 %

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

2,000

8,000

300,000

รวมงบดาเนินงาน

1,697,279.42

1,175,445.17

952,160

300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุกอสร้าง

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

0

ค่าสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:28

น้า : 42/56

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้สานักงาน

0

3,900

0

0 %

0

0

0

350,000

-100 %

0

0

34,000

0

0 %

0

0

9,950

0

0 %

0

5,800

0

0

0 %

0

0

21,900

0

0 %

0

22,000

0

0

0 %

0

1,300

0

0

0 %

0

29,100

69,750

350,000

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
โครงการปรับปรุงซอมแซมรถบรรทุกติด
เครน มายเลขทะเบียน 80-8019 ชพ
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัด ญ้า
ครุภัณฑ์โรงงาน
เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบพกพา
ครุภัณฑ์สารวจ
เทปวัดระยะ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
เครื่องพิมพ์ Mutifunction แบบฉีด มึก
พร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)
อุปกรณ์อานบัตรแบบเอนกประสงค์
(Smart Card Reader)
รวมค่าครุภัณฑ์

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รวมงบลงทุน

29,100

69,750

350,000

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

3,346,348.91

2,998,798.72

3,155,540

300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

338,945

343,000

-100 %

0

วัสดุกอสร้าง

0

267,715.52

339,561

-100 %

0

0

606,660.52

682,561

170,308.5

256,467.96

300,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

170,308.5

256,467.96

300,000

0

รวมงบดาเนินงาน

170,308.5

863,128.48

982,561

0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

0

0

38,800

-100 %

0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง สายเทศบาล
21/1

0

0

970,000

-100 %

0

งานไฟฟ้าและประปา
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

0

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

-100 %

0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการจัดทาป้ายชื่อซอย/ถนนในเขต
เทศบาล

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2565

449,400

0

0

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

449,400

0

1,008,800

0

รวมงบลงทุน

449,400

0

1,008,800

0

479,454.82

0

0

0 %

0

0

0

400,439

-100 %

0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
เทศบาล 15/1

799,530.34

0

0

0 %

0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
เทศบาล4/2

73,523.86

0

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

1,352,509.02

0

400,439

0

รวมงบเงินอุดหนุน

1,352,509.02

0

400,439

0

รวมงานไฟฟ้าและประปา

1,972,217.52

863,128.48

2,391,800

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
โครงการขยายเขตประปาซอยเทศบาล
15/1
โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค มูที่
5
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานสวนสาธารณะ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

0

0

0

32,560

86,950

70,000

-14.29 %

60,000

0

0

0

100 %

20,000

32,560

86,950

70,000

5,210.8

3,143.68

3,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

5,210.8

3,143.68

3,000

3,200

รวมงบดาเนินงาน

37,770.8

90,093.68

73,000

299,200

รวมงานสวนสาธารณะ

37,770.8

90,093.68

73,000

299,200

629,028.75

1,176,832.5

1,240,000

รวมค่าใช้สอย

100 %

216,000
216,000

ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร
วัสดุสนาม
รวมค่าวัสดุ

80,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

6.67 %

3,200

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

4.84 %

1,300,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการกาจัดขยะฝอยและสัตว์พา นะนา
โรคในชุมชน

41,400

0

0

0 %

0

0

40,200

50,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

670,428.75

1,217,032.5

1,290,000

1,300,000

รวมงบดาเนินงาน

670,428.75

1,217,032.5

1,290,000

1,300,000

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

670,428.75

1,217,032.5

1,290,000

1,300,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

6,026,765.98

5,169,053.38

6,910,340

1,899,200

โครงการกาจัดสัตว์พา ะนาโรคในชุมชน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน
เทศบาลตาบลปากน้า ลังสวน

0

0

0

100 %

25,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

25,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

25,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0

0

0

25,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพดานการบริ าร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนของผู้บริ าร
สมาชิกสภา เจ้า น้าที่ และคณะกรรมการ
ชุมชน

273,100

0

0

0 %

0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาท้องถิ่น ผู้นา
ท้องที่ และผู้นาชุมชน

0

0

0

100 %

100,000

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบล
ปากน้า ลังสวน

0

0

0

100 %

100,000

รวมค่าใช้สอย

273,100

0

0

200,000

รวมงบดาเนินงาน

273,100

0

0

200,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

273,100

0

0

200,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

273,100

0

0

225,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลชาย าด

93,650

0

0

100 %

100,000

โครงการแขงขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลปากน้า ลังสวน

14,670

0

0

100 %

15,000

โครงการสงทีมกีฬาเข้ารวมแขงขันในระดับ
ตางๆ

207,428

8,782

0

100 %

50,000

รวมค่าใช้สอย

315,748

8,782

0

0

0

0

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

5,000

รวมงบดาเนินงาน

315,748

8,782

0

170,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

315,748

8,782

0

170,000

563,658

269,930

630,300

165,000

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา

100 %

5,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

-44.47 %

350,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใ ม

0

0

0

100 %

80,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแ งชาติ

0

85,933

27,355

119.34 %

60,000

7,300

0

0

100 %

20,000

196,800

249,976

93,845

-14.75 %

80,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้
สูงอายุ

0

0

0

100 %

60,000

โครงการอบรมเรื่องสถาบันพระม ากษัตริย์
กับประเทศไทย

71,930

0

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

839,688

605,839

751,500

650,000

รวมงบดาเนินงาน

839,688

605,839

751,500

650,000

85,000

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

85,000

0

0

0

รวมงบลงทุน

85,000

0

0

0

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
โครงการจัดกิจกรรมวันสาคัญของชาติและ
งานรัฐพิธี

0

0

0

100 %

50,000

0

0

0

100 %

630,000

650,000

0

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

650,000

0

0

680,000

รวมงบเงินอุดหนุน

650,000

0

0

680,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

1,574,688

605,839

751,500

1,330,000

0

0

20,000

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
โครงการรวมงานประเพณีแ พระแขงเรือ
อาเภอ ลังสวน
เงินอุด นุนเอกชน

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติกรม ลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์

0 %

20,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวปากน้า ลัง
สวน

0

0

0

100 %

200,000

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวปากน้า ลัง
สวน(งานเทิดประเกียรติกรม ลวงชุมพรฯ)

20,000

0

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

20,000

0

20,000

220,000

รวมงบดาเนินงาน

20,000

0

20,000

220,000

100,000

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

100,000

รวมเงินอุดหนุน

100,000

0

0

100,000

รวมงบเงินอุดหนุน

100,000

0

0

100,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

120,000

0

20,000

320,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

2,010,436

614,621

771,500

1,820,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
เงินอุด นุนสวนราชการ
โครงการวิ่งแ วกทะเลสูเกาะพิทักษ์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

1,199,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0

0

0

100 %

129,000

เงินประจาตาแ นง

0

0

0

100 %

42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

804,570

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

2,223,010

รวมงบบุคลากร

0

0

0

2,223,010

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

100 %

10,000

คาเชาบ้าน

0

0

0

100 %

78,000

0

0

0

0

0

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

88,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

100 %

160,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

0

100 %

10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

0

100 %

15,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

30,000

โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมปากน้า ลัง
สวน (ตอเนื่อง)

0

0

0

100 %

30,000

0

0

0

100 %

500,000

0

0

0

วัสดุสานักงาน

0

0

0

100 %

20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

0

0

0

100 %

10,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

0

100 %

50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

0

0

0

100 %

120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

0

100 %

4,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

0

0

0

100 %

15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0

0

0

100 %

20,000

วัสดุอื่น

0

0

0

100 %

5,000

0

0

0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

745,000

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

244,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์

0

0

0

100 %

500

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

0

0

0

100 %

7,800

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

0

8,300

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

1,085,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

0

0

0

3,308,310

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

0

100 %

240,000

วัสดุกอสร้าง

0

0

0

100 %

150,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

390,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

390,000

0

0

0

100 %

600,000

0

0

152,140

-100 %

0

งานก่อสร้าง
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล 2
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:28

น้า : 56/56

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
พร้อมทอระบายน้า ซอย ัวกรัง 9/1

0

0

1,297,200

-100 %

0

โครงการวางทอระบายน้า ถนนเทศบาล
19/3

0

0

2,506,300

-100 %

0

0

0

0

100 %

24,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

3,955,640

624,000

รวมงบลงทุน

0

0

3,955,640

624,000

รวมงานก่อสร้าง

0

0

3,955,640

1,014,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

0

0

3,955,640

4,322,310

รวมทุกแผนงาน

45,341,403.95

46,259,158.09

57,000,000

55,800,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล 2

น้า : 1/95
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาลตาบลปา น้า ลัง วน
อา ภอ ลัง วน จัง วัดชุมพร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 55,800,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม
- พื่อจ่าย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ังคมของพนั งานจ้าง ใน
อัตราร้อยละ 5 พร้อม ับ ั ค่าตอบแทนของพนั งานจ้าง ่ง ป็น
งิน มทบในอัตรา ดียว ัน โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม
นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ป็นไปตามระ บียบ ฏ มายและ
นัง ือ ั่ง าร ประ อบด้วย
- พระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ.2533 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ารตั้งงบประมาณของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พื่อ มทบ องทุน พ.ศ. 2561 และที่
แ ้ไข พิ่ม ติม
- นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1620
ลงวันที่ 22 มษายน 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
รวมถึงระ บียบ ฏ มาย และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง

รวม

15,462,100 บาท

รวม

15,462,100 บาท

รวม

15,462,100 บาท

จานวน

350,000 บาท

น้า : 2/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:55

งิน มทบ องทุน งินทดแทน

จานวน

15,000 บาท

จานวน

10,800,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน มทบ องทุน งินทดแทน า รับใ ้ความคุ้ม
ครองแ ่ลู จ้างที่ประ บอันตราย จ็บป่วย ตาย รือ ูญ ายอัน
นื่องมาจา ารทางานใ ้แ ่นายจ้าง โดยคานวณในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ
รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ป็นไปตามระ บียบ ฏ มายและ
นัง ือ ั่ง าร ประ อบด้วย
- พระราชบัญญัติ งินทดแทน พ.ศ. 2561 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ารตั้งงบประมาณของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พื่อ มทบ องทุน พ.ศ. 2561 และที่
แ ้ไข พิ่ม ติม
- นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
รวมถึงระ บียบ ฏ มาย และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ
- พื่อจ่าย ป็น บี้ยยังชีพผู้ ุงอายุใ ้แ ่ผู้ ูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริ
บูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณ มบัติครบถ้วนและได้ขึ้นทะ บียนขอรับ งิน บี้ย
ยังชีพไว้ ับองค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยใช้แนวทาง
ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ป็นไปตาม
ระ บียบ ฏ มายและ นัง ือ ั่ง าร ประ อบด้วย
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ลั ณฑ์ ารจ่าย งิน บี้ย
ยังชีพผู้ ูงอายุขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่
แ ้ไข พิ่ม ติม
- นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 ร ฏาคม 2564
รวมถึง ฏ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 122
ลาดับที่ 2

น้า : 3/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:55

บี้ยยังชีพความพิ าร

จานวน

2,000,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น บี้ยยังชีพความพิ ารใ ้แ ่คนพิ ารที่มี ิทธิตาม
ลั ณฑ์ที่ า นด ที่ได้แ ดงความจานงโดย ารขอขึ้นทะ บียน
พื่อขอรับ งิน บี้ยความพิ ารไว้ ับองค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
แล้ว โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 ป็นไปตามระ บียบ ฏ มายและ นัง ือ ั่ง
าร ประ อบด้วย
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ลั ณฑ์ ารจ่าย งิน บี้ย
ความพิ ารใ ้คนพิ ารขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 ร ฏาคม 2564
รวมถึง ฏ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 122
ลาดับที่ 3
บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด ์
จานวน

120,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน ง คราะ ์ พื่อ ารยังชีพผู้ป่วย อด ์ ใ ้แ ่ผู้ป่วย
อด ์ที่แพทย์ได้รับรองและทา ารวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่ พียง
พอต่อ ารยังชีพ รือถู ทอดทิ้ง ขาดผู้อุป าระดูแล ไม่ ามารถ
ประ อบอาชีพ ลี้ยงตน องได้ ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจา
ผู้บริ าร โดยผู้ป่วย อด ์ที่มี ิทธิจะได้รับ บี้ยยังชีพคนละ 500
บาทต่อ ดือน โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 ป็นไปตามระ บียบ ฏ มายและ นัง ือ ั่ง
าร ประ อบด้วย
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ารจ่าย งิน ง คราะ ์ พื่อ
ารยังชีพขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 ร ฏาคม 2564
รวมถึง ฏ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 122
ลาดับที่ 4

น้า : 4/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:55

งิน ารองจ่าย

จานวน

650,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน รณีฉุ ฉินที่มี ตุ าธารณภัย ิด
ขึ้น รือ รณี ารป้อง ันและยับยั้ง ่อน ิด าธารณภัย รือคาด
ว่าจะ ิด าธารณภัย รือ รณีฉุ ฉิน พื่อบรร ทาปัญ าความ
ดือดร้อนของประชาชน ป็น ่วนรวมได้ ช่น ารป้อง ันและ
แ ้ไขปัญ าอุท ภัย น้าป่าไ ล ลา แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
นาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า และ มอ ควัน ป็นต้น โดยใช้แนว
ทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนมา ที่ 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ
ระ บียบ ฎ มาย นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
รายจ่ายตามข้อผู พัน
ค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารจราจร
- พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารแ ้ไขปัญ า ี่ยว ับ ารจราจรใน ขต
ทศบาล ( านั ปลัด ทศบาล) ช่น ารทา ีตี ้น ติดตั้ง ัญญาณ
ไฟจราจร ติดตั้งป้ายจราจร รวมทั้งซ่อมแซม ัญญาณไฟจราจร
และอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ับ ารจราจร (ตามโครง ารปรับปรุงและ
พัฒนาระบบจราจร) โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม
่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3892 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 108
ลาดับที่ 1

น้า : 5/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:55

งินค่าบารุง .ท.ท.

จานวน

49,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุง มาคม ันนิบาต ทศบาลแ ่งประ ทศ
ไทย ตามข้อบังคับ มาคม ันนิบาต ทศบาลแ ่งประ ทศไทย พ.ศ
.2556 ข้อ 16 า นดใ ้ มาชิ ามัญ ย ว้น ระทรวงม าดไทย
ต้องชาระค่าบารุงใ ้แ ่ มาคม ันนิบาตแ ่งประ ทศไทย ป็นราย
ปี โดยพิจารณาจา รายรับจริงประจาปีที่ล่วงมาแล้วไม่รวม งิน
ู้ งินจ่ายขาด งิน ะ มและ งินอุด นุนทุ ประ ภท ในอัตราไม่
น้อย ว่าร้อยละ ศษ นึ่ง ่วน ของรายรับจริง ทั้งนี้ ไม่ ิน จ็ด
แ น ้า มื่นบาท (29,224,661.63 x 0.00167=48,707.77) โดย
ใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยรายจ่ายของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น ี่ยว ับค่าบารุง มาคม พ.ศ.2555
และระ บียบ ฏ มาย นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
งินบา น็จลู จ้างประจา
จานวน

224,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินบา น็จลู จ้างประจาใ ้แ ่ลู จ้างประจาที่
ษียณอายุราช าร โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม
่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยบา น็จลู จ้าง
ประจาของ น่วย ารบริ ารราช าร ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ที่แ ้ไข พิ่ม ติม รวมถึง ฏ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่
ี่ยวข้อง

น้า : 6/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:55

งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร ่วนท้องถิ่น ( .บ.ท.)

จานวน

893,100 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน มบท องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร ่วน
ท้องถิ่น ( .บ.ท.) โดยคานวณจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณ
ารรายรับทุ ประ ภทตาม ทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี (ไม่รวมรายได้ประ ภทพันธบัตร งิน ู้ งินที่มีผู้อุทิศ
ใ ้/ งินบริจาค และ งินอุด นุน) โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา
ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2
/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ป็นไปตามระ บียบ
ฏ มายและ นัง ือ ั่ง าร ประ อบด้วย
- พระราชบัญญัติบา น็จบานาญข้าราช าร ่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งินบา น็จบานาญข้า
ราช าร ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.5/ว6038 ลง
วันที่ 7 ตุลาคม 2563
- นัง ือ านั งาน องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร ่วนท้อง
ถิ่น รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว31 ลงวัน
ที่ 21 ตุลาคม 2563
รวมถึง ฏ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพแ ่งชาติ
จานวน

200,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพแ ่งชาติระดับ
ท้องถิ่น ทศบาลตาบลปา น้า ลัง วน ( อง าธารณ ุขและ ิ่ง
แวดล้อม) โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 ป็นไปตามระ บียบ ฏ มายและ นัง ือ ั่ง
าร ประ อบด้วย
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ารตั้งงบประมาณของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พื่อ มทบ องทุน พ.ศ. 2561 และที่
แ ้ไข พิ่ม ติม
- นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว3230 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561
รวมถึงระ บียบ ฏ มาย นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 138
ลาดับที่ 1

น้า : 7/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:55

งินช่วยพิ ศษ
งินช่วยค่าทาศพข้าราช าร/พนั งาน

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินช่วยค่าทาศพพนั งาน ทศบาล รือผู้รับบานาญ
ที่ถึงแ ่ความตาย โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 ป็นไปตามระ บียบ ฏ มายและ นัง ือ ั่ง
าร ประ อบด้วย
- พระราช ฤษฏี า ารจ่าย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ และ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งินบา น็จบานาญข้า
ราช าร ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- นัง ือ านั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว90
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
รวมถึง ฏ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
งินช่วยค่าทาศพพนั งานจ้าง
จานวน

36,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินช่วยค่าทาศพพนั งานจ้างที่ถึงแ ่ความตาย โดย
ใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ป็นไป
ตามระ บียบ ฏ มายและ นัง ือ ั่ง าร ประ อบด้วย
- พระราช ฤษฏี า ารจ่าย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ และ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งินบา น็จบานาญข้า
ราช าร ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- นัง ือ านั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว90
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
รวมถึง ฏ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
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งินช่วยค่าทาศพลู จ้างประจา

