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ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
ทศบ ลต บล ข น ย
ภ ปร ณบรี จง วดปร จวบคีรีขนธ

2

ค ถ งงบป ะ ณ
ปร
ท นป ะธ น

ฯ

ะ

บ บปร ม ณร ย ยปร
ช

ท บ ตบ

ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565

นอ

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

ค ัง

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

ม นวน 134,175,385.95 บ ท
น

ม นวน 41,025,745.59 บ ท

1.1.4 ร ย ร น นไวแบบ
3,651,398.64 บ ท

นผ พนแล ย ไมได บ

1.1.5 ร ย ร น นไวโดยย ไมได
2.

วนท ถนม

ร นวน 102,601,280.14 บ ท

1.1.3 นทุน ร

1.2 น

์ รป ร

ย นวน 2 โ ร ร รวม

นผ พน นวน 24 โ ร ร รวม 3,513,245.20 บ ท

นวน 0.00 บ ท

บ ห งบป ะ ณในปีงบป ะ ณ พ. . 2563
2.1 ร ยรบ ร
มวดภ ษ

นวน 67,251,981.70 บ ท ปร

บดวย

ร

นวน

1,350,327.11 บ ท

มวด ธรรม นยม ปรบ แล ใบ นุญ ต

นวน

657,269.20 บ ท

มวดร ยได

นวน

1,221,025.66 บ ท

นวน

0.00 บ ท

มวดร ยได บ็ด ตล็ด

นวน

181,845.00 บ ท

มวดร ยได

นวน

0.00 บ ท

มวดภ ษ ด รร

นวน

31,644,403.73 บ ท

มวด น ุด นุนทวไป

นวน

32,197,111.00 บ ท

ทรพย์ น

มวดร ยได

ธ รณปโภ แล

รพ ณชย์

ทุน

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

์ นวน 6,812,191.10 บ ท

นวน 54,850,641.68 บ ท ปร
3

บดวย

บล

นวน

6,687,348.65 บ ท

บบุ ล ร

นวน

30,572,448.62 บ ท

บด นน น

นวน

15,709,732.59 บ ท

บล ทุน

นวน

1,133,419.00 บ ท

บ น ุด นุน

นวน

747,692.82 บ ท

บร ย ย ืน

นวน

0.00 บ ท

2.4 ร ย ยท ย
2.5 ม ร ย น

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

2.6 ร ย ยท ย

นทุน ร

2.7 ร ย ยท ย

น

น

น ท นวน 10,075,347.71 บ ท

ม นวน 0.00 บ ท

นวน 0.00 บ ท

4

์ นวน 6,812,191.10 บ ท

ปร

คาแถลงงบประมาณ
บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บล น ย
ภ ปร ณบุรี
วดปร วบ ีรี นธ

1. รายรับ
รายรับจริง
ปี 2563

รายรับ

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี

ร

1,350,327.11

5,658,000.00

3,900,000.00

657,269.20

578,000.00

570,000.00

1,221,025.66

1,001,000.00

1,001,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

181,845.00

110,000.00

110,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

3,410,466.97

7,357,000.00

5,591,000.00

31,644,403.73

33,300,000.00

28,770,000.00

31,644,403.73

33,300,000.00

28,770,000.00

32,197,111.00

35,343,000.00

35,939,000.00

32,197,111.00

35,343,000.00

35,939,000.00

67,251,981.70

76,000,000.00

70,300,000.00

มวด ธรรม นียม ปรบ แล ใบ
นุญ ต
มวดร ยได

ทรพยสิน

มวดร ยได ส ธ รณูปโภ แล
ิ รพ ณิชย
มวดร ยได บ็ด ตล็ด
มวดร ยได

ทุน

รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มวดภ ษี ดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มวด ิน ุด นุนท่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม
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2565

2
ิ
2563
งบกลาง

2564

2565

6,687,348.65

7,653,200.00

8,757,250.00

งบบุคลากร

30,572,448.62

36,108,500.00

36,319,750.00

งบดา นินงาน

15,709,732.59

23,522,300.00

17,061,050.00

1,133,419.00

7,605,000.00

7,042,950.00

747,692.82

1,111,000.00

1,119,000.00

54,850,641.68

76,000,000.00

70,300,000.00

งบลงทุน
งบ งินอุดหนุน

6

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
เทศบาลตาบลเขานอย
อาเภอปราณบรี จัง วัดประจวบคีรีขันธ

7

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตาบลเขานอย
อาเภอปราณบรี จัง วัดประจวบคีรีขันธ
ด้าน

รวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

17,605,850

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1,181,440

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

20,140,640

แผนงานสาธารณสข

5,969,500

แผนงานสังคมสงเคราะ

100,000

แผนงานเค ะและชมชน

7,213,940

แผนงานสรางความเขมแข็งของชมชน

3,071,380

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

250,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอตสา กรรมและการโยธา

5,850,000

แผนงานการเกษตร

160,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

8,757,250
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

8

70,300,000

9

งบกล ง

งบกลาง

งบ

แผนงานงบกลาง

งาน

8,757,250

8,757,250

งบกลาง
8,757,250

8,757,250

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
ทศบ ลต บล ข น ย
ภ ปร ณบุรี จง วดปร จวบคีรีขนธ

น : 1/9

10

1,417,800

290,000

965,000

ค่ ใชส ย

ค่ วสดุ

ค่ ส ธ รณูปโภค

35,000

35,000

งบ งินอุดหนุน

งิน ุด นุน

11,128,600

112,700

ค่ ครุภณฑ

112,700

551,000

ค่ ต บแทน

งบลงทุน

3,223,800

งบดา นินงาน

รวม

4,908,700

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )

7,757,100

งานบริหารทั่วไป

2,848,400

งาน

งิน ดื น (ฝ่ ยก ร มื ง)

งบบุคลากร

งบ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

660,000

0

0

0

0

0

0

0

64,000

64,000

596,000

0

596,000

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

5,236,250

0

0

94,400

94,400

0

175,000

200,000

437,450

812,450

4,329,400

0

4,329,400

งานบริหารงานคลัง

581,000

0

0

0

0

0

40,000

20,000

40,000

100,000

481,000

0

481,000

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

17,605,850

35,000

35,000

207,100

207,100

965,000

505,000

1,637,800

1,092,450

4,200,250

10,315,100

2,848,400

13,163,500

รวม

น : 2/9
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รวม

20,000

ค่ วสดุ

736,440

0

44,800

ค่ ต บแทน

ค่ ใชส ย

64,800

671,640

671,640

445,000

440,000

5,000

0

445,000

0

0

งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
งานป้องกันและบรร ทา
กับการรักษาความสงบ
สาธารณภัย
ภายใน

งบดา นินงาน

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )

งบบุคลากร

งบ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

440,000

25,000

44,800

509,800

671,640

671,640

1,181,440

รวม

น : 3/9

12

676,600

26,000

ค่ วสดุ

ค่ ส ธ รณูปโภค

รวม

170,000

ค่ ใชส ย

ค่ ครุภณฑ

4,325,440

51,100

51,100

129,100

ค่ ต บแทน

งบลงทุน

1,001,700

3,272,640

3,272,640

15,815,200

721,250

721,250

0

0

4,686,200

73,100

4,759,300

10,334,650

10,334,650

งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน
กับการศึกษา
และประถมศึกษา

งบดา นินงาน

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )

งบบุคลากร

งบ

แผนงานการศึกษา

20,140,640

772,350

772,350

26,000

676,600

4,856,200

202,200

5,761,000

13,607,290

13,607,290

รวม

น : 4/9
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รวม

4,541,500

0

งิน ุด นุน

86,000

งบลงทุน
0

255,000

ค่ วสดุ

งบ งินอุดหนุน

110,000

ค่ ใชส ย

86,000

575,000

ค่ ต บแทน

ค่ ครุภณฑ

940,000

3,515,500

3,515,500

1,428,000

371,000

371,000

0

0

0

1,057,000

0

1,057,000

0

0

งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานบริการสาธารณสุข
กับสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบดา นินงาน

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )

งบบุคลากร

งบ

แผนงานสาธารณสุข

5,969,500

371,000

371,000

86,000

86,000

255,000

1,167,000

575,000

1,997,000

3,515,500

3,515,500

รวม

น : 5/9
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รวม

100,000

100,000

ค่ ใชส ย

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสง คราะห์

100,000

งาน

งบดา นินงาน

งบ

แผนงานสังคมสง คราะห์
รวม

100,000

100,000

100,000

น : 6/9

15

448,000

20,000

ค่ วสดุ

ค่ ส ธ รณูปโภค

รวม

235,000

ค่ ใชส ย

0
0

งบ งินอุดหนุน

งิน ุด นุน

4,525,940

38,000

ค่ ครุภณฑ

38,000

287,000

ค่ ต บแทน

งบลงทุน

990,000

3,497,940

3,497,940

648,000

648,000

648,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,010,000

0

0

0

0

0

0

2,010,000

0

2,010,000

0

0

งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
งานกาจัดขยะมลฝอย
งานไฟฟ้าและประปา
กับ คหะและชุมชน
และสิง่ ปฏิกล

งบดา นินงาน

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )

งบบุคลากร

งบ

แผนงาน คหะและชุมชน

0

0

30,000

0

0

0

0

0

0

30,000

0

30,000

งานบาบัดนา สีย

7,213,940

648,000

648,000

38,000

38,000

20,000

448,000

2,275,000

287,000

3,030,000

3,497,940

3,497,940

รวม

น : 7/9
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รวม

0
0

งบ งินอุดหนุน

งิน ุด นุน

2,866,380

89,500

89,500

ค่ ครุภณฑ

งบลงทุน

18,000

ค่ ส ธ รณูปโภค

285,000

ค่ ใชส ย

185,000

425,000

ค่ ต บแทน

ค่ วสดุ

913,000

1,863,880

1,863,880
0

0

205,000

65,000

65,000

0

0

0

0

140,000

0

140,000

งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานส่ง สริมและสนับ
กับสร้างความ ข้มแข็ง สนุนความ ข้มแข็ง
ของชุมชน
ชุมชน

งบดา นินงาน

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )

งบบุคลากร

งบ

แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

3,071,380

65,000

65,000

89,500

89,500

18,000

185,000

425,000

425,000

1,053,000

1,863,880

1,863,880

รวม

น : 8/9
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รวม

60,000

60,000

ค่ ใชส ย

งานส่ง สริมการ กษตร

60,000

งาน

5,850,000

5,850,000

5,850,000

งานก่อสร้าง

งบดา นินงาน

งบ

แผนงานการ กษตร

รวม

งาน

ค่ ที่ดินแล สิ่งก่ สร ง

งบลงทุน

งบ

80,000

10,000

ค่ วสดุ

รวม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

70,000

ค่ ใชส ย

งานกีฬาและ
นันทนาการ

80,000

งาน

งบดา นินงาน

งบ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

100,000

100,000

100,000

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

5,850,000

5,850,000

5,850,000

รวม

170,000

0

170,000

170,000

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

รวม

160,000

160,000

160,000

250,000

10,000

240,000

250,000

น : 9/9

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลเขาน้อย
อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลตาบลเขาน้อย และโดยเห็นชอบของผ้วาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ข้อ 1 เทศบัญญัติ นีเรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจานวนรวมทังสิน 70,300,000 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 70,300,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

17,605,850

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1,181,440

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

20,140,640

แผนงานสาธารณสุข

5,969,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

100,000

แผนงานเคหะและชุมชน

7,213,940

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3,071,380

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

250,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

5,850,000

แผนงานการเกษตร

160,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

8,757,250
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี
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70,300,000