จานวน

25,000 บาท

งานบริหารทั่วไป

รวม

9,878,230 บาท

งบบุคลากร

รวม

7,470,830 บาท

รวม

2,848,320 บาท

จานวน

725,760 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินช่วยค่าทาศพลู จ้างประจาที่ถึงแ ่ความ
ตาย โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 ป็นไปตามระ บียบ ฏ มายและ นัง ือ ั่ง
าร ประ อบด้วย
- พระราช ฤษฏี า ารจ่าย งิน ดือน งินปี บา น็จ บานาญ และ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งินบา น็จบานาญข้า
ราช าร ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- นัง ือ านั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว90
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
รวมถึง ฏ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้แ ่นาย ทศมนตรี จานวน 12
ดือน ในอัตรา ดือนละ 28,800 บาท และรองนาย
ทศมนตรี จานวน 2 คน จานวน 12 ดือน ในอัตรา ดือน
ละ 15,840 บาท โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งิน ดือน งินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนาย
ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน
ภา ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ลขานุ ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจ่ายค่า บี้ยประชุม รรม าร ภา
ทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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ค่าตอบแทนประจาตาแ น่งนาย /รองนาย

จานวน

180,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนประจาตาแ น่งของนาย
ทศมนตรี จานวน 12 ดือน ในอัตรา ดือนละ 6,000 บาท และ
รองนาย ทศมนตรี จานวน 2 คน จานวน 12 ดือน ในอัตรา
ดือนละ 4,500 บาท โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม
่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งิน ดือน งินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนาย
ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน
ภา ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ลขานุ ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจ่ายค่า บี้ยประชุม รรม าร ภา
ทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ค่าตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย
จานวน

180,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนพิ ศษของนาย ทศมนตรี จานวน 12
ดือน ในอัตรา ดือนละ 6,000 บาทและรองนาย
ทศมนตรี จานวน 2 คน จานวน 12 ดือน ในอัตรา ดือน
ละ 4,500 บาท โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งิน ดือน งินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนาย
ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน
ภา ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ลขานุ ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจ่ายค่า บี้ยประชุม รรม าร ภา
ทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

น้า : 10/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:55

ค่าตอบแทนราย ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค์ ารบริ าร ่วนตาบล

จานวน

207,360 บาท

ค่าตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขานุ าร ภา
จานวน
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น

1,555,200 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนราย ดือน ใ ้แ ่ ลขานุ ารนาย
ทศมนตรี จานวน 1 คน ในอัตรา ดือนละ 10,080
บาท จานวน 12 ดือน และที่ปรึ ษานาย ทศมนตรีจานวน 1
คน ในอัตรา ดือนละ 7,200 บาท จานวน 12 ดือน โดยใช้แนว
ทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งิน ดือน งินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนาย
ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน
ภา ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ลขานุ ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจ่ายค่า บี้ยประชุม รรม าร ภา
ทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนประธาน ภา ทศบาล จานวน 12
ดือน ในอัตรา ดือนละ 15,840 บาท รองประธาน ภา
ทศบาล จานวน 12 ดือน ในอัตรา ดือนละ 12,960
บาท มาชิ ภา ทศบาล จานวน 12 ดือน ในอัตรา ดือน
ละ 10,080 บาท โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งิน ดือน งินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนาย
ทศมนตรี รองนาย ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน
ภา ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ลขานุ ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจ่ายค่า บี้ยประชุม รรม าร ภา
ทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

4,622,510 บาท

จานวน

3,288,600 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน พร้อมทั้ง งินปรับปรุง งิน ดือน ใ ้แ ่
พนั งาน ทศบาล จานวน 12 ดือน ตามแผนอัตรา าลัง 3 ปี โดย
ใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารและระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
งิน พิ่มต่าง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น
จานวน

138,000 บาท

งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น

- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว งิน พิ่มตาแ น่งนิติ
ร(พ.ต. .) งินค่าตอบแทนราย ดือน งินที่ปรับ พิ่ม า รับ
คุณวุฒิที่ .พ.รับรองของพนั งาน ทศบาล ฯลฯ ตามแผนอัตรา
าลัง 3 ปี โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารและระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
งินประจาตาแ น่ง

จานวน

162,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแ น่งของปลัด ทศบาล, ัว น้า านั
ปลัด ทศบาล, ัว น้าฝ่ายอานวย าร และ ัว น้าฝ่าย
ป ครอง จานวน 12 ดือน ตามแผนอัตรา าลัง 3 ปี โดยใช้แนว
ทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร และระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
ค่าจ้างลู จ้างประจา
จานวน

305,640 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างพร้อมทั้ง งินปรับปรุงค่าจ้างใ ้แ ่ลู จ้าง
ประจา จานวน 12 ดือน ตามแผนอัตรา าลัง 3 ปี โดยใช้แนว
ทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร และระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
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ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

691,590 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้ง งินปรับปรุงค่าตอบแทนใ ้
แ ่พนั งานจ้างตามภาร ิจ และพนั งานจ้างทั่วไป จานวน 12
ดือน ตามแผนอัตรา าลัง 3 ปี โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม
นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร และระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจ้าง
จานวน

36,680 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มต่างๆ ใ ้แ ่พนั งานจ้างตามภาร ิจและ
พนั งานจ้างทั่วไป ที่มี ิทธิได้รับ งิน พิ่มต่างๆ ช่น งิน พิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ตามแผนอัตรา าลัง 3 ปี โดยใช้แนวทาง
ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร และระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
งบดาเนินงาน

รวม

2,407,400 บาท

รวม

391,400 บาท

จานวน

25,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนใ ้แ ่พนั งาน ทศบาล ลู จ้างประจา
และพนั งานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วน
มา ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 และ
ระ บียบ ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวข้อง
ค่า ช่าบ้าน
จานวน

326,400 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

- พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านใ ้แ ่พนั งาน ทศบาล ซึ่งมี ิทธิ บิ ค่า
ช่าบ้านได้ตามระ บียบ ฏ มาย
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร และระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา
- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน
ทศบาล ซึ่งมี ิทธิ บิ งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรได้ตามระ บียบ
ฏ มาย
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร และระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง

จานวน

40,000 บาท

น้า : 13/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:55

ค่าใช้สอย

รวม

750,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง ช่น ค่าถ่าย อ าร ค่า ย็บ นัง ือ รือ ข้า
ป นัง ือ รือจัดทา อ ารรูป ล่ม ค่าโฆษณาและ ผยแพร่
ประชา ัมพันธ์ใน ื่อประ ภทต่างๆ ค่าธรรม นียมต่างๆ ค่าจ้าง
มาบริ ารบุคคลภายนอ ช่น ค่าจ้าง มาบริ ารทาความ
ะอาดอาคาร ถานที่ราช าร ค่าจ้างปรับปรุงโด มน website
ฯลฯ โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
ลงวันที่ 10 ร ฏาคม 2563 / นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และระ บียบ
ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวข้อง
รายจ่าย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
จานวน

50,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารรับรอง รือ ลี้ยงรับรองของ ทศบาล
ตาบลปา น้า ลัง วน ( านั ปลัด ทศบาล) ช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี
ปิดอาคารต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายใน ารประชุมราช าร ฯลฯ โดยใช้
แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่าย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
/ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว0766
ลงวันที่ 5 ุมภาพันธ์ 2563 และระ บียบ ฎ มาย นัง ือ ั่ง
ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง

น้า : 14/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในประ ทศและ
ต่างประ ทศ รือไปอบรม ัมมนาของผู้บริ ารท้องถิ่นและ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น รวมทั้งผู้ที่ได้รับคา ั่งจา นาย ทศมนตรีใ ้ ดิน
ทางไปปฏิบัติ น้าที่ พื่อประโยชน์ของ ทศบาล ได้แ ่ ค่า บี้ย ลี้ยง
ดินทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั ค่าบริ ารจอดรถ ณ ท่า
อา าศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมใน ารใช้ นาม
บิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่ ี่ยวข้อง ับ ารดา นินงานตามภาร ิจและ
อานาจ น้าที่ของ ทศบาลที่ ามารถ บิ จ่ายในประ ภทรายจ่าย
นี้ โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติม และระ บียบ ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว
ข้อง
ค่าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ัมมนา ประชุม
ต่าง ๆ ของผู้บริ ารท้องถิ่นและ จ้า น้าที่ท้องถิ่น ที่ ี่ยวข้อง ับ
ารดา นินงานตามภาร ิจและอานาจ น้าที่ของ ทศบาล โดยใช้
แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และระ บียบ ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวข้อง

น้า : 15/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

ค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซม

จานวน

300,000 บาท

รวม

519,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน และวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น นัง ือ ครื่อง ย็บ ระดาษ ครื่อง จาะ ระดาษ ้าอี้
พลา ติ ตรายาง ที่ถูพื้น ุญแจ แผงปิดประ าศ แผ่นป้ายชื่อ
น่วยงาน รือแผ่นป้ายต่างๆ ที่ใช้ใน านั งาน ม่านปรับแ ง (ต่อ
ผืน) แผง ั้น ้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ตลับผง มึ า รับ
ครื่องถ่าย อ าร ผ้า าลี ธงชาติ พวงมาลา พวงมาลัย น้าดื่ม
า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน ฯลฯ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน

150,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซมทรัพย์ ินต่างๆ ใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ ช่น ครื่องคอมพิว ตอร์ รถ
จั รยานยนต์ รถยนต์ ครื่องถ่าย อ าร อาคาร านั งาน โรง
จอดรถ ฯลฯ โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และระ บียบ ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง
ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง และวั ดุอุป รณ์ประ อบและอะไ ล่ โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ช่น ฟิว ์ ทปพัน ายไฟ ปลั๊ ไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า ายอา าศ รือ าอา าศ า รับวิทยุ, ครื่องรับ
โทรทัศน์,จานรับ ัญญาณดาว ทียม ไมโครโฟน โทรโข่ง ดอ
ลาโพง ฮอร์นลาโพง แผงวงจร ฯลฯ

น้า : 16/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

25,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน และวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น ผงซั ฟอ บู่ แปรง ไม้ วาด ม้อ มีด แ ้วน้า จาน
รอง รอบรูป ระติ น้าร้อน ม้อไฟฟ้า รวมถึง ม้อ ุงข้าว
ไฟฟ้า ตู้ ็บอุป รณ์ดับ พลิง ถังน้า น้าจืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ
วั ดุ ่อ ร้าง
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง และวั ดุอุป รณ์ประ อบและอะไ ล่ โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆที่ ี่ยวข้อง ช่น ี ทิน นอร์ ปูนซี มนต์ ียม ลื่อย ท่อน้า
และอุป รณ์ประปา ขวาน ตะปู ว่านมือ โถ ้วม อ่างล้างมือ ราว
พาดผ้า นั่งร้าน ฯลฯ
วั ดุยานพา นะและขน ่ง
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง และวั ดุอุป รณ์ประ อบและอะไ ล่ โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ช่น ยางรถยนต์ แม่แรง ม้อน้า ัว
ทียน พลา ฟิล์ม รองแ ง คีมล็อค น้ามัน บร น้า ลั่น บาะรถ
ยนต์ ายไฮดรอลิคฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น
จานวน

85,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุ ิ้น ปลือง โดย
ใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 / นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ช่น แ ๊
ุงต้ม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามัน บนซิน น้ามัน ครื่อง ถ่าน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน ล่อลื่น ฯลฯ

น้า : 17/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

วั ดุวิทยาศา ตร์ รือ ารแพทย์

จานวน

1,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน และวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น าลี ผ้าพันแผล วชภัณฑ์ แอล อฮอล์ ปล ามคน
ไข้ คมีภัณฑ์ ทรายอะ บท น้ายาพ่น มอ ควัน าจัด
ยุง คลอรีน าร ้ม น้า า อนามัย ฯลฯ
วั ดุ าร ษตร
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง และวั ดุอุป รณ์ประ อบและอะไ ล่ โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง
ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ช่น ปุย ยาป้อง ันและ าจัดศัตรูพืชและ
ัตว์ ปริง อร์ พันธุ์ ัตว์ปี และ ัตว์น้า วั ดุ พาะชา น้า า
ป้อง ันแ ๊ พิษ อวน( า ร็จรูป) ัว ะโ ล ดูดน้า ฯลฯ
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร่
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน และวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น ี พู่ ัน ขาตั้ง ล้อง ลน ์ซูม ระ ปาใ ่ ล้องถ่ายรูป ม
มโมรี่ าร์ด ระดาษ ขียนโป ตอร์ ป้ายไฟแจ้ง ตือนแบบล้อ
ลา ป้ายประชา ัมพันธ์ อ าร ผยแพร่ผล ารดา นินงาน ฯลฯ
วั ดุคอมพิว ตอร์
จานวน

60,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง และวั ดุอุป รณ์ประ อบและอะไ ล่ โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง
ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ช่น แผ่น รือจานบันทึ ข้อมูล อุป รณ์
บันทึ ข้อมูล แผงวงจรอิ ล็ ทรอนิ ์(Card) มนบอร์ด มมโมรี่ชิ
ป ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ์ ระดาษต่อ นื่อง าย
ค บิล ฯลฯ

น้า : 18/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

วั ดุ นาม

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน และวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น ต็นท์นอน/ ต็นท์ นามขนาด ล็ ถุงนอน นาม ข็ม
ทิศ ม้า ิน ญ้า นาม ญ้า ทียม ฯลฯ
วั ดุอื่น
จานวน

8,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน และวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น มิ ตอร์น้า-ไฟฟ้า ตะแ รง ัน วะ ัว ชื่อมแ ๊ ัววาล์ว
ปิด-ปิดแ ๊ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

747,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จานวน

580,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่า ระแ ไฟฟ้าภายใน านั งาน ทศบาลและ
ิจ ารของ ทศบาล โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ
รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าน้าประปาภายใน านั งาน ทศบาลและ ิจ าร
ของ ทศบาล โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
ค่าบริ ารโทรศัพท์

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานใน านั งาน ทศบาล ค่า
โทรศัพท์ คลื่อนที่ และ มายความรวมถึงค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้ใช้
บริ ารดัง ล่าว และค่าใช้จ่ายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้
บริ าร ช่น ค่า ช่า ครื่องและ มาย ลขโทรศัพท์ ค่าบารุงรั ษาคู่
าย ฯลฯ โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง

น้า : 19/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

ค่าบริ ารไปรษณีย์

จานวน

2,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียา ร ค่า
ช่าตู้ไปรษณีย์ า รับใช้ในราช ารของ ทศบาล โดยใช้แนวทาง
ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
ค่าบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าโทร าร ค่า ท ล็ ซ์ ค่าวิทยุ ื่อ าร ค่า ื่อ าร
ผ่านดาว ทียม ค่าใช้จ่าย ี่ยว ับ ารใช้ระบบอิน ตอร์ น็ต รวมถึง
อิน ตอร์ น็ต าร์ดและค่า ื่อ ารอื่นๆ ช่น ค่า ค บิ้ลทีวี ค่า ช่าช่อง
ัญญาณดาว ทียม ป็นต้น และ มายรวมถึงค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้ใช้
บริ ารดัง ล่าว และค่าใช้จ่ายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร ค่า
ต่อ ัญญาณจีพี อ (1 ครั้งต่อปี) ฯลฯ โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
ค่า ช่าพื้นที่ ว็บไซต์ และค่าธรรม นียมที่ ี่ยวข้อง
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าพื้นที่ ว็บไซด์ และค่าธรรม นียมที่ ี่ยว
ข้อง (ระบบ CLOUD, HOSTING) โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน พร้อมทั้ง งินปรับปรุง งิน ดือน ใ ้แ ่
พนั งาน ทศบาล จานวน 12 ดือน ตามแผนอัตรา าลัง 3
ปี โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารและระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง

รวม

510,720 บาท

รวม

435,720 บาท

รวม

435,720 บาท

จานวน

435,720 บาท

น้า : 20/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่า ช่าบ้าน
- พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านใ ้แ ่พนั งาน ทศบาล ซึ่งมี ิทธิ บิ ค่า
ช่าบ้านได้ตามระ บียบ ฏ มาย
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร และระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
ค่าใช้สอย

รวม

75,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม

4,021,880 บาท

รวม

3,123,880 บาท

รวม

3,123,880 บาท

จานวน

2,535,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครง ารจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารจัดทาแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ( านั ปลัด ทศบาล) า รับ ารจัดทา/ทบทวน พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง แ ้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น ช่น ค่าวั ดุอุป รณ์
ใน ารจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ค่าจัดทาป้ายประชา ัมพันธ์ ค่า
จ้างถ่าย อ ารพร้อม ข้า ล่มร่าง/ า นา แผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัด
ทา/ทบทวน พิ่ม ติม ปลี่ยนแปลง แ ้ไข โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และระ บียบ ฏ
มาย นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 144
ลาดับที่ 3
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน พร้อมทั้ง งินปรับปรุง งิน ดือน ใ ้แ ่
พนั งาน ทศบาล จานวน 12 ดือน ตามแผนอัตรา าลัง 3
ปี โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารและระ บียบ ฎ มายที่ ี่ยวข้อง

น้า : 21/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

งิน พิ่มต่าง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น

จานวน

2,220 บาท

จานวน

78,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแ น่งของผู้อานวย าร องและ ัว น้า
ฝ่ายที่ ัง ัด องคลัง จานวน 12 ดือน ตามแผนอัตรา าลัง 3
ปี โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร และระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

462,040 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว งิน พิ่มตาแ น่งด้าน
พั ดุ งินที่ปรับ พิ่ม า รับคุณวุฒิที่ .พ.รับรองของพนั งาน
ทศบาล ฯลฯ ตามแผนอัตรา าลัง 3 ปี โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารและระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
งินประจาตาแ น่ง

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้ง งินปรับปรุงค่าตอบแทนใ ้
แ ่พนั งานจ้างตามภาร ิจ จานวน 12 ดือน ตามแผนอัตรา
าลัง 3 ปี โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร และระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจ้าง
- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มต่างๆ ใ ้แ ่พนั งานจ้าง ที่มี ิทธิได้รับ งิน
พิ่มต่างๆ ช่น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ โดยใช้แนวทาง
ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร และระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง

จานวน

46,620 บาท

น้า : 22/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

งบดาเนินงาน

รวม

778,000 บาท

รวม

383,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนบุคคล รือคณะ รรม ารที่ได้รับที่ได้รับ
แต่งตั้งตาม ฏ มายว่าด้วย ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ ช่น คณะ รรม ารตรวจ ารจ้าง คณะ รรม าร า นด
ราคา ลาง ผู้ควบคุมงาน ่อ ร้างของ ทศบาล ฯลฯ ที่มี
ระ บียบ/ ฎ มาย/ นัง ือ ั่ง ารที่ ั่งใ ้จ่ายได้ โดยใช้แนวทาง
ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารและระ บียบ ฎ มายที่ ี่ยวข้อง
ค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนใ ้แ ่พนั งาน ทศบาลและพนั งาน
จ้าง ที่ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วน
มา ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 และ
ระ บียบ ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวข้อง
ค่า ช่าบ้าน
จานวน

258,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ ่องค์ รป ครอง ่วน
ท้องถิ่น

- พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านใ ้แ ่พนั งาน ทศบาล ซึ่งมี ิทธิ บิ ค่า
ช่าบ้านได้ตามระ บียบ ฏ มาย
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร และระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา
- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน
ทศบาล ซึ่งมี ิทธิ บิ งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรได้ตามระ บียบ
ฏ มาย
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร และระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง

จานวน

5,000 บาท

น้า : 23/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

ค่าใช้สอย

รวม

210,000 บาท

จานวน

115,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง ช่น ค่าถ่าย อ าร ค่า ย็บ นัง ือ รือ ข้า
ป นัง ือ รือจัดทา อ ารรูป ล่ม ค่าโฆษณาและ ผยแพร่
ประชา ัมพันธ์ใน ื่อประ ภทต่างๆ ค่าธรรม นียมต่างๆ ค่าจ้าง
มาบริ ารบุคคลภายนอ ช่น ค่าจ้างทาระบบแผนที่ภาษี ค่า
จ้างปรับปรุงโด มน website ฯลฯ โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา
ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2
/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
ลงวันที่ 10 ร ฏาคม 2563 / นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และระ บียบ
ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวข้อง
รายจ่าย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
จานวน

10,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารรับรอง รือ ลี้ยงรับรองของ ทศบาล
ตาบลปา น้า ลัง วน ( องคลัง) ช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี ปิดอาคาร
ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายใน ารประชุมราช าร ฯลฯ โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่าย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
/ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว0766
ลงวันที่ 5 ุมภาพันธ์ 2563 และระ บียบ ฎ มาย นัง ือ ั่ง
ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง

น้า : 24/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในประ ทศและ
ต่างประ ทศ รือไปอบรม ัมมนาของพนั งาน ทศบาลและ
พนั งานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคา ั่งจา นาย ทศมนตรีใ ้ ดินทาง
ไปปฏิบัติ น้าที่ พื่อประโยชน์ของ ทศบาล ได้แ ่ ค่า บี้ย ลี้ยง ดิน
ทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั ค่าบริ ารจอดรถ ณ ท่า
อา าศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมใน ารใช้ นาม
บิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่ ี่ยวข้อง ับ ารดา นินงานตามภาร ิจและ
อานาจ น้าที่ของ ทศบาลที่ ามารถ บิ จ่ายในประ ภทรายจ่าย
นี้ โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติม และระ บียบ ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว
ข้อง
ค่าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ัมมนา ประชุม
ต่าง ๆ ของพนั งาน ทศบาลและพนั งานจ้าง ที่ ี่ยวข้อง ับ าร
ดา นินงานตามภาร ิจและอานาจ น้าที่ของ ทศบาล โดยใช้แนว
ทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และระ บียบ ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวข้อง

น้า : 25/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

โครง าร พิ่มประ ิทธิภาพใน ารจัด ็บรายได้ของ ทศบาลตาบล
ปา น้า ลัง วน

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง าร พิ่มประ ิทธิภาพใน ารจัด
็บรายได้ของ ทศบาลตาบลปา น้า ลัง วน ( องคลัง) ประ อบ
ด้วย ค่าวั ดุอุป รณ์ ค่าจัดทาป้ายประชา ัมพันธ์ ค่าตอบแทน าร
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่ ี่ยว
ข้อง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ
ฏ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 145
ลาดับที่ 6
ค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซม
จานวน

15,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซมทรัพย์ ินต่างๆ ที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของ องคลัง ใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ ช่น ครื่องคอมพิว ตอร์ รถจั รยานยนต์ ฯลฯ โดยใช้แนว
ทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และระ บียบ ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง
ารอื่นที่ ี่ยวข้อง
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน และวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น นัง ือ ครื่อง ย็บ ระดาษ ครื่อง จาะ ระดาษ ้าอี้
พลา ติ ตรายาง ที่ถูพื้น ุญแจ แผงปิดประ าศ แผ่นป้ายชื่อ
น่วยงาน รือแผ่นป้ายต่างๆ ที่ใช้ใน านั งาน ม่านปรับแ ง(ต่อ
ผืน) แผง ั้น ้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ตลับผง มึ า รับ
ครื่องถ่าย อ าร ผ้า าลี ธงชาติ ฯลฯ

รวม

116,500 บาท

จานวน

60,000 บาท

น้า : 26/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

2,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง และวั ดุอุป รณ์ประ อบและอะไ ล่ โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆที่ ี่ยวข้อง ช่น ฟิว ์ ทปพัน ายไฟ ปลั๊ ไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า ายอา าศ รือ าอา าศ า รับวิทยุ, ครื่องรับ
โทรทัศน์,จานรับ ัญญาณดาว ทียม ไมโครโฟน โทรโข่ง ดอ
ลาโพง ฮอร์นลาโพง แผงวงจร ฯลฯ
วั ดุงานบ้านงานครัว
จานวน

1,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน และวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น ผงซั ฟอ บู่ แปรง ไม้ วาด ม้อ มีด แ ้วน้า จาน
รอง รอบรูป ระติ น้าร้อน ม้อไฟฟ้า รวมถึง ม้อ ุงข้าว
ไฟฟ้า ตู้ ็บอุป รณ์ดับ พลิง ถังน้า น้าจืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ
วั ดุยานพา นะและขน ่ง
จานวน

2,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง และวั ดุอุป รณ์ประ อบและอะไ ล่ โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ช่น ยางรถจั รยานยนต์ แม่แรง ม้อน้า ัว
ทียน พลา คีมล็อค น้ามัน บร น้า ลั่น ายไฮดรอลิค ฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น
จานวน

3,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุ ิ้น ปลือง โดยใช้
แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 / นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามัน บนซิน น้ามัน ครื่อง น้ามัน
ดี ซล น้ามัน ล่อลื่น ฯลฯ

น้า : 27/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

วั ดุโฆษณาและ ผยแพร่

จานวน

8,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน และวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น ี พู่ ัน ขาตั้ง ล้อง ลน ์ซูม มมโมรี่ าร์ด ระดาษ
ขียน โป ตอร์ ป้ายไฟแจ้ง ตือนแบบล้อลา ป้ายประชา
ัมพันธ์ อ าร ผยแพร่ผล ารดา นินงาน ฯลฯ
วั ดุคอมพิว ตอร์
จานวน

40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง และวั ดุอุป รณ์ประ อบและอะไ ล่ โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง
ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ช่น แผ่น รือจานบันทึ ข้อมูล อุป รณ์
บันทึ ข้อมูล แผงวงจรอิ ล็ ทรอนิ ์(Card) มนบอร์ด มมโมรี่ชิ
ป ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ์ ระดาษต่อ นื่อง าย
ค บิล ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

68,500 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียา ร ค่า
ช่าตู้ไปรษณีย์ า รับใช้ในราช ารของ ทศบาล ค่าธรร นียม าร
โอน งินในระบบบริ าร าร งิน ารคลังภาครัฐแบบ
อิ ล็ ทรอนิ ์(GFMIS) โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ
รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
ค่าบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
จานวน

18,500 บาท

ค่าบริ ารไปรษณีย์

พื่อจ่าย ป็นค่าโทร าร ค่า ท ล็ ซ์ ค่าวิทยุ ื่อ าร ค่าใช้จ่าย ี่ยว
ับ ารใช้ระบบอิน ตอร์ น็ต รวมถึงอิน ตอร์ น็ต าร์ดและค่า ื่อ
ารอื่นๆ ช่น ค่า ค บิ้ลทีวี ค่า ช่าช่อง ัญญาณดาว ทียม ป็น
ต้น และ มายรวมถึงค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้ใช้บริ ารดัง ล่าว และค่า
ใช้จ่ายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร ค่าต่อ ัญญาณจีพี
อ (1 ครั้งต่อปี) ฯลฯ โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ
รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
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งบลงทุน

รวม

120,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

รวม

300,900 บาท

รวม

218,400 บาท

รวม

218,400 บาท

จานวน

218,400 บาท

รวม

82,500 บาท

รวม

49,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนใ ้แ ่พนั งาน ทศบาลที่ปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วน
มา ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 และ
ระ บียบ ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวข้อง
ค่า ช่าบ้าน
จานวน

36,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ านั งาน
ครื่องถ่าย อ าร
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องถ่าย อ าร จานวน 1 ครื่อง ป็น
ครื่องถ่าย อ ารระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ดา ี ขนาดความ ร็ว
ไม่น้อย ว่า 20 แผ่นต่อนาที ป็นระบบมัลติฟัง ์ชั่น ป็นระบบ
ระดาษธรรมดา ชนิด มึ ผง ย่อ - ขยายได้ ขออนุมัติจัดซื้อตาม
ณฑ์ราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณ์และ
ระบบคอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน พร้อมทั้ง งินปรับปรุง งิน ดือน ใ ้แ ่
พนั งาน ทศบาล จานวน 12 ดือน ตามแผนอัตรา าลัง 3 ปี
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารและระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

- พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านใ ้แ ่พนั งาน ทศบาล ซึ่งมี ิทธิ บิ ค่า
ช่าบ้านได้ตามระ บียบ ฏ มาย
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร และระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
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งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา
- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน
ทศบาล ซึ่งมี ิทธิ บิ งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรได้ตามระ บียบ
ฏ มาย
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร และระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
ค่าใช้สอย

จานวน

10,000 บาท

รวม

25,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง ช่น ค่าถ่าย อ าร ค่า ย็บ นัง ือ รือ ข้า
ป นัง ือ รือจัดทา อ ารรูป ล่ม ค่าโฆษณาและ ผยแพร่
ประชา ัมพันธ์ใน ื่อประ ภทต่างๆ ค่าธรรม นียมต่างๆ ค่าจ้าง
มาบริ ารบุคคลภายนอ ช่น ค่าจ้างปรับปรุงโด มน website
ฯลฯ โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
ลงวันที่ 10 ร ฏาคม 2563 / นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และระ บียบ
ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวข้อง
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รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

8,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในประ ทศและ
ต่างประ ทศ รือไปอบรม ัมมนาของพนั งาน ทศบาล รวมทั้งผู้
ที่ได้รับคา ั่งจา นาย ทศมนตรีใ ้ ดินทางไปปฏิบัติ น้าที่ พื่อ
ประโยชน์ของ ทศบาล ได้แ ่ ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพา นะ ค่า
ช่าที่พั ค่าบริ ารจอดรถ ณ ท่าอา าศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิ ศษ ค่าธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่ ี่ยว
ข้อง ับ ารดา นินงานตามภาร ิจและอานาจ น้าที่ของ ทศบาลที่
ามารถ บิ จ่ายในประ ภทรายจ่ายนี้ โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติม และระ บียบ ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว
ข้อง
ค่าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ัมมนา ประชุม
ต่าง ๆ ของพนั งาน ทศบาล ที่ ี่ยวข้อง ับ ารดา นินงานตาม
ภาร ิจและอานาจ น้าที่ของ ทศบาล โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และระ บียบ ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวข้อง
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ค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซม

จานวน

3,000 บาท

รวม

8,500 บาท

จานวน

3,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน และวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น นัง ือ ครื่อง ย็บ ระดาษ ครื่อง จาะ ระดาษ ตรา
ยาง แผ่นป้ายชื่อ น่วยงาน รือแผ่นป้ายต่างๆ ที่ใช้ใน านั
งาน ม่านปรับแ ง(ต่อผืน) แผง ั้น ้องแบบรื้อถอนได้ (Partition)
ระดาษ ดิน อ ปา า แฟ้ม ฯลฯ
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร่
จานวน

2,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซมทรัพย์ ินต่างๆ ที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของ น่วยตรวจ อบภายใน ใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ ช่น ครื่องคอมพิว ตอร์ ฯลฯ โดยใช้แนวทาง
ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และระ บียบ ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง
ารอื่นที่ ี่ยวข้อง
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน และวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น ี พู่ ัน มมโมรี่ าร์ด ระดาษ ขียนโป ตอร์ ป้าย
ประชา ัมพันธ์ อ าร ผยแพร่ผล ารดา นินงาน ฯลฯ
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วั ดุคอมพิว ตอร์

จานวน

3,500 บาท

รวม

748,600 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

744,300 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

427,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง และวั ดุอุป รณ์ประ อบและอะไ ล่ โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง
ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ช่น แผ่น รือจานบันทึ ข้อมูล อุป รณ์
บันทึ ข้อมูล แผงวงจรอิ ล็ ทรอนิ ์(Card) มนบอร์ด มมโมรี่ชิ
ป ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ์ ระดาษต่อ นื่อง าย
ค บิล ฯลฯ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง ช่น ค่าถ่าย อ าร ค่า ย็บ นัง ือ รือ ข้า
ป นัง ือ รือจัดทา อ ารรูป ล่ม ค่าโฆษณาและ ผยแพร่
ประชา ัมพันธ์ใน ื่อประ ภทต่างๆ ค่าธรรม นียมต่างๆ ค่าจ้าง
มาบริ ารบุคคลภายนอ ช่น ค่าจ้างปรับปรุงโด มน website
ฯลฯ โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
ลงวันที่ 10 ร ฏาคม 2563 / นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และระ บียบ
ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวข้อง
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รายจ่าย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

จานวน

7,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารรับรอง รือ ลี้ยงรับรองของ ทศบาล
ตาบลปา น้า ลัง วน (งานป้อง ันและบรร ทา าธารณ
ภัย) ช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี ปิดอาคารต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายใน าร
ประชุมราช าร ฯลฯ โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม
่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่าย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
/ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว0766
ลงวันที่ 5 ุมภาพันธ์ 2563 และระ บียบ ฎ มาย นัง ือ ั่ง
ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในประ ทศและ
ต่างประ ทศ รือไปอบรม ัมมนาของพนั งาน ทศบาลและ
พนั งานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคา ั่งจา นาย ทศมนตรีใ ้ ดินทาง
ไปปฏิบัติ น้าที่ พื่อประโยชน์ของ ทศบาล ได้แ ่ ค่า บี้ย ลี้ยง ดิน
ทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั ค่าบริ ารจอดรถ ณ ท่า
อา าศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมใน ารใช้ นาม
บิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่ ี่ยวข้อง ับ ารดา นินงานตามภาร ิจและ
อานาจ น้าที่ของ ทศบาลที่ ามารถ บิ จ่ายในประ ภทรายจ่าย
นี้ โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติม และระ บียบ ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง

น้า : 34/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

ค่าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

จานวน

- พื่อจ่าย ป็นค่าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ัมมนา ประชุม
ต่าง ๆ ของพนั งาน ทศบาลและพนั งานจ้าง ที่ ี่ยวข้อง ับ าร
ดา นินงานตามภาร ิจและอานาจ น้าที่ของ ทศบาล โดยใช้แนว
ทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และระ บียบ ฎ มาย รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวข้อง
โครง ารทบทวน ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติประจา จานวน
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารทบทวน ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ
ารจิตอา าภัยพิบัติประจาองค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น ( านั
ปลัด ทศบาล) ประ อบด้วย ค่าตอบแทนวิทยา ร ค่าอา ารและ
ครื่องดื่ม ค่าวั ดุอุป รณ์ ค่าจัดทาป้ายประชา ัมพันธ์ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ ี่ยวข้อง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ
รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ป็นไปตามระ บียบ ฏ มายและ นัง ือ
ั่ง าร ประ อบด้วย
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 ุมภาพันธ์ 2563
รวมถึงระ บียบ ฎ มาย นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2665) พิ่ม ติม ครั้ง
ที่ 4/2563 น้า 2 ลาดับที่ 1

25,000 บาท

100,000 บาท

น้า : 35/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

โครง ารฝึ อบรมและทบทวนอา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน
(อปพร.)