งบ

ยอดรวม
รวมรายจ่าย

0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตาบลเขาน้อยปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตาบลเขาน้อยมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................
(นายสรกฤต ปราณปรีชากุล)
ตาแหนง นายกเทศมนตรีตาบลเขาน้อย
เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................
(...............................................)
ตาแหนง ...............................................
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รวมหมวดภาษีอากร

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ ธรรม นียมใบ นุญ ตก รข ยสุร
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบใบ นุญ ตก รพนน
ค่ ธรรม นียม ก็บแล ขนมูลฝ ย
ค่ ธรรม นียมในก ร ก นงสื รบร งก รแจงสถ นที่
จ น่ ย ร รื ส สม ร
ค่ ธรรม นียมปิด โปรย ติดต้งแผ่นปร ก ศ รื แผ่นปลิว พื่
ก รโฆษณ
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนพ ณิชย
ค่ ธรรม นียมใบ นุญ ตปร ก บกิจก รน้ มน ชื้ พลิง

หมวดภาษีอากร
ภ ษีโรง รื นแล ที่ดิน
ภ ษีบ รุงท งที่
ภ ษีที่ดินแล สิ่งปลูกสร ง
ภ ษีป้ ย
กรรงนก ีแ ่น

วนที่พิมพ : 17/9/2564 15:48:52

3,259.20
900.00
469,720.00
26,600.00
170.00
7,520.00
1,090.00
1,400.00

16,300.00
240.00
4,210.00
2,130.00
2,900.00

19,037.00
1,425.00
82,226.11
1,147,639.00
100,000.00
1,350,327.11

ปี 2563

3,317.40
2,420.00
517,180.00

4,866,307.26
8,338.85
0.00
1,168,732.00
100,000.00
6,143,378.11

ปี 2562

รายรับจริง

3,000.00
2,000.00
3,000.00

200.00

20,000.00

3,000.00
2,000.00
400,000.00

0.00
0.00
4,458,000.00
1,100,000.00
100,000.00
5,658,000.00

ปี 2564

รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บล ข น ย
ภ ปร ณบุรี จง วดปร จวบคีรีขนธ

%
%
%
%
%

66.67 %
0.00 %
0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %
0.00 %
0.00 %

100.00
0.00
-100.00
0.00
0.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

5,000.00
2,000.00
3,000.00

200.00

20,000.00

3,000.00
2,000.00
400,000.00

2,700,000.00
0.00
0.00
1,100,000.00
100,000.00
3,900,000.00

ปี 2565

น : 1/3
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ค่ ธรรม นียม ื่น ๆ
ค่ ปรบผูกร ท ผิดกฎ ม ยจร จรท งบก
ค่ ปรบก รผิดสญญ
ค่ ใบ นุญ ตรบท ก ร ก็บขนสิ่งปฏิกูล รื มูลฝ ย
ค่ ใบ นุญ ตปร ก บก รค ส รบกิจก รที่ ปน นตร ยต่
สุขภ พ
ค่ ใบ นุญ ตจดต้งสถ นที่จ น่ ย ร รื สถ นที่ส สม
รในครว รื พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ กิน 200 ต ร ง มตร
ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช ครื่ งขย ย สียง
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่ ช่ รื บริก ร
ด ก บี้ย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
ร ยไดจ กปร ป
ร ยไดจ กส ธ รณูปโภคแล กิจก รพ ณิชย รื กิจก ร ื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
งินที่มีผู ุทิศใ
ค่ ข ย กส รก รจดซื้ จดจ ง
ค่ ขียนแบบแปลน

วนที่พิมพ : 17/9/2564 15:48:52

10.00
62,700.00
38,850.00
5,000.00
29,700.00
8,300.00
1,380.00
670.00
657,269.20
0.00
1,221,025.66
1,221,025.66
0.00
0.00
0.00
0.00
117,700.00
0.00

33,000.00
10,000.00
780.00
905.00
786,292.78
0.00
1,178,743.83
1,178,743.83
0.00
0.00
0.00
3.00
77,000.00
0.00

ปี 2563

20.00
87,475.00
100,415.38
5,000.00

ปี 2562

รายรับจริง

0.00
50,000.00
0.00

5,000.00
0.00
5,000.00

1,000.00
1,000,000.00
1,001,000.00

1,000.00
1,000.00
578,000.00

10,000.00

27,000.00

800.00
50,000.00
50,000.00
5,000.00

ปี 2564

0.00 %
-100.00 %
100.00 %

-100.00 %
100.00 %

0.00 %
0.00 %

0.00 %
0.00 %

0.00 %

0.00 %

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
0.00 %
-20.00 %
0.00 %
0.00 %

0.00
0.00
50,000.00

0.00
5,000.00
5,000.00

1,000.00
1,000,000.00
1,001,000.00

1,000.00
1,000.00
570,000.00

10,000.00

27,000.00

800.00
40,000.00
50,000.00
5,000.00

ปี 2565

น : 2/3
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รวมหมวดรายได้จากทุน

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีรถยนต
ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. ก นดแผน
ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได
ภ ษีธุรกิจ ฉพ
ภ ษีสรรพส มิต
ค่ ภ ค ลวงแร่
ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม
ค่ ธรรม นียมจดท บียนสิทธิแล นิติกรรมต มปร มวล
กฎ ม ยที่ดิน
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งิน ุด นุนท่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

หมวดรายได้จากทุน
ค่ ข ยท ดตล ดทรพยสิน

ร ยได บ็ด ตล็ด ื่น ๆ

วนที่พิมพ : 17/9/2564 15:48:52

898,856.58
11,668,028.09
5,819,213.60
676,546.84
8,821,898.49
98,260.07
78,480.06
3,583,120.00
31,644,403.73
32,197,111.00
32,197,111.00
67,251,981.70