จานวน

150,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารฝึ อบรมและทบทวนอา า
มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน (อปพร.) ( านั ปลัด
ทศบาล) ประ อบด้วย ค่าตอบแทนวิทยา ร ค่าอา ารและ
ครื่องดื่ม ค่าวั ดุอุป รณ์ ค่าจัดทาป้ายประชา ัมพันธ์ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ ี่ยวข้อง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ
รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ป็นไปตามระ บียบ ฏ มายและ นัง ือ
ั่ง าร ประ อบด้วย
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ิจ ารอา า มัครป้อง ัน
ภัยฝ่ายพล รือน พ.ศ.2553
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
รวมถึงระ บียบ ฎ มาย นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2665) พิ่ม ติม ครั้ง
ที่ 1/2564 น้า 8 ลาดับที่ 1
ค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซม
จานวน

120,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซมทรัพย์ ินต่างๆ ที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของงานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย ใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ ช่น ครื่องคอมพิว ตอร์ รถบรรทุ
น้า รถดับ พลิง ฯลฯ โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ
รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และระ บียบ ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง
ารอื่นที่ ี่ยวข้อง

น้า : 36/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

ค่าวัสดุ

รวม

219,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน และวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น นัง ือ ครื่อง ย็บ ระดาษ ครื่อง จาะ ระดาษ ้าอี้
พลา ติ ตรายาง ที่ถูพื้น ุญแจ แผงปิดประ าศ แผ่นป้ายชื่อ
น่วยงาน รือแผ่นป้ายต่างๆ ที่ใช้ใน านั งาน ม่านปรับแ ง(ต่อ
ผืน) แผง ั้น ้องแบบรื้อถอนได้(Partition) น้าดื่ม า รับบริ าร
ประชาชนใน านั งาน ระดาษ ปา า แฟ้ม ฯลฯ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน

8,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง และวั ดุอุป รณ์ประ อบและอะไ ล่ โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆที่ ี่ยวข้อง ช่น ฟิว ์ ทปพัน ายไฟ ปลั๊ ไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า ายอา าศ รือ าอา าศ า รับวิทยุ, ครื่องรับ
โทรทัศน์,จานรับ ัญญาณดาว ทียม ไมโครโฟน โทรโข่ง ดอ
ลาโพง ฮอร์นลาโพง แผงวงจร ฯลฯ
วั ดุงานบ้านงานครัว
จานวน

6,000 บาท

วั ดุ านั งาน

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน และวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น ผงซั ฟอ บู่ แปรง ไม้ วาด ม้อ มีด แ ้วน้า จาน
รอง รอบรูป ระติ น้าร้อน ม้อไฟฟ้า รวมถึง ม้อ ุงข้าว
ไฟฟ้า ตู้ ็บอุป รณ์ดับ พลิง ถังน้า น้าจืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ

น้า : 37/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

วั ดุ ่อ ร้าง

จานวน

25,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง และวั ดุอุป รณ์ประ อบและอะไ ล่ โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆที่ ี่ยวข้อง ช่น ี ทิน นอร์ ปูนซี มนต์ ียม ลื่อย ท่อน้า
และอุป รณ์ประปา ขวาน ตะปู ว่านมือ โถ ้วม อ่างล้างมือ ราว
พาดผ้า นั่งร้าน ฯลฯ
วั ดุยานพา นะและขน ่ง
จานวน

25,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง และวั ดุอุป รณ์ประ อบและอะไ ล่ โดยใช้แนวทาง
ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง ช่น ยางรถยนต์ แม่แรง ม้อน้า ัว
ทียน พลา ฟิล์ม รองแ ง ชุด ียร์รถยนต์ คีมล็อค น้ามัน
บร น้า ลั่น บาะรถยนต์ ายไฮดรอลิค ฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น
จานวน

120,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุ ิ้น ปลือง โดยใช้
แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 / นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ช่น แ ๊
ุงต้ม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามัน บนซิน น้ามัน ครื่อง ถ่าน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน ล่อลื่น ฯลฯ
วั ดุ าร ษตร
จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง และวั ดุอุป รณ์ประ อบและอะไ ล่ โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง
ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ช่น ปุย ยาป้อง ันและ าจัดศัตรูพืชและ
ัตว์ ปริง อร์ พันธุ์ ัตว์ปี และ ัตว์น้า วั ดุ พาะชา น้า า
ป้อง ันแ ๊ พิษ อวน( า ร็จรูป) ัว ะโ ล ดูดน้า ฯลฯ

น้า : 38/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

วั ดุโฆษณาและ ผยแพร่

จานวน

2,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน และวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น ี พู่ ัน มมโมรี่ าร์ด ระดาษ ขียนโป ตอร์ ป้ายไฟ
แจ้ง ตือนแบบล้อลา ป้ายประชา ัมพันธ์ อ าร ผยแพร่ผล าร
ดา นินงาน ฯลฯ
วั ดุคอมพิว ตอร์
จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง และวั ดุอุป รณ์ประ อบและอะไ ล่ โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง
ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ช่น แผ่น รือจานบันทึ ข้อมูล อุป รณ์
บันทึ ข้อมูล แผงวงจรอิ ล็ ทรอนิ ์(Card) มนบอร์ด มมโมรี่ชิ
ป ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ์ ระดาษต่อ นื่อง าย
ค บิล ฯลฯ
วั ดุ นาม
จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน และวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น ต็นท์นอน/ ต็นท์ นามขนาด ล็ ถุงนอน นาม ข็ม
ทิศ ม้า ิน ญ้า นาม ญ้า ทียม ฯลฯ
วั ดุอื่น
จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน และวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น มิ ตอร์น้า-ไฟฟ้า ตะแ รง ัน วะ ัว ชื่อมแ ๊ ัววาล์ว
ปิด-ปิดแ ๊ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

98,300 บาท

ค่าไฟฟ้า

จานวน

80,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ระแ ไฟฟ้าที่ใช้ใน ิจ ารของ ทศบาล โดยใช้
แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ
นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
ค่าบริ ารไปรษณีย์

จานวน

300 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียา ร ค่า
ช่าตู้ไปรษณีย์ า รับใช้ในราช ารของ ทศบาล โดยใช้แนวทาง
ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
ค่าบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
จานวน

18,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าโทร าร ค่า ท ล็ ซ์ ค่าวิทยุ ื่อ าร ค่า ื่อ ารผ่าน
ดาว ทียม ค่าใช้จ่าย ี่ยว ับ ารใช้ระบบอิน ตอร์ น็ต รวมถึง
อิน ตอร์ น็ต าร์ดและค่า ื่อ ารอื่นๆ ช่น ค่า ค บิ้ลทีวี ค่า ช่าช่อง
ัญญาณดาว ทียม ป็นต้น และ มายรวมถึงค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้ใช้
บริ ารดัง ล่าว และค่าใช้จ่ายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร ค่า
ต่อ ัญญาณจีพี อ (1 ครั้งต่อปี) ฯลฯ โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

4,300 บาท

รวม

4,300 บาท

จานวน

4,300 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ์
ครื่องพิมพ์
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 ครื่อง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- ป็น ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผู้ผลิต
- มีความละ อียดใน ารพิมพ์ไม่น้อย ว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์ร่างขาวดา า รับ ระดาษขนาด A4 ไม่
น้อย ว่า 19 น้าต่อนาที (ppm) รือ 8.8 ภาพต่อนาที
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์ร่าง ี า รับ ระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
ว่า 15 น้าต่อนาที (ppm) รือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี ว่า จานวนไม่
น้อย ว่า 1 ช่อง
- มีถาดใ ่ ระดาษได้ไม่น้อย ว่า 50 แผ่น
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom
ขออนุมัติจัดซื้อตาม ณฑ์ราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน าร
จัด าอุป รณ์และระบบคอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือน
พฤษภาคม 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งานเทศกิจ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ ่องค์ รป ครอง ่วน
ท้องถิ่น

รวม

103,000 บาท

รวม

103,000 บาท

รวม

48,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

รวม

55,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นรางวัลแ ่ จ้า น้าที่ตารวจของ ถานีตารวจภูธรปา
น้า ลัง วน ที่ปฏิบัติ น้าที่ร่วม ับ ทศบาลตาบลปา น้า ลัง วน
ใน ารตรวจตราและปราบปรามผู้ละ มิด ทศบัญญัติ รื่อง าร
าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 ของ ทศบาลตาบลปา น้า
ลัง วน และ พ.ร.บ. รั ษาความ ะอาดและความ ป็นระ บียบ
รียบร้อยของบ้าน มือง พ.ศ.2535 จานวน 2 นาย นายละ 2,000
บาท ต่อ ดือน ป็น วลา 12 ดือน โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา
ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2
/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว3369
ลงวันที่ 9 พฤศจิ ายน 2537 รื่อง ารจ่าย งินรางวัล ารปฏิบัติ
งานของ จ้า น้าที่ตารวจ และระ บียบ ฏ มาย นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง ประ อบด้วย ค่าถ่าย อ าร ค่าจ้าง มา
โฆษณาประชา ัมพันธ์ ใน ื่อประ ภทต่างๆ ค่าธรรม นียม
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา ค่าจ้าง
มาบริ ารบุคคลภายนอ ช่น ค่าจ้างที่ปรึ ษา ค่าจ้างทนาย
ความ ฯลฯ โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
ลงวันที่ 10 ร ฏาคม 2563 / นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และระ บียบ
ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวข้อง
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รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายใน ารดา นินคดี ารออ นัง ือ าคัญ า รับที่ ลวง

จานวน

50,000 บาท

รวม

2,035,610 บาท

รวม

1,850,610 บาท

รวม

1,850,610 บาท

งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น

จานวน

87,500 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน พร้อมทั้ง งินปรับปรุง งิน ดือน ใ ้แ ่
พนั งาน ทศบาล จานวน 12 ดือน ตามแผนอัตรา าลัง 3
ปี โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารและระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
งิน พิ่มต่าง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น

จานวน

54,420 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินคดี ารออ นัง ือ าคัญ
า รับที่ ลวง ารตรวจ อบแนว ขตและ ารดา นิน าร
ใดๆ พื่อป้อง ัน ารบุ รุ รือแ ้ไขปัญ า ารบุ รุ ที่ าธารณะ
ที่ประชาชนใช้ร่วม ัน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ารดูแลรั ษา
และคุ้มครองป้อง ันที่ดินอัน ป็น าธารณ มบัติของแผ่นดิน
า รับพล มืองใช้ร่วม ัน พ.ศ. 2553 และ
ฏ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว งินที่ปรับ พิ่ม า รับ
คุณวุฒิที่ .พ.รับรองของพนั งาน ทศบาล ฯลฯ ตามแผนอัตรา
าลัง 3 ปี โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารและระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
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ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

1,640,810 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้ง งินปรับปรุงค่าตอบแทนใ ้
แ ่พนั งานจ้างตามภาร ิจ และพนั งานจ้างทั่วไป จานวน 12
ดือน ตามแผนอัตรา าลัง 3 ปี โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา
ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2
/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร และระ บียบ ฎ มายที่ ี่ยวข้อง
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจ้าง

จานวน

67,880 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มต่างๆ ใ ้แ ่พนั งานจ้างตามภาร ิจและ
พนั งานจ้างทั่วไป ที่มี ิทธิได้รับ งิน พิ่มต่างๆ ช่น งิน พิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ตามแผนอัตรา าลัง 3 ปี โดยใช้แนวทาง
ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร และระ บียบ ฎ มายที่ ี่ยวข้อง
งบดาเนินงาน

รวม

185,000 บาท

รวม

55,000 บาท

จานวน

45,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าป่วย ารใ ้แ ่อา า มัครป้อง ันภัยฝ่าย
พล รือน (อปพร.) โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม
่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่าย
ใ ้แ ่อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนขององค์ รป ครอง ่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และระ บียบ ฏ มาย นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่
ี่ยวข้อง
ค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ ่องค์ รป ครอง ่วน
ท้องถิ่น

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนใ ้แ ่พนั งาน ทศบาลและพนั งาน
จ้าง ที่ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วน
มา ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 และ
ระ บียบ ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวข้อง

น้า : 44/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

ค่าวัสดุ

รวม

130,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน และวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 / นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ช่น ครื่องแบบ ื้อ าง ง ผ้า ครื่อง มาย
ต่างๆ ถุง ท้า รอง ท้า ื้อ ะท้อนแ ง ื้อชูชีพ ชุดดับ พลิงรวมถึง
ชนิด ันไฟ (ไม่รวมถังออ ซิ จน) วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจา
ตัว อปพร. ฯลฯ
วั ดุ ครื่องดับ พลิง
จานวน

80,000 บาท

วั ดุ ครื่องแต่ง าย

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน และวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น ายดับ พลิง ท่อ าย ่งน้า ถังดับ พลิง ลู บอลดับ
พลิง วาล์วน้าดับ พลิง( ชื่อมต่อ ับรถดับ พลิง) ข้อต่อดูดน้าดับ
พลิง ัวฉีดดับ พลิง ครื่องมือต่างๆ ใน ารดับ พลิง ฯลฯ
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งานจราจร

รวม

92,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

92,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

32,000 บาท

จานวน

32,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครง ารรั ษาความปลอดภัยในช่วง ทศ าล
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารรั ษาความปลอดภัยในช่วง
ทศ าล ( านั ปลัด ทศบาล) า รับ ารดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์ ิน รวมถึง ารอานวยความ ะดว ด้าน ารจราจร
ใ ้แ ่ประชาชนในช่วง ทศ าล ช่น ทศ าลปีใ ม่ ทศ าล
ง รานต์ ป็นต้น ประ อบด้วย ค่าจัด ถานที่ ค่าวั ดุอุป รณ์ที่
ใช้ใน ารปฏิบัติ น้าที่ของ จ้า น้าที่ ค่าจัดทาป้ายประชา
ัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่ ี่ยวข้อง โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ป็นไปตาม
นัง ือ ั่ง ารดังต่อไปนี้
- นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557
- นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว1123 ลงวันที่ 9 มษายน 2563
- นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว694 ลงวันที่ 2 มษายน 2564
และ ฏ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 115
ลาดับที่ 5
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ค่าวัสดุ

รวม

60,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รวม

3,678,320 บาท

รวม

2,855,820 บาท

รวม

2,855,820 บาท

จานวน

1,909,560 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน พร้อมทั้ง งินปรับปรุง งิน ดือน ใ ้แ ่
พนั งาน ทศบาลและพนั งานครู ทศบาล จานวน 12 ดือน ตาม
แผนอัตรา าลัง 3 ปี โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ
รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารและระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
งินประจาตาแ น่ง
จานวน

42,000 บาท

วั ดุจราจร
พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน และวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉุ ฉิน รวย
จราจร แผง ั้นจราจร ป้าย ตือน แท่นแบริ ออร์ ป้ายไฟ ยุด
ตรวจ แผ่นป้ายจราจร ระจ โค้งมน ระบองไฟ ยางชะลอความ
ร็วรถ รือยานพา นะ ติ๊ อร์ติดรถ รือยานพา นะ ฯลฯ
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแ น่งของผู้อานวย าร อง าร
ศึ ษา จานวน 12 ดือน ตามแผนอัตรา าลัง 3 ปี โดยใช้แนว
ทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารและระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
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ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

904,260 บาท

รวม

822,500 บาท

รวม

35,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนใ ้แ ่พนั งาน ทศบาลและพนั งาน
จ้าง ที่ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วน
มา ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 และ
ระ บียบ ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวข้อง
ค่า ช่าบ้าน
จานวน

18,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้ง งินปรับปรุงค่าตอบแทนใ ้แ ่
พนั งานจ้างตามภาร ิจ จานวน 12 ดือน ตามแผนอัตรา
าลัง 3 ปี โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร และระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

- พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านใ ้แ ่พนั งาน ทศบาล ซึ่งมี ิทธิ บิ ค่า
ช่าบ้านได้ตามระ บียบ ฏ มาย
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร และระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา
- พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน ทศบาล
และพนั งานครู ทศบาล ซึ่งมี ิทธิ บิ งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตร
ได้ตามระ บียบ ฏ มาย
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร และระ บียบ ฎ มายที่ ี่ยวข้อง

จานวน

12,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

374,000 บาท

จานวน

266,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง ช่น ค่าถ่าย อ าร ค่า ย็บ นัง ือ รือ ข้า
ป นัง ือ รือจัดทา อ ารรูป ล่ม ค่าโฆษณาและ ผยแพร่
ประชา ัมพันธ์ใน ื่อประ ภทต่างๆ ค่าธรรม นียมต่างๆ ค่าจ้าง
มาบริ ารบุคคลภายนอ ช่น ค่าจ้าง มาบริ ารทาความ
ะอาดอาคาร ถานที่ราช าร ค่าจ้างปรับปรุงโด มน website
ฯลฯ โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
ลงวันที่ 10 ร ฏาคม 2563 / นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และระ บียบ
ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวข้อง
รายจ่าย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
จานวน

10,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารรับรอง รือ ลี้ยงรับรองของ ทศบาล
ตาบลปา น้า ลัง วน ( อง ารศึ ษา) ช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี ปิด
อาคารต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายใน ารประชุมราช าร ฯลฯ โดยใช้แนว
ทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่าย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
/ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว0766
ลงวันที่ 5 ุมภาพันธ์ 2563 และระ บียบ ฎ มาย นัง ือ ั่ง
ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
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รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

18,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในประ ทศและ
ต่างประ ทศ รือไปอบรม ัมมนาของพนั งาน ทศบาล พนั งาน
ครู ทศบาล และพนั งานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคา ั่งจา นาย
ทศมนตรีใ ้ ดินทางไปปฏิบัติ น้าที่ พื่อประโยชน์ของ
ทศบาล ได้แ ่ ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั ค่า
บริ ารจอดรถ ณ ท่าอา าศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่า
ธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่ ี่ยวข้อง ับ าร
ดา นินงานตามภาร ิจและอานาจ น้าที่ของ ทศบาลที่ ามารถ
บิ จ่ายในประ ภทรายจ่ายนี้ โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม
นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติม และระ บียบ ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวข้อง
ค่าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ัมมนา ประชุม
ต่าง ๆ ของพนั งาน ทศบาล พนั งานครู ทศบาล และพนั งาน
จ้าง ที่ ี่ยวข้อง ับ ารดา นินงานตามภาร ิจและอานาจ น้าที่
ของ ทศบาล โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และระ บียบ ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวข้อง
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ค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซม

จานวน

50,000 บาท

รวม

154,500 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน และวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น นัง ือ ครื่อง ย็บ ระดาษ ครื่อง จาะ ระดาษ ้าอี้
พลา ติ ตรายาง ที่ถูพื้น ุญแจ แผงปิดประ าศ แผ่นป้ายชื่อ
น่วยงาน รือแผ่นป้ายต่างๆ ที่ใช้ใน านั งาน ม่านปรับแ ง(ต่อ
ผืน) แผง ั้น ้องแบบรื้อถอนได้(Partition) ผ้า าลี ธงชาติ พวง
มาลา พวงมาลัย น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั
งาน ระดาษ ปา า แฟ้ม ฯลฯ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซมทรัพย์ ินต่างๆ ที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของ อง ารศึ ษา ใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ ช่น ครื่องคอมพิว ตอร์ รถจั รยานยนต์ อาคารศูนย์
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลปา น้า ลัง วน ฯลฯ โดยใช้แนว
ทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และระ บียบ ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง
ารอื่นที่ ี่ยวข้อง
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง และวั ดุอุป รณ์ประ อบและอะไ ล่ โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆที่ ี่ยวข้อง ช่น ฟิว ์ ทปพัน ายไฟ ปลั๊ ไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า ายอา าศ รือ าอา าศ า รับวิทยุ, ครื่องรับ
โทรทัศน์,จานรับ ัญญาณดาว ทียม ไมโครโฟน โทรโข่ง ดอ
ลาโพง ฮอร์นลาโพง แผงวงจร ฯลฯ

น้า : 51/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

35,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน และวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น ผงซั ฟอ บู่ แปรง ไม้ วาด ม้อ มีด แ ้วน้า จาน
รอง รอบรูป ระติ น้าร้อน ม้อไฟฟ้า รวมถึง ม้อ ุงข้าว
ไฟฟ้า ตู้ ็บอุป รณ์ดับ พลิง ถังน้า น้าจืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ
วั ดุ ่อ ร้าง
จานวน

25,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง และวั ดุอุป รณ์ประ อบและอะไ ล่ โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆที่ ี่ยวข้อง ช่น ี ทิน นอร์ ปูนซี มนต์ ียม ลื่อย ท่อน้า
และอุป รณ์ประปา ขวาน ตะปู ว่านมือ โถ ้วม อ่างล้างมือ ราว
พาดผ้า นั่งร้าน ฯลฯ
วั ดุยานพา นะและขน ่ง
จานวน

3,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง และวั ดุอุป รณ์ประ อบและอะไ ล่ โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ช่น ัว ทียน พลา ล้อ แบต ตอรี่ ฟิล์ม รอง
แ ง คีมล็อค น้ามัน บร น้า ลั่น ายไฮดรอลิค ฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น
จานวน

9,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุ ิ้น ปลือง โดยใช้
แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 / นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ช่น แ ๊
ุงต้ม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามัน บนซิน น้ามัน ครื่อง ถ่าน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน ล่อลื่น ฯลฯ

น้า : 52/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

วั ดุวิทยาศา ตร์ รือ ารแพทย์

จานวน

7,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน และวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น าลี ผ้าพันแผล วชภัณฑ์ แอล อฮอล์ ปล ามคน
ไข้ คมีภัณฑ์ ทรายอะ บท น้ายาพ่น มอ ควัน าจัด
ยุง คลอรีน าร ้ม น้า า อนามัย ฯลฯ
วั ดุ าร ษตร
จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง และวั ดุอุป รณ์ประ อบและอะไ ล่ โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง
ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ช่น ปุย ยาป้อง ันและ าจัดศัตรูพืชและ
ัตว์ ปริง อร์ พันธุ์ ัตว์ปี และ ัตว์น้า วั ดุ พาะชา น้า า
ป้อง ันแ ๊ พิษ อวน( า ร็จรูป) ัว ะโ ล ดูดน้า ฯลฯ
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร่
จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน และวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น ี พู่ ัน ขาตั้ง ล้อง ลน ์ซูม ระ ปาใ ่ ล้องถ่ายรูป ม
มโมรี่ าร์ด ระดาษ ขียนโป ตอร์ ป้ายไฟแจ้ง ตือนแบบล้อ
ลา ป้ายประชา ัมพันธ์ อ าร ผยแพร่ผล ารดา นินงาน ฯลฯ
วั ดุคอมพิว ตอร์
จานวน

18,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง และวั ดุอุป รณ์ประ อบและอะไ ล่ โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง
ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ช่น แผ่น รือจานบันทึ ข้อมูล อุป รณ์
บันทึ ข้อมูล แผงวงจรอิ ล็ ทรอนิ ์(Card) มนบอร์ด มมโมรี่ชิ
ป ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ์ ระดาษต่อ นื่อง าย
ค บิล ฯลฯ

น้า : 53/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

วั ดุ นาม

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน และวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น ต็นท์นอน/ ต็นท์ นามขนาด ล็ ถุงนอน นาม ข็ม
ทิศ ม้า ิน ญ้า นาม ญ้า ทียม ฯลฯ
วั ดุอื่น
จานวน

2,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน และวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น มิ ตอร์น้า-ไฟฟ้า ตะแ รง ัน วะ ัว ชื่อมแ ๊ ัววาล์ว
ปิด-ปิดแ ๊ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

259,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ระแ ไฟฟ้าใน ิจ ารของ ทศบาล และศูนย์
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลปา น้า ลัง วน โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน

40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าน้าประปาใน ิจ ารของ ทศบาล และศูนย์พัฒนา
ด็ ล็ ทศบาลตาบลปา น้า ลัง วน โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
ค่าบริ ารไปรษณีย์
จานวน

1,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

พื่อจ่าย ป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียา ร ค่า
ช่าตู้ไปรษณีย์ า รับใช้ในราช ารของ ทศบาล โดยใช้แนวทาง
ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง

น้า : 54/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

ค่าบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม

จานวน

18,000 บาท

รวม

3,519,880 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,419,880 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

349,880 บาท

จานวน

12,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าโทร าร ค่า ท ล็ ซ์ ค่าวิทยุ ื่อ าร ค่า ื่อ ารผ่าน
ดาว ทียม ค่าใช้จ่าย ี่ยว ับ ารใช้ระบบอิน ตอร์ น็ต รวมถึง
อิน ตอร์ น็ต าร์ดและค่า ื่อ ารอื่นๆ ช่น ค่า ค บิ้ลทีวี ค่า ช่าช่อง
ัญญาณดาว ทียม ป็นต้น และ มายรวมถึงค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้ใช้
บริ ารดัง ล่าว และค่าใช้จ่ายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร ค่า
ต่อ ัญญาณจีพี อ (1 ครั้งต่อปี) ฯลฯ โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครง ารศึ ษา รียนรู้นอ ถานที่ า รับ ด็ ล็
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารศึ ษา รียนรู้นอ ถานที่
า รับ ด็ ล็ ( อง ารศึ ษา) ของศูนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
ตาบลปา น้า ลัง วน ประ อบด้วย ค่าพา นะ ค่าตอบแทน
วิทยา ร ค่าอา ารและ ครื่องดื่ม ค่าวั ดุอุป รณ์ ค่าจัดทาป้าย
ประชา ัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่ ี่ยวข้อง โดยใช้แนวทาง
ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และ ฏ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2665) น้า 112
ลาดับที่ 9
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โครง าร นับ นุนค่าใช้จ่าย ารบริ าร ถานศึ ษา

จานวน

337,880 บาท

รวม

1,070,000 บาท

จานวน

1,070,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
1. ค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารศึ ษาของศูนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
ตาบลปา น้า ลัง วน จานวน 105,880 บาท า รับ ด็ ล็
จานวน 45 คน โดยจ่าย ป็นค่าจัด าร รียน าร อน (อายุ 2-5
ปี คนละ 1,700 บาท/ปี) ค่า นัง ือ (อายุ 3-5 ปี คนละ 200
บาท/ปี) ค่าอุป รณ์ าร รียน (อายุ 3-5 ปี คนละ 200
บาท/ปี) ค่า ครื่องแบบนั รียน (อายุ 3-5 ปี คนละ 300
บาท/ปี) ค่า ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน (อายุ 3-5 ปี คนละ 430
บาท/ปี)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 110
ลาดับที่ 3
2. ค่าอา าร ลางวัน จานวน 232,000 บาท า รับ ด็ ปฐมวัย
ศูนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลปา น้า ลัง วน จานวน 45 คน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 116
ลาดับที่ 2
โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครอง
ท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 ร ฏาคม 2564 และ ฏ มาย ระ บียบ รือ
นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
ค่าวัสดุ
วั ดุงานบ้านงานครัว
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้ออา าร ริม(นม) า รับ ด็ ปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนา ด็ ล็ ของ ทศบาลตาบลปา น้า ลัง วน และนั
รียนของโรง รียนวัด ว่างมนั โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม
นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 ร ฏาคม 2564 และ ฏ มาย ระ บียบ รือ
นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้า 116 ลาดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน

รวม

2,100,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,100,000 บาท

จานวน

2,100,000 บาท

งินอุด นุน ่วนราช าร
โครง ารอา าร ลางวัน
- พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้แ ่โรง รียนวัด ว่างมนั า รับ ป็น
ค่าอา าร ลางวันแ ่ ด็ นั รียน โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา
ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2
/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งินอุด นุนของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 ร ฏาคม 2564 และ ฏ มาย ระ บียบ รือ
นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 116
ลาดับที่ 2
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งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

700,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

700,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

700,000 บาท

จานวน

580,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้แ ่โรง รียน ดังนี้
1. งินอุด นุนใ ้แ ่โรง รียนวัด ว่างมนั า รับ ป็นค่าใช้จ่าย
โครง าร ่ง ริม าร อนภาษาอัง ฤษ พื่อ าร ื่อ าร ป็น
งิน 290,000 บาท
2. งินอุด นุนใ ้แ ่โรง รียนปา น้า ลัง วนวิทยา า รับ ป็นค่า
ใช้จ่ายโครง าร รียนภาษา ับ จ้าของภาษา จานวน 290,000
บาท
โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครอง
ท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งินอุด นุนของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม รวม
ถึงระ บียบ ฎ มาย และ นัง ือ ั่ง ารอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 112
ลาดับที่ 7
โครง ารพัฒนาศั ยภาพทาง ารศึ ษาของ ด็ และ ยาวชน
จานวน

120,000 บาท

งินอุด นุน ่วนราช าร
โครง ารพัฒนาศั ยภาพด้านภาษาของ ด็ ยาวชนและประชาชน
พื่อ ข้า ู่ประชาคมอา ซียน

- พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้แ ่โรง รียนวัด ว่างมนั า รับ ป็น
ค่าใช้จ่ายโครง ารพัฒนาศั ยภาพทาง ารศึ ษาของ ด็ และ
ยาวชน ใน ารจ้างครู อ วิทยาศา ตร์ใ ้ พียงพอต่อความขาด
แคลน โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งินอุด นุนของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม รวม
ถึงระ บียบ ฎ มาย และ นัง ือ ั่ง ารอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 112
ลาดับที่ 8
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

5,313,350 บาท

รวม

3,468,550 บาท

รวม

3,468,550 บาท

งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น

จานวน

1,215,840 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน พร้อมทั้ง งินปรับปรุง งิน ดือน ใ ้แ ่
พนั งาน ทศบาล จานวน 12 ดือน ตามแผนอัตรา าลัง 3
ปี โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารและระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
งิน พิ่มต่าง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น

จานวน

200 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว งิน พิ่มตามที่ ฎ มาย
า นด ฯลฯ ตามแผนอัตรา าลัง 3 ปี โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารและระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
งินประจาตาแ น่ง
จานวน

42,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแ น่งของผู้อานวย าร อง าธารณ ุข
และ ิ่งแวดล้อม จานวน 12 ดือน ตามแผนอัตรา าลัง 3
ปี โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารและระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

2,045,990 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้ง งินปรับปรุงค่าตอบแทนใ ้แ ่
พนั งานจ้างตามภาร ิจ และพนั งานจ้างทั่วไป จานวน 12
ดือน ตามแผนอัตรา าลัง 3 ปี โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา
ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2
/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร และระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
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งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจ้าง

จานวน

164,520 บาท

รวม

1,805,300 บาท

รวม

492,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าป่วย ารอา า มัครบริบาลท้องถิ่น ที่ปฏิบัติ
น้าที่ใ ้ ับ ทศบาลตาบลปา น้า ลัง วน จานวน 2 ราย ราย
ละ 5,000 บาท/ ดือน ระยะ วลา 12 ดือน โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยอา า มัคร
บริบาลท้องถิ่นขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่นและ าร บิ ค่าใช้
จ่าย พ.ศ. 2562 / นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท
0819.2/ว6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
ค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

280,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนใ ้แ ่พนั งาน ทศบาลและพนั งาน
จ้าง ที่ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วน
มา ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 และ
ระ บียบ ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวข้อง
ค่า ช่าบ้าน
จานวน

72,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มต่างๆ ใ ้แ ่พนั งานจ้างตามภาร ิจและ
พนั งานจ้างทั่วไป ที่มี ิทธิได้รับ งิน พิ่มต่างๆ ช่น งิน พิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ตามแผนอัตรา าลัง 3 ปี โดยใช้แนวทาง
ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร และระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ ่องค์ รป ครอง ่วน
ท้องถิ่น

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านใ ้แ ่พนั งาน ทศบาล ซึ่งมี ทิ ธิ บิ ค่า ช่า
บ้านได้ตามระ บียบ ฏ มาย
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร และระ บียบ ฏ มายที่ ่ยี วข้อง
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งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา

จานวน

20,000 บาท

รวม

630,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง ช่น ค่าถ่าย อ าร ค่า ย็บ นัง ือ รือ ข้า
ป นัง ือ รือจัดทา อ ารรูป ล่ม ค่าโฆษณาและ ผยแพร่
ประชา ัมพันธ์ใน ื่อประ ภทต่างๆ ค่าธรรม นียมต่างๆ ค่าจ้าง
มาบริ ารบุคคลภายนอ ช่น ค่าจ้าง มาบริ ารทาความ
ะอาดอาคาร ถานที่ราช าร ค่าจ้างที่ปรึ ษา ค่าจ้างออ
แบบ ค่ารับรองแบบ ฯลฯ โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม
นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
ลงวันที่ 10 ร ฏาคม 2563 / นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และระ บียบ
ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวข้อง
รายจ่าย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน ทศบาล ซึ่ง
มี ิทธิ บิ งินช่วย ลือ ารศึ ษาบุตรได้ตามระ บียบ ฏ มาย
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร และระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารรับรอง รือ ลี้ยงรับรองของ ทศบาล
ตาบลปา น้า ลัง วน ( อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม) ช่น ค่า
ใช้จ่ายในพิธี ปิดอาคารต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายใน ารประชุม
ราช าร ฯลฯ โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่าย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
/ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว0766
ลงวันที่ 5 ุมภาพันธ์ 2563 และระ บียบ ฎ มาย นัง ือ ั่ง
ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง

น้า : 61/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในประ ทศและ
ต่างประ ทศ รือไปอบรม ัมมนาของพนั งาน ทศบาลและ
พนั งานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคา ั่งจา นาย ทศมนตรีใ ้ ดินทาง
ไปปฏิบัติ น้าที่ พื่อประโยชน์ของ ทศบาล ได้แ ่ ค่า บี้ย ลี้ยง ดิน
ทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั ค่าบริ ารจอดรถ ณ ท่า
อา าศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมใน ารใช้ นาม
บิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่ ี่ยวข้อง ับ ารดา นินงานตามภาร ิจและ
อานาจ น้าที่ของ ทศบาลที่ ามารถ บิ จ่ายในประ ภทรายจ่าย
นี้ โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติม และระ บียบ ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวข้อง
ค่าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ัมมนา ประชุม
ต่าง ๆ ของพนั งาน ทศบาล และพนั งานจ้าง ที่ ี่ยวข้อง ับ าร
ดา นินงานตามภาร ิจและอานาจ น้าที่ของ ทศบาล โดยใช้แนว
ทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และระ บียบ ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวข้อง

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

โครง ารพัฒนาศั ยภาพของอ ม.ใน ารดา นินงานด้าน าร ่ง ริม จานวน
ุขภาพ
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารพัฒนาศั ยภาพของ อ ม.ใน
ารดา นินงานด้าน าร ่ง ริม ุขภาพ ( อง าธารณ ุขและ ิ่ง
แวดล้อม) โดยจัดอบรม/ทัศนศึ ษาดูงานด้าน ่ง ริม ุขภาพ
แ ่ อ ม.ตาบลปา น้า ประ อบด้วย ค่าตอบแทนวิทยา ร ค่า
อา ารและ ครื่องดื่ม ค่าวั ดุอุป รณ์ ค่าจัดทาป้ายประชา
ัมพันธ์ ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่ ี่ยว
ข้อง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และ ฏ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 130
ลาดับที่ 2
ค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซม
จานวน
- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซมทรัพย์ ินต่างๆ ที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของ อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม ใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ ช่น ครื่องคอมพิว ตอร์ รถบรรทุ
ขยะ ฯลฯ โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และระ บียบ ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง
ารอื่นที่ ี่ยวข้อง

น้า : 62/95

150,000 บาท

320,000 บาท

น้า : 63/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

ค่าวัสดุ

รวม

675,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทนและวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่น ๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น นัง ือ ครื่อง ย็บ ระดาษ ครื่อง จาะ ระดาษ ้าอี้
พลา ติ ตรายาง ที่ถูพื้น ุญแจ แผงปิดประ าศ แผ่นป้ายชื่อ
น่วยงาน รือแผ่นป้ายต่าง ๆ ที่ใช้ใน านั งาน ม่านปรับ
แ ง(ต่อผืน) แผง ั้น ้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ผ้า าลี ธง
ชาติ พวงมาลา พวงมาลัย น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชนใน
านั งาน ระดาษ ปา า แฟ้ม ฯลฯ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง และวั ดุอุป รณ์ประ อบและอะไ ล่ โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆที่ ี่ยวข้อง ช่น ฟิว ์ ทปพัน ายไฟ ปลั๊ ไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า ายอา าศ รือ าอา าศ า รับวิทยุ, ครื่องรับ
โทรทัศน์,จานรับ ัญญาณดาว ทียม ไมโครโฟน โทรโข่ง ดอ
ลาโพง ฮอร์นลาโพง แผงวงจร ฯลฯ
วั ดุงานบ้านงานครัว
จานวน

150,000 บาท

วั ดุ านั งาน

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน และ
วั ดุ ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น ผงซั ฟอ บู่ แปรง ไม้ วาด ม้อ มีด แ ้วน้า จาน
รอง รอบรูป ระติ น้าร้อน ม้อไฟฟ้า รวมถึง ม้อ ุงข้าว
ไฟฟ้า ตู้ ็บอุป รณ์ดับ พลิง ถังน้า น้าจืดที่ซื้อจา อ ชน ไม้
วาด ข่ง ฯลฯ

น้า : 64/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

วั ดุ ่อ ร้าง

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลืองและวั ดุอุป รณ์ประ อบและอะไ ล่ โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆที่ ี่ยวข้อง ช่น ี ทิน นอร์ ปูนซี มนต์ ียม ลื่อย ท่อน้า
และอุป รณ์ประปา ขวาน ตะปู ว่านมือ โถ ้วม อ่างล้างมือ ราว
พาดผ้า นั่งร้าน ฯลฯ
วั ดุยานพา นะและขน ่ง
จานวน

60,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง และวั ดุอุป รณ์ประ อบและอะไ ล่ โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ช่น ยางรถยนต์ แม่แรง ม้อน้า ัว
ทียน พลา ฟิล์ม รองแ ง ชุด ียร์รถยนต์ คีมล็อค น้ามัน
บร น้า ลั่น บาะรถยนต์ ายไฮดรอลิค ฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น
จานวน