3,744,033.00
34,252,556.32
33,541,001.00
33,541,001.00
76,007,355.04

0.00
0.00

ปี 2563
64,145.00
181,845.00

915,167.21
12,559,139.08
5,872,348.37
696,509.30
10,259,495.80
114,411.06
91,452.50

2,600.00
2,600.00

ปี 2562
25,780.00
102,783.00

รายรับจริง

35,343,000.00
35,343,000.00
76,000,000.00

33,300,000.00

3,400,000.00

1,000,000.00
12,000,000.00
6,000,000.00
700,000.00
10,000,000.00
100,000.00
100,000.00

5,000.00
5,000.00
%
%
%
%
%
%
%

1.69 %

0.00 %

-40.00
-8.33
-16.67
-14.29
-20.00
0.00
-30.00

0.00 %

ประมาณการ
ปี 2564
ยอดต่าง (%)
60,000.00
0.00 %
110,000.00

35,939,000.00
35,939,000.00
70,300,000.00

28,770,000.00

3,400,000.00

600,000.00
11,000,000.00
5,000,000.00
600,000.00
8,000,000.00
100,000.00
70,000.00

5,000.00
5,000.00

ปี 2565
60,000.00
110,000.00

น : 3/3

วนที่พิมพ : 17/9/2564 15:49:15

น : 1/2

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บล ข น ย
ภ ปร ณบุรี จง วดปร จวบคีรีขนธ
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

70,300,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

3,900,000 บาท

ภ ษีโรง รื นแล ที่ดิน

จ นวน

2,700,000 บ ท

ภ ษีป้ ย

จ นวน

1,100,000 บ ท

จ นวน

100,000 บ ท

รวม

570,000 บาท

ค่ ธรรม นียมใบ นุญ ตก รข ยสุร

จ นวน

3,000 บ ท

ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบใบ นุญ ตก รพนน

จ นวน

2,000 บ ท

ค่ ธรรม นียม ก็บแล ขนมูลฝ ย

จ นวน

400,000 บ ท

ค่ ธรรม นียมในก ร ก นงสื รบร งก รแจงสถ นที่จ น่ ย
ร รื ส สม ร

จ นวน

20,000 บ ท

ค่ ธรรม นียมปิด โปรย ติดต้งแผ่นปร ก ศ รื แผ่นปลิว พื่ ก ร
โฆษณ

จ นวน

200 บ ท

ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รควบคุม ค ร

จ นวน

5,000 บ ท

ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนพ ณิชย

จ นวน

2,000 บ ท

ค่ ธรรม นียมใบ นุญ ตปร ก บกิจก รน้ มน ชื้ พลิง

จ นวน

3,000 บ ท

ค่ ธรรม นียม ื่น ๆ

จ นวน

800 บ ท

ค่ ปรบผูกร ท ผิดกฎ ม ยจร จรท งบก

จ นวน

40,000 บ ท

ค่ ปรบก รผิดสญญ

จ นวน

50,000 บ ท

ค่ ใบ นุญ ตรบท ก ร ก็บขนสิ่งปฏิกูล รื มูลฝ ย

จ นวน

5,000 บ ท

ค่ ใบ นุญ ตปร ก บก รค ส รบกิจก รที่ ปน นตร ยต่
สุขภ พ

จ นวน

27,000 บ ท

ค่ ใบ นุญ ตจดต้งสถ นที่จ น่ ย ร รื สถ นที่ส สม
รในครว รื พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ กิน 200 ต ร ง มตร

จ นวน

10,000 บ ท

กรรงนก ีแ ่น
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
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วนที่พิมพ : 17/9/2564 15:49:16

น : 2/2

ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รควบคุม ค ร

จ นวน

1,000 บ ท

ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช ครื่ งขย ย สียง

จ นวน

1,000 บ ท

รวม

1,001,000 บาท

ค่ ช่ รื บริก ร

จ นวน

1,000 บ ท

ด ก บี้ย

จ นวน

1,000,000 บ ท

รวม

5,000 บาท

จ นวน

5,000 บ ท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

110,000 บาท

ค่ ขียนแบบแปลน

จ นวน

50,000 บ ท

ร ยได บ็ด ตล็ด ื่น ๆ

จ นวน

60,000 บ ท

รวม

5,000 บาท

จ นวน

5,000 บ ท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
ร ยไดจ กส ธ รณูปโภคแล กิจก รพ ณิชย รื กิจก ร ื่น ๆ

หมวดรายได้จากทุน
ค่ ข ยท ดตล ดทรพยสิน

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รวม

28,770,000 บาท

ภ ษีรถยนต

จ นวน

600,000 บ ท

ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. ก นดแผน

จ นวน

11,000,000 บ ท

ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได

จ นวน

5,000,000 บ ท

ภ ษีธุรกิจ ฉพ

จ นวน

600,000 บ ท

ภ ษีสรรพส มิต

จ นวน

8,000,000 บ ท

ค่ ภ ค ลวงแร่

จ นวน

100,000 บ ท

ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม

จ นวน

70,000 บ ท

ค่ ธรรม นียมจดท บียนสิทธิแล นิติกรรมต มปร มวลกฎ ม ย
ที่ดิน

จ นวน

3,400,000 บ ท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งิน ุด นุนท่วไป

24

รวม

35,939,000 บาท

จ นวน

35,939,000 บ ท

25
1,040,000
60,000
6,365

เบี้ยยังชีพความพิการ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เงินสารองจาย

0
0
0

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบานาญ (ช.ค.บ.)