280,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุ ิ้น ปลือง โดย
ใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 / นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ช่น แ ๊
ุงต้ม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามัน บนซิน น้ามัน ครื่อง ถ่าน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน ล่อลื่น ฯลฯ
วั ดุวิทยาศา ตร์ รือ ารแพทย์
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทนและวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น าลี ผ้าพันแผล วชภัณฑ์ แอล อฮอล์ ปล ามคน
ไข้ คมีภัณฑ์ คลอรีน าร ้ม น้า า อนามัย ฯลฯ

น้า : 65/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

วั ดุ าร ษตร

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลืองและวั ดุอุป รณ์ประ อบและอะไ ล่ โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง
ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ช่น ปุย ยาป้อง ันและ าจัดศัตรูพืชและ
ัตว์ ปริง อร์ พันธุ์ ัตว์ปี และ ัตว์น้า วั ดุ พาะชา น้า า
ป้อง ันแ ๊ พิษ อวน( า ร็จรูป) ้ว ะโ ล ดูดน้า ฯลฯ
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร่

จานวน

25,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทนและวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น ี พู่ ัน มมโมรี่ าร์ด ระดาษ ขียนโป ตอร์ ป้ายไฟ
แจ้ง ตือนแบบล้อลา ป้ายประชา ัมพันธ์ อ าร ผยแพร่ผล าร
ดา นินงาน ฯลฯ
วั ดุ ครื่องแต่ง าย
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทนและวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 / นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ช่น ครื่องแบบ ื้อ าง ง ผ้า ครื่อง มาย
ต่างๆ ถุง ท้า รอง ท้า ื้อ ะท้อนแ ง ฯลฯ
วั ดุคอมพิว ตอร์
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลืองและวั ดุอุป รณ์ประ อบและอะไ ล่ โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง
ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ช่น แผ่น รือจานบันทึ ข้อมูล อุป รณ์
บันทึ ข้อมูล แผงวงจรอิ ล็ ทรอนิ ์(Card) มนบอร์ด มมโมรี่ชิ
ป ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ์ ระดาษต่อ นื่อง าย
ค บิล ฯลฯ
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วั ดุอื่น

จานวน

10,000 บาท

รวม

8,300 บาท

จานวน

500 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียา ร ค่า
ช่าตู้ไปรษณีย์ า รับใช้ในราช ารของ ทศบาล โดยใช้แนวทาง
ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
ค่าบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
จานวน

7,800 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทนและวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น มิ ตอร์น้า-ไฟฟ้า ตะแ รง ัน วะ ัว ชื่อมแ ๊ ัววาล์ว
ปิด-ปิดแ ๊ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริ ารไปรษณีย์

- พื่อจ่าย ป็นค่าโทร าร ค่า ท ล็ ซ์ ค่าวิทยุ ื่อ าร ค่าใช้จ่าย
ี่ยว ับ ารใช้ระบบอิน ตอร์ น็ต รวมถึงอิน ตอร์ น็ต าร์ดและค่า
ื่อ ารอื่นๆ ช่น ค่า ค บิ้ลทีวี ค่า ช่าช่อง ัญญาณดาว ทียม ป็น
ต้น และ มายรวมถึงค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้ใช้บริ ารดัง ล่าว และค่า
ใช้จ่ายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร ค่าต่อ ัญญาณจีพี
อ (1 ครั้งต่อปี) ฯลฯ โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ
รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

39,500 บาท

รวม

39,500 บาท

จานวน

22,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ์
ครื่องคอมพิว ตอร์
- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ า รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 จานวน 1 ชุด
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี น่วยประมวลผล ลาง (CPU) ไม่น้อย ว่า 6 แ น
ลั (6 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไม่น้อย
ว่า 3.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่
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ต้องใช้ความ ามารถใน ารประมวลผล ูง จานวน 1 น่วย
- น่วยประมวลผล ลาง (CPU) มี น่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไม่
น้อย ว่า 9 MB
- มี น่วยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอย่างใด
อย่าง นึ่ง รือดี ว่า ดังนี้
1) ป็นแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี น่วย
ความจาขนาดไม่น้อย ว่า 2 GB รือ
2) มี น่วยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน น่วย
ประมวลผล ลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้
น่วยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไม่น้อย ว่า 2 GB รือ
3) มี น่วยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช้
น่วยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไม่น้อย ว่า 2 GB
- มี น่วยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี ว่า มีขนาดไม่
น้อย ว่า 4 GB
- มี น่วยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA รือ ดี ว่า ขนาดความจุไม่
น้อย ว่า 1 TB รือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
ว่า 250 GB จานวน 1 น่วย
- มี DVD-RW รือดี ว่า จานวน 1 น่วย
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี ว่า จานวนไม่น้อย ว่า 1
ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี ว่า ไม่น้อย
ว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และ มา ์
- มีจอแ ดงภาพขนาดไม่น้อย ว่า 19 นิ้ว จานวน 1 น่วย
ขออนุมัติจัดซื้อตาม ณฑ์ราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน าร
จัด าอุป รณ์และระบบคอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือน
พฤษภาคม 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ครื่องพิมพ์

จานวน

15,000 บาท
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- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ Multifunction ล ซอร์
รือ LED ี จานวน 1 ครื่อง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- ป็นอุป รณ์ที่มีความ ามารถ ป็น Printer, Copier
และ Scanner ภายใน ครื่อง ดียว ัน
- มีความละ อียดใน ารพิมพ์ไม่น้อย ว่า 600x600 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์ขาวดา า รับ ระดาษ A4 ไม่น้อย
ว่า 18 น้าต่อนาที (ppm)
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์ ี า รับ ระดาษ A4 ไม่น้อย ว่า 18
น้าต่อนาที (ppm)
- มี น่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อย ว่า 256 MB
- ามารถ แ น อ าร ขนาด A4 (ขาวดาและ ) ได้
- มีความละ อียดใน าร แ น ูง ุด ไม่น้อย
ว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อน อ ารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- ามารถถ่าย า นา อ ารได้ทั้ง ีและขาวดา
- ามารถทา า นาได้ ูง ุดไม่น้อย ว่า 99 า นา
- ามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 ปอร์ ซ็นต์
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี ว่า จานวนไม่
น้อย ว่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี ว่า จานวนไม่น้อย ว่า 1
ช่อง รือ ามารถใช้งานผ่าน ครือข่ายไร้ าย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใ ่ ระดาษได้ไม่น้อย ว่า 150 แผ่น
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom
ขออนุมัติจัดซื้อตาม ณฑ์ราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน าร
จัด าอุป รณ์และระบบคอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือน
พฤษภาคม 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ครื่อง ารองไฟ

จานวน

2,500 บาท

รวม

686,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

506,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

506,000 บาท

โครง าร ารวจข้อมูลจานวน ัตว์และขึ้นทะ บียน ัตว์ตามโครง าร จานวน
ัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจา โรคพิษ ุนัขบ้าฯ

6,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 AV
จานวน 1 ครื่อง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี าลังไฟฟ้าด้านนอ ไม่น้อย ว่า 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อย ว่า 15 นาที
ขออนุมัติจัดซื้อตาม ณฑ์ราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน าร
จัด าอุป รณ์และระบบคอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือน
พฤษภาคม 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

- พื่อจ่าย ป็นค่าดา นิน ารป้อง ันและควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า
ตามโครง าร ัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจา โรคพิษ ุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศา ตราจารย์ ดร. ม ด็จพระ จ้าน้องนาง
ธอ จ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลั ษณ์ อัครราช ุมารี รมพระศรี วาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี ( อง าธารณ ุขและ ิ่งแวด
ล้อม) า รับ ป็นค่าจ้าง มา ารวจข้อมูลจานวน ุนัข/แมว ทั้งที่
มี จ้าของและไม่มี จ้าของใน ขต ทศบาลตาบลปา น้า ลัง
วน โดยทา าร ารวจปีละ 2 ครั้ง
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่
ุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฏาคม 2561 และ
ฏ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 130
ลาดับที่ 4
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รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครง าร าจัด ัตว์พา ะนาโรคในชุมชน
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง าร าจัด ัตว์พา ะนาโรคใน
ชุมชน ( อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม) า รับ าร าจัด
นู แมลงวัน และ ัตว์พา ะนาโรค ช่น ค่าจัดซื้อ าร คมี าจัด
ัตว์พา ะนาโรค ค่าแผ่นพับประชา ัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นที่ ี่ยวข้อง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 และ ป็นไปตาม ฏ มาย ระ บียบ รือ
นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 133
ลาดับที่ 6
โครง ารช่วย ลือประชาชน มื่อ ิดโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย
โรคติดต่อที่ต้อง ฝ้าระวัง รือโรคระบาด
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารช่วย ลือประชาชน มื่อ ิด
โรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้อง ฝ้าระวัง รือโรค
ระบาด ( อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม) ได้แ ่ ารใ ้ความรู้
ประชาชน ี่ยว ับ ารป้อง ัน ฝ้าระวัง และควบคุม ารระบาด
ของโรคติดต่อ ค่าใช้จ่ายใน ารช่วย ลือประชาชน มื่อ ิดโรค
ติดต่อ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ ิดขึ้นใน ารป้อง ันและควบ
คุมโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้อง ฝ้าระวัง รือ
โรคระบาด ประ อบด้วย ค่าจัดซื้อยา วชภัณฑ์ และวั ดุที่ใช้ใน
ารป้อง ันควบคุมโรคติดต่อ ช่น ถุงมือยาง รือ นัง ผ้าปิดปา
รือปิดจมู รอง ท้ายาง ุ้ม ้น ูงใต้ ข่า (รอง ท้าบู๊ต) รือ ื้อ ัน
ฝน ค่าจัดซื้อ ครื่องแต่ง ายและอุป รณ์ใน ารปฏิบัติงานของ
บุคลา รที่ปฏิบัติงานโดยคานึงถึงความจา ป็น มาะ มและ
ประ ยัด
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย พื่อ
ช่วย ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค์ รป ครอง ่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม รวมถึง
ระ บียบ ฎ มาย นัง ือ ั่ง ารอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2563 น้าที่ 2 ลาดับที่ 1

จานวน

100,000 บาท

จานวน

200,000 บาท
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โครง ารป้อง ันและควบคุมโรคในท้องถิ่น

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารป้อง ันและควบคุมโรคในท้อง
ถิ่น ( อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม) ประ อบด้วย
1) าร าจัดยุงและรณรงค์ไข้ ลือดออ ช่น ค่าวั ดุอุป รณ์ ค่า
จัดทาป้ายประชา ัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่ ี่ยวข้อง
2) ารใ ้ความรู้ ี่ยว ับโรค อด ์และโรคติดต่อทาง พศ
ัมพันธ์ ช่น ค่าวั ดุอุป รณ์ ค่าจัดทาป้ายประชา ัมพันธ์ ตลอด
จนค่าใช้จ่ายอื่นที่ ี่ยวข้อง
โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครอง
ท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ป็นไปตาม ฏ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 129
ลาดับที่ 1
โครง าร ัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจา โรคพิษ ุนัขบ้า
จานวน

80,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าดา นิน ารป้อง ันและควบคุมโรคพิษ ุนัข
บ้า ตามโครง าร ัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจา โรคพิษ ุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศา ตราจารย์ ดร. ม ด็จพระ จ้าน้องนาง
ธอ จ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลั ษณ์ อัครราช ุมารี รมพระศรี วาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี ( อง าธารณ ุขและ ิ่งแวด
ล้อม) า รับค่าใช้จ่ายใน ารฉีดวัคซีนป้อง ันโรคพิษ ุนัข
บ้า ตามจานวนประชา ร ุนัข/แมว ทั้งที่มี จ้าของและไม่มี จ้า
ของ รวมถึงค่าใช้จ่ายใน ารทา มัน ุนัขและแมว
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่
ุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฏาคม 2561 และ
ฏ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 130
ลาดับที่ 5
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โครง ารอบรม ุขาภิบาลอา าร
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารอบรม ุขาภิบาลอา าร ( อง
าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม) ประ อบด้วย ค่าตอบแทน
วิทยา ร ค่าอา ารและ ครื่องดื่ม ค่าวั ดุอุป รณ์ ค่าจัดทาป้าย
ประชา ัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่ ี่ยวข้อง โดยใช้แนวทาง
ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และ ฏ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2665) น้า 139
ลาดับที่ 1
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวน

20,000 บาท

รวม

180,000 บาท

รวม

180,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

งินอุด นุนองค์ รประชาชน
โครง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุข
- พื่ออุด นุนงบประมาณ ใ ้แ ่ มู่บ้าน/ชุมชนๆ ละ 20,000
บาท า รับจัดทาโครง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุข อย่าง
น้อย 3 โครง าร โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งินอุด นุนของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ้ไข พิ่ม
ติม / นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ
ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 130
ลาดับที่ 3
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

482,900 บาท

รวม

384,900 บาท

รวม

384,900 บาท

จานวน

225,480 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน พร้อมทั้ง งินปรับปรุง งิน ดือน ใ ้แ ่
พนั งาน ทศบาล จานวน 12 ดือน ตามแผนอัตรา าลัง 3 ปี โดย
ใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารและระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

153,990 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้ง งินปรับปรุงค่าตอบแทนใ ้แ ่
พนั งานจ้างตามภาร ิจ จานวน 12 ดือน ตามแผนอัตรา าลัง 3
ปีโดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร และระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจ้าง
จานวน

5,430 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มต่างๆใ ้แ ่พนั งานจ้างตามภาร ิจ ที่มี ิทธิ
ได้รับ งิน พิ่มต่างๆ ช่น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ตาม
แผนอัตรา าลัง 3 ปี โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ
รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร และระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่า ช่าบ้าน
พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านใ ้แ ่พนั งาน ทศบาล ซึ่งมี ทิ ธิ บิ ค่า ช่า
บ้านได้ตามระ บียบ ฏ มาย
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร และระ บียบ ฏ มายที่ ่ยี วข้อง

รวม

98,000 บาท

รวม

18,000 บาท

จานวน

18,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

รวม

300,000 บาท

รวม

300,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครง ารใ ้ความช่วย ลือประชาชนด้าน าร ่ง ริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารใ ้ความช่วย ลือประชาชน
ด้าน าร ่ง ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ( านั ปลัด
ทศบาล) า รับ ารช่วย ลือประชาชนที่ได้รับความ ดือด
ร้อนที่ ารวจโดย น่วยงานของรัฐและประชาชนที่ยื่นลงทะ บียน
ขอรับความช่วย ลือต่อ ทศบาลตาบลปา น้า ลัง วน โดยใช้
แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย พื่อ
ช่วย ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค์ป ครอง ่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม รวมถึง
ระ บียบ ฎ มาย นัง ือ ั่ง ารอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม
ติม ครั้งที่ 2/2563 น้าที่ 1 ลาดับที่ 1
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
พื่อจ่าย ป็นค่า ระแ ไฟฟ้า าธารณะใน ขต ทศบาล โดยใช้แนว
ทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ
นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
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งานสวนสาธารณะ

รวม

299,200 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

299,200 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

216,000 บาท

จานวน

216,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง และวั ดุอุป รณ์ประ อบและอะไ ล่ โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง
ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ช่น ปุย ยาป้อง ันและ าจัดศัตรูพืชและ
ัตว์ ปริง อร์ พันธุ์ ัตว์ปี และ ัตว์น้า วั ดุ พาะชา น้า า
ป้อง ันแ ๊ พิษ อวน( า ร็จรูป) ัว ะโ ล ดูดน้า ฯลฯ
วั ดุ นาม
จานวน

20,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างต่างๆ ( องช่าง) ช่น ค่าโฆษณาและ ผยแพร่
ประชา ัมพันธ์ใน ื่อประ ภทต่างๆ ค่าธรรม นียมต่างๆ ค่าจ้าง
มาบริ ารบุคคลภายนอ ฯลฯ โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา
ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2
/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
ลงวันที่ 10 ร ฏาคม 2563 / นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และระ บียบ
ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวข้อง
ค่าวัสดุ
วั ดุ าร ษตร

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน และวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น ม้า ิน ญ้า นาม ญ้า ทียม ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

3,200 บาท

จานวน

3,200 บาท

รวม

1,300,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,300,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,300,000 บาท

จานวน

1,300,000 บาท

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
พื่อจ่าย ป็นค่าน้าประปาใน ิจ ารของ ทศบาล โดยใช้แนวทาง
ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างต่างๆ ( อง าธารณ ุขและ ิ่งแวด
ล้อม) ช่น ค่าถ่าย อ าร ค่า ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ รือ
จัดทา อ ารรูป ล่ม ค่าโฆษณาและ ผยแพร่ประชา ัมพันธ์ใน ื่อ
ประ ภทต่างๆ ค่า าจัดขยะ รือ ิ่งปฏิ ูล ค่าธรรม นียมต่างๆ ค่า
จ้าง มาบริ ารบุคคลภายนอ ช่น ค่าจ้างที่ปรึ ษา ค่าจ้างออ
แบบ ค่ารับรองแบบ ฯลฯ โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม
นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
ลงวันที่ 10 ร ฏาคม 2563 / นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และระ บียบ
ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวข้อง

น้า : 77/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

25,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

25,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

25,000 บาท

โครง ารคัด ลือ คณะ รรม ารชุมชน ทศบาลตาบลปา น้า ลัง วน จานวน

25,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารคัด ลือ คณะ รรม ารชุมชน
ทศบาลตาบลปา น้า ลัง วน ( านั ปลัด ทศบาล) ประ อบ
ด้วย ค่าวั ดุอุป รณ์ ค่าจัดทาป้ายประชา ัมพันธ์ ค่าอา ารว่าง
และ ครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่ ี่ยวข้อง โดยใช้แนวทาง
ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยคณะ รรม าร
ชุมชนของ ทศบาล พ.ศ. 2564 และ ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง
ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ครั้ง
ที่ 1/2564 น้า 10 ลาดับที่ 2