คาใช้จายในการจัดการจราจร

รายจายตามข้อผูกพัน

4,049,600

12,120

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

291,622

ปี 2562

รายจ่ายจริง

11,415

247,907

49,400

0

0

214,186

49,500

1,061,300

4,222,000

ปี 2563

14,100

351,100

48,000

0

0

1,440,000

60,000

1,204,000

4,601,000

ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลเขาน้อย
อาเภอปราณบุรี จัง วัดประจวบคีรีขันธ์

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

0 %

100 %

100 %

-90.98 %

10 %

1.86 %

20.52 %

-29.08 %

-21.67 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

10,000

275,000

48,000

11,000

1,030,830

129,820

66,000

1,226,400

5,545,200

ปี 2565
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เงินชวยพิเศษ
6,634,925.8
6,634,925.8
6,634,925.8
6,634,925.8

รวมงบกลาง

รวมงบกลาง

รวมแผนงานงบกลาง

27,000

0

136,515

136,290

0

รวมงบกลาง

เงินชวยคาทาศพพนักงานจ้าง

เงินชวยพิเศษ

เงินกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ (กบข.)

เงินชวยพิเศษผู้รับบานาญ

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.)

808,590

0

เงินสมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพ

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

0

66,823.8

ปี 2562
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

คาบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแ ง
ประเทศไทย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

6,687,348.65

6,687,348.65

6,687,348.65

6,687,348.65

0

0

71,865

0

14,624

676,224

0

0

68,927.65

ปี 2563

350,000

0

71,000

9,463,200

9,463,200

9,463,200

9,463,200

50,000

0

43,000

0

11,000

1,220,000

ปี 2564

-100 %

100 %

-100 %

0 %

-100 %

-100 %

-14.29 %

100 %

-15.49 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

5,000

0

0

0

0

300,000

50,000

60,000

8,757,250

8,757,250

8,757,250

8,757,250

ปี 2565
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1,374,980

168,000

เงินประจาตาแ นง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

84,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

3,479,623.21

2,727,360

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,434,240

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
207,360

180,000

คาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริ ารสวนตาบล

725,760

ปี 2562
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เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

207,360

180,000

180,000

725,760

1,236,741.3

168,000

84,000

3,935,992.2

2,727,360

1,434,240

ปี 2563

156,680

142,400

142,400

578,970

1,316,230

186,000

95,070

3,662,668

2,281,750

1,261,300

ปี 2564

-1.9 %

0 %

45.16 %

-12.69 %

23.3 %

32.37 %

26.4 %

26.4 %

25.36 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

207,400

180,000

180,000

725,800

1,291,200

186,000

138,000

3,197,700

2,848,400

1,555,200

ปี 2565
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คาจ้างเ มาบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

0

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบานาญ

รวมค่าตอบแทน

54,919.69

328,140

93,400

0

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

0

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรผู้บริ ารท้องถิ่น

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

179,600

4,890

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาเชาบ้าน

50,250

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

7,971,598.21

รวมงบบุคลากร

137,635
5,244,238.21

ปี 2562
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รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

605,927.24

369,950

57,350

0

0

0

262,700

0

49,900

8,259,653.7

5,532,293.7

107,560.2

ปี 2563
117,000

322,830

511,130

100,000

0

0

0

250,200

0

160,930

7,658,718

5,376,968

ปี 2564

-53.54 %

-100 %

100 %

100 %

100 %

-0.08 %

100 %

-9.28 %

-18.12 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
95,800

150,000

551,000

0

25,000

85,000

40,000

250,000

5,000

146,000

7,757,100

4,908,700

ปี 2565
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0
0
0
0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ( นวย
ตรวจสอบภายใน)

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

คาใช้จายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

104,474

31,075

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ (สานัก
ปลัด)

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ปรับปรุงเว็บไซต์ เทศบาลตาบลเขาน้อย

77,954.25

เชาเครื่องถายเอกสาร

0

โครงการเชาเครื่องถายเอกสาร
251,982.5

0

โครงการจ้างเ มาบริการบุคคล/เอกชน
เพื่อดาเนินงานโครงการ รือเสริมการปฏิบัติ
งานตาม น้าที่ปกติของ อปท.

จ้างเ มาทาความสะอาดสานักงานเทศบาล
ตาบลเขาน้อย

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

โครงการจ้างเ มาทาความสะอาดสานักงาน
เทศบาลตาบลเขาน้อย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

252,076

0

0

0

0

0

0

0

32,342

23,050

0

82,599.92

ปี 2563

ปี 2564

731,400

0

17,220

11,340

0

20,000

10,000

100,000

0

0

534,970

253,400

-100 %

100 %

-100 %

-100 %

0 %

50 %

-100 %

-100 %

0 %

100 %

-55.14 %

74.74 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

5,000

0

0

0

30,000

0

0

0

100,000

240,000

442,800

น้า : 5/68
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0

โครงการอบรมใ ้ความรู้เกี่ยวกับกฎ มาย
การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น รือผู้
บริ ารท้องถิ่นและการเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย ประจาป พ.ศ.2564

คาบารุงรักษาและซอมแซม

200,402.5

80,000

0

โครงการอบรมใ ้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลขาว
สารทางราชการ พ.ร.บ.2540

อบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน
เทศบาล

0

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

394,186

0

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
พนักงานเทศบาล

สงเสริมการทองเที่ยว

0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

0

โครงการเขาน้อย PR
483,904.4

0

คาใช้จายสา รับจัดการเลือกตั้งตามที่
กฎ มายกา นด

โครงการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

คาใช้จายในกิจกรรมเตรียมการระ วางการ
รับเสด็จ สงเสด็จ

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

0

0

0

0

0

72,000

0

170,732

0

0

0

207,018.88

ปี 2563

ปี 2564

180,000

0

0

49,000

0

0

0

381,190

75,700

16,400

0

0

-44.44 %

0 %

0 %

-100 %

100 %

100 %

0 %

-52.78 %

32.1 %

-100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

100,000

0

0

0

5,000

30,000

0

180,000

100,000

0

5,000

30,000

น้า : 6/68
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76,780

วัสดุคอมพิวเตอร์

17,597.18
28,584

คาบริการโทรศัพท์

คาบริการไปรษณีย์

200,384.6

61,276.06

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

534,945.4

คาไฟฟ้า

ค่าสาธารณูปโภค

0

วัสดุเครื่องแตงกาย
492,092.98

0

9,990.1

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุการเกษตร

0

142,174.1

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

44,954

วัสดุยานพา นะและขนสง

51,384.78

1,210

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุกอสร้าง

35,700

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

1,678,898.34
129,900

รวมค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

ปี 2562

รายจ่ายจริง

วัสดุสานักงาน

ค่าวัสดุ

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

172,652.56

79,423

14,313.34

74,964.06

419,150.98

487,230.05

71,410

13,028.4

8,000

8,738.45

2,730

150,632

70,300

24,317.63

9,957.9

8,147.17

119,968.5

1,445,746.04

ปี 2563

532,780

70,000

65,000

50,000

335,000

619,020

80,000

1,000

0

1,650

101,000

150,000

38,570

39,000

12,000

44,000

151,800

2,703,450

ปี 2564

-89.68 %

-42.86 %

-84.62 %

0 %

138.81 %

-37.5 %

-100 %

100 %

506.06 %

-95.05 %

-33.33 %

-22.22 %

-48.72 %

-16.67 %

-54.55 %

-73.65 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

55,000

40,000

10,000

50,000

800,000

290,000

50,000

0

5,000

10,000

5,000

100,000

30,000

20,000

10,000

20,000

40,000

1,417,800

ปี 2565
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3,341,918.56

รวมงบดาเนินงาน

0

15,000

เก้าอี้ ้องประชุมแบบมีพนักพิงและที่วาง
แขนชนิดล้อเลื่อน

เครื่องกดสารวจความพึงพอใจ แบบ น้าจอ
สัมผัสพร้อมติดตั้ง

0

4.จัดซื้อเก้าอี้ (สา รับผู้มาติดตอราชการ
แบบตัวยาว)

0

0

3.จัดซื้อโต๊ะรับแขกสา รับผู้มาติดตอ
ราชการ

เครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ แบบ น้าจอ
สัมผัสพร้อมติดตั้ง

0

2.จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริ าร

1.จัดซื้อโต๊ะทางาน ขนาดไมน้อยกวา 5 ฟุต

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

0

842,787.24

รวมค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

0

ปี 2562
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

0

0

0

0

0

0

0

0

3,063,430.03

760,503.94

ปี 2563
0

17,000

120,000

0

7,000

10,000

16,000

28,000

4,886,380

1,052,780

ปี 2564

-100 %

-100 %

0 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
10,000

0

0

0

0

0

0

0

3,223,800

965,000

ปี 2565
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0
0

โต๊ะทางานเ ล็ก พร้อมเก้าอี้ทางาน จานวน
1 ชุด

เพื่อจายเป็นคาผ้ามานและอุปกรณ์พร้อมติด
ตั้ง มานเวที ้องประชุมใ ญ และเวที ้อง
ประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาน้อย

0
0

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า เส้นทแยงมุม
ขนาด 150 นิ้ว

20,000

0

0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 4,000 ANSI Lumens

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ชุดไมโครโฟนสา รับ ้องประชุม

โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย มูที่
5,6,7

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อปมน้าแบบอัตโนมัติ
ขนาด 500 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อนา
มาติดตั้งสา รับเป็นแรงดันน้าของถังพักน้า
ใต้อาคารสานักงานเทศบาลตาบลเขาน้อย

ครุภัณฑ์การเกษตร

5,600

0

จัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 2 ตัว

โพเดียม จานวน 2 ตัว

0

ปี 2562
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จัดซื้อเก้าอี้ จานวน 15 ตัว

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

7,900

0

0

ปี 2564

24,300

33,600

0

250,000

20,000

0

68,500

8,000

0

0

-100 %

-100 %

0 %

-100 %

-100 %

0 %

-100 %

-100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

0

0

10,200

52,500

น้า : 9/68
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เงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมค่าครุภัณฑ์

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader)

ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประกอบสา รับสานักทะเบียนท้องถิ่น

เครื่องสารองไฟ

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา (18
น้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง

เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึก

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับสานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอร์ สานักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

1,400

0

2,500

0

16,000

0

16,900

0

671,063.04

593,663.04

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

7,900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,600

0

17,000

0

10,000

2,455,300

133,300

0

1,700,000

ปี 2564

-100 %

-62.49 %

0 %

-100 %

0 %

-100 %

0 %

-100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

50,000

0

0

0

0

0

0

0

0

112,700

ปี 2565
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671,063.04

รวมงบลงทุน

0
0
11,984,579.81

รวมเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานบริหารทั่วไป

0
0

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

0

อุด นุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเ ลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สถานที่กลาง)

เงินอุด นุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

0

0

ปรับปรุง/ตอเติมผนังกั้น ้องงานทะเบียน

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

0

0

0

7,900

0

0

0

0

0

11,330,983.73

ปี 2563

300,000

100,000

0

0

15,410,398

0

0

0

2,865,300

410,000

ปี 2564

100 %

100 %

100 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

108,000

476,000

11,128,600

35,000

35,000

35,000

112,700

ปี 2565

น้า : 11/68
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3,570
3,570
3,570