น้า : 78/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

200,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารพัฒนาศั ยภาพผู้นาท้องถิ่น ผู้
นาท้องที่ และผู้นาชุมชน ( านั ปลัด ทศบาล) ประ อบด้วย ค่า
พา นะ ค่าตอบแทนวิทยา ร ค่าอา ารและ ครื่องดื่ม ค่าวั ดุ
อุป รณ์ ค่าจัดทาป้ายประชา ัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่
ี่ยวข้อง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และ ฏ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2665) พิ่ม ติ่ม ครั้ง
ที่ 4/2563 น้า 4 ลาดับที่ 1
โครง ารโรง รียนผู้ ูงอายุ ทศบาลตาบลปา น้า ลัง วน
จานวน

100,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครง ารพัฒนาศั ยภาพผู้นาท้องถิ่น ผู้นาท้องที่ และผู้นาชุมชน

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารโรง รียนผู้ ูงอายุ ทศบาล
ตาบลปา น้า ลัง วน ( านั ปลัด ทศบาล) ประ อบด้วย ค่า
วั ดุอุป รณ์ ค่าจัดทาป้ายประชา ัมพันธ์ ค่าอา ารว่างและ
ครื่องดื่ม ค่าจัดต แต่ง ถานที่ ค่าตอบแทนวิทยา ร ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ ี่ยวข้อง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ
รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และระ บียบ ฎ มาย นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2665) พิ่ม ติม ครั้ง
ที่ 1/2564 น้า 9 ลาดับที่ 1

น้า : 79/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

170,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

170,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

165,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครง ารแข่งขัน ีฬาฟุตบอลชาย าด

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารแข่งขัน ีฬาฟุตบอลชาย าด
ต้านยา พติด ( อง ารศึ ษา) ประ อบด้วย ค่าตอบแทน
รรม ารตัด ิน ค่าอุป รณ์ ค่า ตรียม นามแข่งขัน ค่าถ้วย
รางวัล/ของรางวัล ค่าจัดทาป้ายประชา ัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอื่นที่ ี่ยวข้อง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม
่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่ายค่าใช้
จ่ายใน ารจัดงาน ารจัด ารแข่งขัน ีฬาและ าร ่งนั ีฬา ข้า
ร่วม ารแข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 121
ลาดับที่ 6
โครง ารแข่งขัน ีฬา ีศูนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลปา น้า ลัง จานวน
วน
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารแข่งขัน ีฬา ีศูนย์พัฒนา ด็
ล็ ทศบาลตาบลปา น้า ลัง วน ( อง ารศึ ษา) ประ อบ
ด้วย ค่าอุป รณ์ ีฬา ค่า ตรียม นามแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล/ของ
รางวัล ค่าจัดทาป้ายประชา ัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่ ี่ยว
ข้อง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่ายค่าใช้
จ่ายใน ารจัดงาน ารจัด ารแข่งขัน ีฬาและ าร ่งนั ีฬา ข้า
ร่วม ารแข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 121
ลาดับที่ 3

15,000 บาท

น้า : 80/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

โครง าร ่งทีม ีฬา ข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ

จานวน

50,000 บาท

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

1,330,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

650,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

650,000 บาท

จานวน

350,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง าร ่งทีม ีฬา ข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับต่างๆ ช่น วอล ล่ย์บอล ฟุตบอล รือยาว ฯลฯ โดยใช้แนว
ทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร บิ จ่ายค่าใช้
จ่ายใน ารจัดงาน ารจัด ารแข่งขัน ีฬาและ าร ่งนั ีฬา ข้า
ร่วม ารแข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 121
ลาดับที่ 5
ค่าวัสดุ
วั ดุ ีฬา
พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน และวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆที่ ี่ยวข้อง ช่น ไม้
แบดมินตัน ลู แบดมินตัน ไม้ ทนนิ ลู ทนนิ ชือ
ระโดด ดาบ องมือ ตะ ร้อ ตะ ร้า วายแชร์บอล ตาข่าย
ีฬา น วีด นาฬิ าจับ วลา าตาข่าย ีฬา ฯลฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่าย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
1. พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารวัน ฉลิมพระชนมพรรษาพระ
บาท ม ด็จพระวชิร ล้า จ้าอยู่ ัว ( านั ปลัด ทศบาล) ประ อบ
ด้วย ค่าจัดทาป้ายประชา ัมพันธ์ ค่าต แต่ง ถานที่ ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอื่นที่ ี่ยวข้อง ป็น งิน 50,000 บาท โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ จ่ายค่าใช้
จ่ายใน ารจัดงาน ารจัด ารแข่งขัน ีฬาและ าร ่งนั ีฬา ข้า

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

ร่วม ารแข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 124
ลาดับที่ 4
2. พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารวัน ฉลิมพระชนมพรรษา
ม ด็จพระนาง จ้า ุทิดา พัชร ุธาพิมลลั ษณ พระบรม
ราชินี ( านั ปลัด ทศบาล) ประ อบด้วย ค่าจัดทาป้ายประชา
ัมพันธ์ ค่าต แต่ง ถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่ ี่ยวข้อง ป็น
งิน 50,000 บาท โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม
่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ จ่ายค่าใช้
จ่ายใน ารจัดงาน ารจัด ารแข่งขัน ีฬาและ าร ่งนั ีฬา ข้า
ร่วม ารแข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 124
ลาดับที่ 3
3. พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารวัน ฉลิมพระชนมพรรษา
ม ด็จพระนาง จ้า ิริ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปี ลวง ( านั ปลัด ทศบาล) ประ อบด้วย ค่าจัดทาป้าย
ประชา ัมพันธ์ ค่าต แต่ง ถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่ ี่ยว
ข้อง ป็น งิน 50,000 บาท โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม
นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ จ่ายค่าใช้
จ่ายใน ารจัดงาน ารจัด ารแข่งขัน ีฬาและ าร ่งนั ีฬา ข้า
ร่วม ารแข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 123
ลาดับที่ 2
4. พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารจัด ิจ รรมวัน าคัญของชาติ
และงานรัฐพิธี ( านั ปลัด ทศบาล) ช่น ิจ รรมวันปิยะ
ม าราช วันอาภา ร ตลอดจน ิจ รรมอัน ี่ยวข้อง ับ ถาบัน
พระม า ษัตริย์ และวัน าคัญอื่นๆ ประ อบด้วย ค่าพวง
มาลา ค่าจัดทาป้ายประชา ัมพันธ์ ค่าต แต่ง ถานที่ ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอื่นที่ ี่ยวข้อง ป็น งิน 180,000 บาท โดยใช้แนวทาง
ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

น้า : 81/95

น้า : 82/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ จ่ายค่าใช้
จ่ายใน ารจัดงาน ารจัด ารแข่งขัน ีฬาและ าร ่งนั ีฬา ข้า
ร่วม ารแข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 123
ลาดับที่ 1
5. พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง าร ่ง ริม ารจัด ิจ รรมวัน
ข้าพรรษา ( อง ารศึ ษา) ประ อบด้วย ค่าจัดทาป้ายประชา
ัมพันธ์ ค่าอา ารและ ครื่องดื่ม ค่าต แต่ง ถานที่ ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอื่นที่ ี่ยวข้อง ป็น งิน 20,000 บาท โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ จ่ายค่าใช้
จ่ายใน ารจัดงาน ารจัด ารแข่งขัน ีฬาและ าร ่งนั ีฬา ข้า
ร่วม ารแข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 126
ลาดับที่ 9
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครง ารจัด ิจ รรมวันขึ้นปีใ ม่

จานวน

80,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารจัด ิจ รรมวันขึ้นปีใ ม่ ( อง
ารศึ ษา) ประ อบด้วย ค่าจัดทาป้ายประชา ัมพันธ์ ค่าอา าร
และ ครื่องดื่ม ค่าต แต่ง ถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่ ี่ยว
ข้อง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ จ่ายค่าใช้
จ่ายใน ารจัดงาน ารจัด ารแข่งขัน ีฬาและ าร ่งนั ีฬา ข้า
ร่วม ารแข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 125
ลาดับที่ 8
โครง ารจัด ิจ รรมวัน ด็ แ ่งชาติ
จานวน

60,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

น้า : 83/95

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารวัน ด็ แ ่งชาติ ( อง าร
ศึ ษา) ประ อบด้วย ค่าจัดทาป้ายประชา ัมพันธ์ ค่าอา ารและ
ครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าต แต่ง ถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ ี่ยวข้อง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ จ่ายค่าใช้
จ่ายใน ารจัดงาน ารจัด ารแข่งขัน ีฬาและ าร ่งนั ีฬา ข้า
ร่วม ารแข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 127
ลาดับที่ 12
โครง ารจัด ิจ รรมวัน ทศบาล
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารจัด ิจ รรมวัน ทศบาล ( านั
ปลัด ทศบาล) ประ อบด้วย ค่าจัดทาป้ายประชา ัมพันธ์ ค่า
อา ารและ ครื่องดื่ม ค่าต แต่ง ถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่
ี่ยวข้อง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ จ่ายค่าใช้
จ่ายใน ารจัดงาน ารจัด ารแข่งขัน ีฬาและ าร ่งนั ีฬา ข้า
ร่วม ารแข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 126
ลาดับที่ 10
โครง ารจัดงานประ พณีลอย ระทง
จานวน

80,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารจัดงานประ พณีลอย
ระทง ( อง ารศึ ษา) ประ อบด้วย ค่าจัดทาป้ายประชา
ัมพันธ์ ค่าของรางวัล ค่าต แต่ง ถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่
ี่ยวข้อง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ จ่ายค่าใช้
จ่ายใน ารจัดงาน ารจัด ารแข่งขัน ีฬาและ าร ่งนั ีฬา ข้า
ร่วม ารแข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 125
ลาดับที่ 7

น้า : 84/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

โครง ารจัดงานประ พณี ง รานต์และวันผู้ ูงอายุ
- พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารจัดงานประ พณี ง รานต์และวันผู้
ูงอายุ ( อง ารศึ ษา) ประ อบด้วย ค่าจัดทาป้ายประชา
ัมพันธ์ ค่าอา ารและ ครื่องดื่ม ค่าต แต่ง ถานที่ ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอื่นที่ ี่ยวข้อง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม
่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ จ่ายค่าใช้
จ่ายใน ารจัดงาน ารจัด ารแข่งขัน ีฬาและ าร ่งนั ีฬา ข้า
ร่วม ารแข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 124
ลาดับที่ 5
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวน

60,000 บาท

รวม

680,000 บาท

รวม

680,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

งินอุด นุน ่วนราช าร
โครง ารจัด ิจ รรมวัน าคัญของชาติและงานรัฐพิธี
- พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้แ ่ที่ทา ารป ครองอา ภอ ลัง
วน จัง วัดชุมพร า รับ ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารจัด ิจ รรม
งานรัฐพิธี นื่องในวัน าคัญต่าง ๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งินอุด นุนของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม รวม
ถึงระ บียบ ฎ มาย และ นัง ือ ั่ง ารอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2564 น้า 4 ลาดับที่ 1

น้า : 85/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

งินอุด นุนองค์ รประชาชน
โครง ารร่วมงานประ พณีแ ่พระแข่ง รืออา ภอ ลัง วน

จานวน

630,000 บาท

รวม

320,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

220,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

220,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้แ ่ ภาวัฒนธรรมตาบลปา
น้า อา ภอ ลัง วน จัง วัดชุมพร า รับ ป็นค่าใช้จ่ายในโคร าร
ร่วมงานประ พณีแ ่พระแข่ง รือ อา ภอ ลัง วน ประจาปี 2565
โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งินอุด นุนของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม รวม
ถึงระ บียบ ฎ มาย และ นัง ือ ั่ง ารอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 127
ลาดับที่ 13
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครง ารจัดงาน ทิดพระ ียรติ รม ลวงชุมพร ขตอุดมศั ดิ์
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารจัดงาน ทิดพระ ียรติ รม
ลวงชุมพร ขตอุดมศั ดิ์ ( านั ปลัด ทศบาล) ประ อบด้วย ค่า
จัดทาป้ายประชา ัมพันธ์ ค่าต แต่ง ถานที่ ค่าวั ดุ
อุป รณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่ ี่ยวข้อง โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ จ่ายค่าใช้
จ่ายใน ารจัดงาน ารจัด ารแข่งขัน ีฬาและ าร ่งนั ีฬา ข้า
ร่วม ารแข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และระ บียบ ฎ มาย นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 141
ลาดับที่ 1

น้า : 86/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:56

โครง าร ่ง ริม ารท่อง ที่ยวปา น้า ลัง วน
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง าร ่ง ริม ารท่อง ที่ยวปา น้า
ลัง วน ิจ รรมจัดงาน Happy Beach ( านั ปลัด
ทศบาล) ประ อบด้วย ค่าจัดทาป้ายประชา ัมพันธ์ ค่าต แต่ง
ถานที่ ค่าวั ดุอุป รณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่ ี่ยวข้อง โดย
ใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ จ่ายค่าใช้
จ่ายใน ารจัดงาน ารจัด ารแข่งขัน ีฬาและ าร ่งนั ีฬา ข้า
ร่วม ารแข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และระ บียบ ฎ มาย นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 142
ลาดับที่ 3
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวน

200,000 บาท

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

งินอุด นุน ่วนราช าร
โครง ารวิ่งแ ว ทะ ล ู่ าะพิทั ษ์
- พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ้แ ่ที่ทา ารป ครองอา ภอ ลัง
วน จัง วัดชุมพร า รับ ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารจัดงานวิ่ง
แ ว ทะ ล ู่ าะพิทั ษ์ ประจาปี 2565 โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งินอุด นุนของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม รวม
ถึงระ บียบ ฎ มาย และ นัง ือ ั่ง ารอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 141
ลาดับที่ 2
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

3,308,310 บาท

รวม

2,223,010 บาท

รวม

2,223,010 บาท

จานวน

1,199,440 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน พร้อมทั้ง งินปรับปรุง งิน ดือน ใ ้แ ่
พนั งาน ทศบาล จานวน 12 ดือน ตามแผนอัตรา าลัง 3 ปี โดย
ใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารและระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
งิน พิ่มต่าง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น
จานวน

129,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว งิน พิ่มพิ ศษ า รับ าร
ู้รบ (พ. .ร.) งินที่ปรับ พิ่ม า รับคุณวุฒิที่ .พ.รับรองของ
พนั งาน ทศบาล ฯลฯ ตามแผนอัตรา าลัง 3 ปี โดยใช้แนวทาง
ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารและระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
งินประจาตาแ น่ง
จานวน

42,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแ น่งของผู้อานวย าร องช่าง จานวน
12 ดือน ตามแผนอัตรา าลัง 3 ปี โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา
ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2
/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง ารและระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

804,570 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้ง งินปรับปรุงค่าตอบแทนใ ้แ ่
พนั งานจ้างตามภาร ิจ และพนั งานจ้างทั่วไป จานวน 12
ดือน ตามแผนอัตรา าลัง 3 ปี โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา
ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2
/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร และระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
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งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจ้าง

จานวน

48,000 บาท

รวม

1,085,300 บาท

รวม

88,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนใ ้แ ่พนั งาน ทศบาลและพนั งาน
จ้าง ที่ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วน
มา ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 และ
ระ บียบ ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวข้อง
ค่า ช่าบ้าน
จานวน

78,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มต่างๆ ใ ้แ ่พนั งานจ้างตามภาร ิจและ
พนั งานจ้างทั่วไป ที่มี ิทธิได้รับ งิน พิ่มต่างๆ ช่น งิน พิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ตามแผนอัตรา าลัง 3 ปี โดยใช้แนวทาง
ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร และระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวข้อง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านใ ้แ ่พนั งาน ทศบาล ซึ่งมี ทิ ธิ บิ ค่า ช่า
บ้านได้ตามระ บียบ ฏ มาย
- ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร และระ บียบ ฏ มายที่ ่ยี วข้อง
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ค่าใช้สอย

รวม

745,000 บาท

จานวน

160,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง ช่น ค่าถ่าย อ าร ค่า ย็บ นัง ือ รือ ข้า
ป นัง ือ รือจัดทา อ ารรูป ล่ม ค่าโฆษณาและ ผยแพร่
ประชา ัมพันธ์ใน ื่อประ ภทต่างๆ ค่าธรรม นียมต่างๆ ค่าจ้าง
มาบริ ารบุคคลภายนอ ช่น ค่าจ้าง มาบริ ารบุคคลภาย
นอ ช่น ค่าจ้างที่ปรึ ษา ค่าจ้างออ แบบ ค่ารับรองแบบ ฯลฯ
โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
ลงวันที่ 10 ร ฏาคม 2563 / นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และระ บียบ
ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวข้อง
รายจ่าย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
จานวน

10,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารรับรอง รือ ลี้ยงรับรองของ ทศบาล
ตาบลปา น้า ลัง วน ( องช่าง) ประ อบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธี
ปิดอาคารต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายใน ารประชุมราช าร ฯลฯ โดยใช้
แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร บิ ค่าใช้จ่าย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
/ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว0766
ลงวันที่ 5 ุมภาพันธ์ 2563 และระ บียบ ฎ มาย นัง ือ ั่ง
ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
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รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

15,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในประ ทศและ
ต่างประ ทศ รือไปอบรม ัมมนาของพนั งาน ทศบาลและ
พนั งานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคา ั่งจา นาย ทศมนตรีใ ้ ดินทาง
ไปปฏิบัติ น้าที่ พื่อประโยชน์ของ ทศบาล ได้แ ่ ค่า บี้ย ลี้ยง ดิน
ทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั ค่าบริ ารจอดรถ ณ ท่า
อา าศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมใน ารใช้ นาม
บิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่ ี่ยวข้อง ับ ารดา นินงานตามภาร ิจและ
อานาจ น้าที่ของ ทศบาลที่ ามารถ บิ จ่ายในประ ภทรายจ่าย
นี้ โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติม และระ บียบ ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวข้อง
ค่าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ัมมนา ประชุม
ต่าง ๆ ของพนั งาน ทศบาลและพนั งานจ้าง ที่ ี่ยวข้อง ับ าร
ดา นินงานตามภาร ิจและอานาจ น้าที่ของ ทศบาล โดยใช้แนว
ทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และระ บียบ ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวข้อง
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โครง ารปรับปรุงผัง มืองรวมปา น้า ลัง วน (ต่อ นื่อง)
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครง ารปรับปรุงผัง มืองรวมปา น้า
ลัง วน ( องช่าง) ประ อบด้วย ค่าวั ดุอุป รณ์ ค่าตอบแทน
นอ วลาราช าร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่ ี่ยวข้อง โดยใช้แนว
ทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ารผัง มือง พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 100
ลาดับที่ 6
ค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซม
- พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซมทรัพย์ ินต่างๆ ที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของ องช่าง ใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ ช่น ครื่องคอมพิว ตอร์ รถจั รยานยนต์ รถยนต์ ครื่อง
ถ่าย อ าร ฯลฯ โดยใช้แนวทาง ารพิจารณาตาม นัง ือ รม
่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และระ บียบ ฏ มาย รือ นัง ือ ั่ง
ารอื่นที่ ี่ยวข้อง
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน และวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น นัง ือ ครื่อง ย็บ ระดาษ ครื่อง จาะ ระดาษ ้าอี้
พลา ติ ตรายาง ที่ถูพื้น ุญแจ แผงปิดประ าศ แผ่นป้ายชื่อ
น่วยงาน รือแผ่นป้ายต่างๆ ที่ใช้ใน านั งาน ม่านปรับแ ง(ต่อ
ผืน) แผง ั้น ้องแบบรื้อถอนได้(Partition) ตลับผง มึ า รับ
ครื่องถ่าย อ าร ระดาษ ปา า แฟ้ม ฯลฯ