รวมงบดาเนินงาน

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

0

3,570

รวมค่าใช้สอย

โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

0

0

คาเชาบ้าน

รวมค่าตอบแทน

0

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

0

รวมงบบุคลากร

0
0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

ปี 2563

8,520

8,520

8,520

8,520

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 %

0 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
12,000

660,000

64,000

0

0

0

64,000

54,000

10,000

596,000

596,000

ปี 2565
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75,400

เงินประจาตาแ นง

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
0

93,000

คาเชาบ้าน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

26,780

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

3,032,392.7

รวมงบบุคลากร

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

3,032,392.7

69,206.64

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

681,478.06

67,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

2,139,108

ปี 2562

รายจ่ายจริง

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานบริหารงานคลัง

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

0

132,000

0

0

3,365,664.72

3,365,664.72

39,060

559,200

85,200

84,892.8

2,597,311.92

ปี 2563

0

217,000

30,000

4,670

3,839,968

3,839,968

54,840

719,760

103,200

88,500

2,873,668

ปี 2564

100 %

10.6 %

0 %

970.66 %

-22.98 %

2.8 %

0 %

-19.8 %

17.38 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

117,450

240,000

30,000

50,000

4,329,400

4,329,400

42,240

739,920

103,200

70,980

3,373,060

ปี 2565
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30,850

0
0

0

โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพรความรู้ด้าน
การชาระภาษีและคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ตางๆ

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง
4,790

0

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

จัดเก็บภาษีนอกสถานที่

0

152,960

400

150,630

ปี 2562

รายจ่ายจริง

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

รวมค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

65,300

0

0

19,952

95,090

6,240

0

91,720

208

197,300

ปี 2563
154,950

0

50,000

30,000

0

20,000

0

75,000

30,000

406,620

ปี 2564

0 %

0 %

0 %

0 %

-50 %

100 %

-100 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
0

0

50,000

30,000

0

10,000

50,000

0

30,000

437,450

ปี 2565
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0
0

จัดซื้อเก้าอี้แถวเ ล็กที่นั้งและ ลังพิงเสริม
เบาะ ขนาด 4 ที่นั้ง จานวน 2 ตัว

จัดซื้อเก้าอี้ทางาน จานวน 2 ตัว

3,980

540,424.67

รวมงบดาเนินงาน

เก้าอี้ทางาน จานวน 2 ตัว

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

184,474.2

รวมค่าวัสดุ

79,910

39,710.3

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

วัสดุคอมพิวเตอร์

0

4,900

59,953.9

205,320.47

วัสดุยานพา นะและขนสง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุสานักงาน

ค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

8,244.47

9,976

ประชาสัมพันธ์เผยแพรความรู้ด้านการชาระ
ภาษีและคาธรรมเนียมใบอนุญาตตางๆ

คาบารุงรักษาและซอมแซม

28,950

ปี 2562

รายจ่ายจริง

จัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

0

0

0

0

3,300

577,015.43

146,554.7

59,970

24,544.8

16,400

0

45,639.9

233,160.73

19,950.73

ปี 2563

50,000

0

0

0

15,000

0

916,620

255,000

90,000

50,000

50,000

5,000

60,000

255,000

ปี 2564

100 %

-100 %

0 %

-44.44 %

-40 %

-40 %

0 %

0 %

-40 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

30,000

0

0

5,000

0

0

812,450

175,000

50,000

30,000

30,000

5,000

60,000

200,000

ปี 2565
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0
0

จัดซื้อตู้เ ล็ก 2 บาน จานวน 6 ตู้

จัด าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) และ มาย
เลข (ซิมการ์ด)

0
0
0
0
0
0
0

เครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงานสานักงาน
จานวน 2 เครื่อง

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา (18
น้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา
จานวน 1 เครื่อง

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED สี จานวน 1
เครื่อง

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน
2 เครื่อง

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน
2 เครื่อง

จัด าโปรแกรมชาระภาษีผานระบบ
อินเตอร์เน็ต

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง
0

0

จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ จานวน 1 ตู้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จานวน 1 ตู้

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

100,000

5,000

0

0

0

5,200

34,000

0

20,000

33,000

4,000

4,000

-100 %

-100 %

100 %

100 %

100 %

-100 %

-100 %

100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

2,500

10,000

8,900

0

0

22,000

0

0

0

0

น้า : 16/68

41
0

0

รวมงบบุคลากร

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

0

0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

3,578,197.37

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

รวมงานบริหารงานคลัง

5,380

รวมงบลงทุน

0

1,400

0

5,380

ปี 2562

รายจ่ายจริง

รวมค่าครุภัณฑ์

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart card Reader)

สแกนเนอร์ สา รับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการแบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

3,300

3,300

0

0

0

0

0

0

0

0

3,945,980.15

ปี 2563

30,000

0

0

0

0

0

0

0

5,006,788

250,200

250,200

ปี 2564

100 %

100 %

100 %

0 %

0 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

94,400

94,400

30,000

0

16,000

10,000

481,000

481,000

10,000

471,000

5,236,250

ปี 2565
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0
0
15,566,347.18

รวมงบดาเนินงาน

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

260,280
450,550

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

0

รวมค่าวัสดุ

0

วัสดุคอมพิวเตอร์

0

0

0

0

0

รวมค่าใช้สอย

รวมค่าตอบแทน

ปี 2562

รายจ่ายจริง

วัสดุสานักงาน

ค่าวัสดุ

คาบารุงรักษาและซอมแซม

ค่าใช้สอย

คาเชาบ้าน

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

324,000

269,031.7

15,285,483.88

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

324,000

291,000

20,417,186

ปี 2564

0 %

7.09 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

40,000

20,000

20,000

20,000

20,000

40,000

30,000

324,000

311,640

17,605,850

581,000

100,000

ปี 2565
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รวมค่าตอบแทน

0
0
109,638

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาเทศบาลตาบลเขาน้อย

รวมค่าใช้สอย

109,638

34,800

34,800

0

โครงการ 7 วันอันตราย

7 วันอันตราย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

คาเชาบ้าน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

762,305

รวมงบบุคลากร

51,475
762,305

ปี 2562

รายจ่ายจริง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

36,000

148,254

91,250

57,004

0

34,800

34,800

0

629,031.7

629,031.7

ปี 2563
36,000

60,000

0

60,000

0

34,800

34,800

0

651,000

651,000

ปี 2564

0 %

-100 %

0 %

0 %

100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
36,000

0

0

0

0

44,800

34,800

10,000

671,640

671,640

ปี 2565

น้า : 19/68
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0
0
0
0

โครงการ 7 วันอันตราย

โครงการซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาเทศบาลตาบลเขาน้อย

โครงการสร้างวินัยจราจร

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาจ้างเ มาบริการบุคคล/เอกชน เพื่อ
ดาเนินงานโครงการ รือเสริมการปฏิบัติงาน
ตาม น้าที่ปกติของ อปท.