จานวน

30,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

รวม

244,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน และวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น ผงซั ฟอ บู่ แปรง ไม้ วาด ม้อ มีด แ ้วน้า จาน
รอง รอบรูป ระติ น้าร้อน ตู้ ็บอุป รณ์ดับ พลิง ถังน้า น้าจืด
ที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ
วั ดุยานพา นะและขน ่ง
จานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง และวั ดุอุป รณ์ประ อบและอะไ ล่ โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ช่น ยางรถยนต์ แม่แรง ม้อน้า ัว
ทียน พลา ฟิล์ม รองแ ง ชุด ียร์รถยนต์ คีมล็อค น้ามัน
บร น้า ลั่น บาะรถยนต์ ายไฮดรอลิค ฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น
จานวน

120,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุ ิ้น ปลือง โดยใช้
แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 / นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ช่น แ ๊
ุงต้ม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามัน บนซิน น้ามัน ครื่อง ถ่าน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน ล่อลื่น ฯลฯ
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร่
จานวน

4,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน และวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น ี พู่ ัน ขาตั้ง ล้อง ลน ์ซูม ระ ปาใ ่ ล้องถ่ายรูป ม
มโมรี่ าร์ด ระดาษ ขียนโป ตอร์ ป้ายไฟแจ้ง ตือนแบบล้อ
ลา ป้ายประชา ัมพันธ์ อ าร ผยแพร่ผล ารดา นินงาน ฯลฯ
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วั ดุ ครื่องแต่ง าย

จานวน

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน และวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 / นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ช่น ครื่องแบบ ื้อ าง ง ผ้า ครื่อง มาย
ต่างๆ ถุง ท้า รอง ท้า ื้อ ะท้อนแ ง ฯลฯ
วั ดุคอมพิว ตอร์

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง และวั ดุอุป รณ์ประ อบและอะไ ล่ โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง
ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ช่น แผ่น รือจานบันทึ ข้อมูล อุป รณ์
บันทึ ข้อมูล แผงวงจรอิ ล็ ทรอนิ ์(Card) มนบอร์ด มมโมรี่ชิ
ป ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ์ ระดาษต่อ นื่อง าย
ค บิล ฯลฯ
วั ดุอื่น
จานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน และวั ดุ
ิ้น ปลือง โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ช่น มิ ตอร์น้า-ไฟฟ้า ตะแ รง ัน วะ ัว ชื่อมแ ๊ ัววาล์ว
ปิด-ปิดแ ๊ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

8,300 บาท

จานวน

500 บาท

ค่าบริ ารไปรษณีย์
พื่อจ่าย ป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียา ร ค่า
ช่าตู้ไปรษณีย์ า รับใช้ในราช ารของ ทศบาล โดยใช้แนวทาง
ารพิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
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ค่าบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม

จานวน

7,800 บาท

รวม

1,014,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

390,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

390,000 บาท

จานวน

240,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง และวั ดุอุป รณ์ประ อบและอะไ ล่ โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ช่น ฟิว ์ ทปพัน ายไฟ ปลั๊ ไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า ดอ ลาโพง ฮอร์นลาโพง แผงวงจร ฯลฯ
วั ดุ ่อ ร้าง
จานวน

150,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าโทร าร ค่า ท ล็ ซ์ ค่าวิทยุ ื่อ าร ค่าใช้จ่าย ี่ยว
ับ ารใช้ระบบอิน ตอร์ น็ต รวมถึงอิน ตอร์ น็ต าร์ดและค่า ื่อ
ารอื่นๆ ช่น ค่า ค บิ้ลทีวี ค่า ช่าช่อง ัญญาณดาว ทียม ป็น
ต้น และ มายรวมถึงค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้ใช้บริ ารดัง ล่าว และค่า
ใช้จ่ายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร ค่าต่อ ัญญาณจีพี
อ (1 ครั้งต่อปี) ฯลฯ โดยใช้แนวทาง ารพิจารณา ตาม นัง ือ
รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
งานก่อสร้าง

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

พื่อจ่าย ป็นค่าจัด า ิ่งของที่มีลั ษณะ ป็นวั ดุคงทน วั ดุ ิ้น
ปลือง และวั ดุอุป รณ์ประ อบและอะไ ล่ โดยใช้แนวทาง าร
พิจารณา ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นๆที่ ี่ยวข้อง ช่น ี ทิน นอร์ ปูนซี มนต์ ียม ลื่อย ท่อน้า
และอุป รณ์ประปา ขวาน ตะปู ว่านมือ นั่งร้าน ยางมะตอย
า ร็จรูป ฯลฯ

น้า : 95/95

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:29:57

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

624,000 บาท

รวม

624,000 บาท

จานวน

600,000 บาท

จานวน

24,000 บาท

ค่า ่อ ร้าง ิ่ง าธารณูป าร
โครง ารปรับปรุงถนน ทศบาล 2
- พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงถนน ทศบาล 2 ประ อบด้วย งานรื้อ
ผิวจราจร ดิม ขนาด ว้าง 4.00 มตร ยาว 70.00 มตร รือพื้นที่
รวมไม่น้อย ว่า 280 ตาราง มตร, งานวางท่อระบาย
น้า ขนาด 0.80 มตร พร้อมบ่อพั ความยาวไม่น้อย ว่า 70.00
มตร และงาน ่อ ร้างผิวจราจร ค. .ล. ขนาด ว้าง 4.00
มตร ยาว 70.00 มตร นา 0.15 มตร รือพื้นที่รวมไม่น้อย
ว่า 280 ตาราง มตร ตามแบบ ทศบาล า นด
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แ ้ไขครั้ง
ที่ 2/2564 น้าที่ 2
ค่าชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
โครง ารปรับปรุงถนน ทศบาล 2
- พื่อจ่าย ป็นค่าชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของ
โครง ารปรับปรุงถนน ทศบาล 2
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ
ระ บียบ ฎ มาย นัง ือ ั่ง ารอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ.
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แผนงานงบกลาง

350,000
15,000
10,800,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

2,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

120,000

เงินสารองจาย

650,000

รายจายตามข้อผูกพัน
งบกลาง

งบกลาง

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

893,100

เงินบาเ น็จลูกจ้าง
ประจา

224,000

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

50,000

เงินคาบารุง ส.ท.ท.

49,000

เงินสมทบกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพแ งชาติ
เงินชวยพิเศษ

200,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

รวม

350,000
15,000
10,800,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

2,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

120,000

เงินสารองจาย

650,000

รายจายตามข้อผูกพัน
งบกลาง

งบกลาง

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

893,100

เงินบาเ น็จลูกจ้าง
ประจา

224,000

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

50,000

เงินคาบารุง ส.ท.ท.

49,000

เงินสมทบกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพแ งชาติ
เงินชวยพิเศษ

200,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)
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แผนงาน

แผนงานงบกลาง

เงินชวยคาทาศพข้า
ราชการ/พนักงาน

50,000

เงินชวยคาทาศพลูกจ้าง
ประจา

25,000

เงินชวยคาทาศพ
พนักงานจ้าง

36,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

725,760

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,555,200

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

6,477,720

87,500

140,220

54,420

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
รือพนักงานสวนท้องถิ่น

1,909,560

1,215,840
200

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

225,480

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:30:44

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)
งบบุคลากร
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แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

เงินชวยคาทาศพข้า
ราชการ/พนักงาน

50,000

เงินชวยคาทาศพลูกจ้าง
ประจา

25,000

เงินชวยคาทาศพ
พนักงานจ้าง

36,000

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

725,760

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

รวม

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
รือพนักงานสวนท้องถิ่น

1,555,200

1,199,440

11,115,540

129,000

323,840

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:30:45

น้า : 5/20

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

ค่าตอบแทน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

เงินประจาตาแ นง

240,000

คาจ้างลูกจ้างประจา

305,640

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

42,000

42,000

904,260

2,045,990

153,990
5,430

1,153,630

1,640,810

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

83,300

67,880

164,520

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

100,000

93,000

120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

48,000

10,000

5,000

280,000

680,400

18,000

72,000

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

55,000

12,000

20,000

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

419,000

15,000

266,000

90,000

60,000

7,000

10,000

10,000

คาเชาบ้าน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

18,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
งบดาเนินงาน

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

1,516,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:30:45

น้า : 6/20

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

เงินประจาตาแ นง
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

42,000

คาจ้างลูกจ้างประจา

366,000
305,640

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

804,570

6,703,250

48,000

369,130

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าตอบแทน

รวม

313,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

353,000

คาเชาบ้าน

78,000

866,400

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

งบดาเนินงาน

87,000

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

350,000

160,000

2,466,000

10,000

447,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:30:45

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 7/20

แผนงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

78,000

15,000

18,000

30,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

90,000

25,000

30,000

30,000

โครงการจัดทาแผน
พัฒนาท้องถิ่น

15,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บรายได้ของเทศบาล
ตาบลปากน้า ลังสวน

20,000

120,000

50,000

320,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม
งบดาเนินงาน

แผนงานงบกลาง

318,000

คาใช้จายในการดาเนิน
คดี การออก นังสือ
สาคัญสา รับที่ ลวง

50,000

โครงการทบทวนการฝึก
อบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจา
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

100,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

150,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:30:45

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 8/20

แผนงาน

ค่าใช้สอย

รวม

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

15,000

156,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

30,000

205,000

โครงการจัดทาแผน
พัฒนาท้องถิ่น

15,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บรายได้ของเทศบาล
ตาบลปากน้า ลังสวน

20,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม
งบดาเนินงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

500,000

1,308,000

คาใช้จายในการดาเนิน
คดี การออก นังสือ
สาคัญสา รับที่ ลวง

50,000

โครงการทบทวนการฝึก
อบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจา
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

100,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

150,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:30:45

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 9/20

แผนงาน
โครงการรักษาความ
ปลอดภัยในชวงเทศกาล

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
32,000

โครงการศึกษาเรียนรู้
นอกสถานที่สา รับเด็ก
เล็ก

12,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา

337,880

โครงการสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

6,000

โครงการกาจัดสัตว์
พา ะนาโรคในชุมชน

100,000

โครงการชวยเ ลือ
ประชาชนเมื่อเกิดโรค
ติดตอ โรคติดตอ
อันตราย โรคติดตอที่
ต้องเฝ้าระวัง รือ
โรคระบาด

200,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคในท้องถิ่น

100,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:30:45

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 10/20

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

รวม

โครงการรักษาความ
ปลอดภัยในชวงเทศกาล

32,000

โครงการศึกษาเรียนรู้
นอกสถานที่สา รับเด็ก
เล็ก

12,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา

337,880

โครงการสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

6,000

โครงการกาจัดสัตว์
พา ะนาโรคในชุมชน

100,000

โครงการชวยเ ลือ
ประชาชนเมื่อเกิดโรค
ติดตอ โรคติดตอ
อันตราย โรคติดตอที่
ต้องเฝ้าระวัง รือ
โรคระบาด

200,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคในท้องถิ่น

100,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:30:45

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 11/20

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของอสม.ใน
การดาเนินงานด้านการ
สงเสริมสุขภาพ

150,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

80,000

โครงการอบรม
สุขาภิบาลอา าร

20,000

โครงการใ ้ความชวย
เ ลือประชาชนด้านการ
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

80,000

โครงการคัดเลือกคณะ
กรรมการชุมชนเทศบาล
ตาบลปากน้า ลังสวน

25,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นาท้องถิ่น ผู้
นาท้องที่ และผู้นา
ชุมชน

100,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุเทศบาลตาบลปาก
น้า ลังสวน

100,000

โครงการแขงขันกีฬา
ฟุตบอลชาย าด

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:30:45

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 12/20

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

รวม

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของอสม.ใน
การดาเนินงานด้านการ
สงเสริมสุขภาพ

150,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

80,000

โครงการอบรม
สุขาภิบาลอา าร

20,000

โครงการใ ้ความชวย
เ ลือประชาชนด้านการ
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

80,000

โครงการคัดเลือกคณะ
กรรมการชุมชนเทศบาล
ตาบลปากน้า ลังสวน

25,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นาท้องถิ่น ผู้
นาท้องที่ และผู้นา
ชุมชน

100,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุเทศบาลตาบลปาก
น้า ลังสวน

100,000

โครงการแขงขันกีฬา
ฟุตบอลชาย าด

100,000

100,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:30:45

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 13/20

แผนงาน
โครงการแขงขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลปากน้า
ลังสวน
โครงการจัดกิจกรรมวัน
ขึ้นปีใ ม
โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแ งชาติ
โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานเทิดพระ
เกียรติกรม ลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์
โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ
โครงการสงทีมกีฬาเข้า
รวมแขงขันในระดับ
ตางๆ
โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวปากน้า ลัง
สวน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:30:45

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 14/20

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

รวม

โครงการแขงขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลปากน้า
ลังสวน

15,000

15,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ขึ้นปีใ ม

80,000

80,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแ งชาติ

60,000

60,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล

20,000

20,000

โครงการจัดงานเทิดพระ
เกียรติกรม ลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์

20,000

20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

80,000

80,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ

60,000

60,000

โครงการสงทีมกีฬาเข้า
รวมแขงขันในระดับ
ตางๆ

50,000

50,000

โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวปากน้า ลัง
สวน

200,000

200,000
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น้า : 15/20

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการปรับปรุงผัง
เมืองรวมปากน้า ลัง
สวน (ตอเนื่อง)
วัสดุสานักงาน

153,000

3,000

20,000

20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

152,000

8,000

10,000

10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

26,000

6,000

1,105,000

150,000

วัสดุกอสร้าง

20,000

25,000

25,000

10,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

32,500

25,000

3,500

60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

88,000

120,000

9,000

280,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

1,000

7,000

30,000

วัสดุการเกษตร

10,000

10,000

10,000

30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

40,000

2,000

5,000

25,000

103,500

5,000

18,000

20,000

10,000

10,000

10,000

8,000

5,000

2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุสนาม
วัสดุอื่น
วัสดุเครื่องแตงกาย

50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

80,000

วัสดุจราจร

60,000

60,000

20,000
10,000
30,000

วัสดุกีฬา
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า

580,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

100,000

80,000

200,000

300,000

40,000

3,200
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น้า : 16/20

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

โครงการปรับปรุงผัง
เมืองรวมปากน้า ลัง
สวน (ตอเนื่อง)

30,000

30,000

20,000

216,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

240,000

420,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

10,000

1,297,000

150,000

230,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

50,000

171,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

120,000

617,000

วัสดุสานักงาน

วัสดุกอสร้าง

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์
งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

38,000

วัสดุการเกษตร

120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร์

4,000

76,000

20,000

166,500

วัสดุสนาม

50,000

วัสดุอื่น
วัสดุเครื่องแตงกาย

5,000

30,000

15,000

95,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

80,000

วัสดุจราจร

60,000

วัสดุกีฬา
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

5,000

5,000
1,160,000
143,200

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564 14:30:45

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

น้า : 17/20

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

คาบริการโทรศัพท์

5,000

คาบริการไปรษณีย์

52,000

300

1,000

500

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

68,500

18,000

18,000

7,800

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องถายเอกสาร
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องพิมพ์
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องสารองไฟ

งบลงทุน

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
เทศบาล 2
คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)
โครงการปรับปรุงถนน
เทศบาล 2

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

120,000

เงินอุด นุนสวนราชการ

4,300

15,000
22,000
2,500

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 18/20

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

คาบริการโทรศัพท์
คาบริการไปรษณีย์
งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

รวม
5,000

500

54,300

7,800

120,100

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องถายเอกสาร
ค่าครุภัณฑ์

120,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องพิมพ์

19,300

เครื่องคอมพิวเตอร์

22,000

เครื่องสารองไฟ

งบลงทุน

2,500

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
เทศบาล 2

เงินอุดหนุน

600,000

24,000

24,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)
โครงการปรับปรุงถนน
เทศบาล 2

งบเงินอุดหนุน

600,000

เงินอุด นุนสวนราชการ
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

น้า : 19/20

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาของ
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเพื่อเข้าสู
ประชาคมอาเซียน

580,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางการศึกษา
ของเด็กและเยาวชน

120,000

โครงการอา ารกลางวัน

2,100,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

180,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สาคัญของชาติและงาน
รัฐพิธี
โครงการวิ่งแ วกทะเลสู
เกาะพิทักษ์
โครงการรวมงาน
ประเพณีแ พระแขงเรือ
อาเภอ ลังสวน
รวม

15,462,100

14,711,730

2,979,210

7,898,200

5,999,350

482,900

1,899,200

225,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

น้า : 20/20
แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงาน

รวม

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาของ
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเพื่อเข้าสู
ประชาคมอาเซียน

580,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางการศึกษา
ของเด็กและเยาวชน

120,000

โครงการอา ารกลางวัน

2,100,000

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

180,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สาคัญของชาติและงาน
รัฐพิธี

50,000

50,000

โครงการวิ่งแ วกทะเลสู
เกาะพิทักษ์

100,000

100,000

โครงการรวมงาน
ประเพณีแ พระแขงเรือ
อาเภอ ลังสวน

630,000

630,000

รวม

1,820,000

4,322,310

55,800,000