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

0

906,743

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

144,438

รวมงบดาเนินงาน

0
0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

รวมค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง

ค่าวัสดุ

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

0

0

0

0

0

0

0

812,085.7

183,054

ปี 2563

94,800

0

0

0

0

0

0

0

745,800

ปี 2564

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

64,800

20,000

20,000

10,000

10,000

10,000

50,000

360,000

736,440

ปี 2565

น้า : 20/68
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39,300.4

รวมงบดาเนินงาน

0
0
39,300.4
946,043.4

รวมงบลงทุน

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

0

รวมค่าครุภัณฑ์

โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลเขาน้อย

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

0

0

0

39,300.4

39,300.4

ปี 2562

รายจ่ายจริง

รวมค่าวัสดุ

ถังน้า แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000
ลิตร จานวน 10 ใบ

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

วัสดุเครื่องแตงกาย

ค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

ฝึกอบรมสาธารณภัยในสถานศึกษาและ
ชุมชน

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

58,500

58,500

58,500

0

58,500

0

0

0

0

0

870,585.7

ปี 2563

150,000

0

0

0

0

0

0

895,800

150,000

150,000

150,000

ปี 2564

-100 %

0 %

100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

1,181,440

445,000

0

0

0

0

445,000

5,000

5,000

440,000

ปี 2565
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67,200

เงินประจาตาแ นง

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

คาเชาบ้าน

0

141,000

0

2,358,899.99

รวมงบบุคลากร

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

2,358,899.99

77,999.99

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

727,680

67,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

1,418,820

ปี 2562

รายจ่ายจริง

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

แผนงานการศึกษา

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

0

183,000

0

2,509,314

2,509,314

62,340

670,320

67,200

67,200

1,642,254

ปี 2563

-9.4 %

1.91 %

225.19 %

269.23 %

91.91 %

ยอดต่าง (%)

0

208,000

100 %

-91.92 %

5,520 1,711.59 %

1,995,668

1,995,668

58,500

628,000

26,200

18,200

1,264,768

ปี 2564

ประมาณการ

12,300

16,800

100,000

3,272,640

3,272,640

53,000

640,000

85,200

67,200

2,427,240

ปี 2565
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วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุสานักงาน

รวมค่าใช้สอย

162,885

โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

14,970

0

38,039

539,926.91

28,085.91

0

คาใช้จายสา รับชวยเ ลือเด็กนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตาบลเขาน้อย

298,121

50,835

0

คาบารุงรักษาและซอมแซม

ค่าวัสดุ

41,200
182,200

ปี 2562

รายจ่ายจริง

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรนอกอาณาจักร

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

รวมค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

28,250

10,700

0

39,202

378,083.05

3,500

0

6,000

0

182,570.32

186,012.73

211,250

ปี 2563
42,100

100 %

-16.67 %

0 %

0 %

-75 %

100 %

-100 %

-87.77 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

15,000 2,810.67 %

0

60,000

874,000

30,000

0

40,000

0

150,000

654,000

255,620

ปี 2564

ประมาณการ
0

436,600

20,000

50,000

170,000

30,000

0

10,000

50,000

0

80,000

129,100

ปี 2565
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รวมค่าวัสดุ

0
0
0

โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด

โต๊ะพับ น้าขาวอเนกประสงค์ จานวน 10
ตัว

66,000

891,576.35

รวมงบดาเนินงาน

เครื่องขัดพื้น

ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

0

0

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

คาไฟฟ้า

ค่าสาธารณูปโภค

169,449.44

57,810

0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุคอมพิวเตอร์

0

วัสดุการเกษตร

53,920.3

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

0
4,710.14

ปี 2562

รายจ่ายจริง

วัสดุยานพา นะและขนสง

วัสดุกอสร้าง

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

22,080

0

0

6,920

0

0

792,290.97

28,409.57

5,032.23

23,377.34

174,548.35

49,940

0

13,048.65

39,577.7

ปี 2563

50,000

15,000

30,000

50,000

30,000

15,000

20,000

0

22,700

0

1,454,620

60,000

10,000

50,000

265,000

ปี 2564

-100 %

0 %

-100 %

0 %

-40 %

-60 %

0 %

-66.67 %

-33.33 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

50,000

5,000

20,000

50,000

30,000

15,000

0

0

0

0

1,001,700

26,000

6,000

20,000

676,600

ปี 2565
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0
0

เครื่องตัด ญ้าแบบล้อจักรยาน

เครื่องเป่าลมและดูดฝุ่น

เครื่องเจียร/ตัด

0

0

เครื่องตัด ญ้าแบบเข็น

ครุภัณฑ์โรงงาน

0

เครื่องตัด ญ้าแบบข้อแข็ง

0

0

0

0

60,000

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

เครื่องตัดแตงพุมไม้

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

กล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จานวน 1
ตัว

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

รถเข็น จานวน 1 คัน

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องสูบน้าแรงดันสูงเครื่องยนต์ดีเซล
จานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์การเกษตร

โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา
จานวน 50 ชุด

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60,000

0

ปี 2564

11,000

2,550

12,000

13,900

28,500

22,000

25,000

0

25,000

0

0

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

100 %

-100 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

0

4,300

0

0

0

น้า : 25/68
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รวมค่าครุภัณฑ์

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
128,100

0

2,100

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน
5 เครื่อง

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader)

0

เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 2 เครื่อง

0

0

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง

คอมพิวเตอร์สานักงาน สา รับงานสานัก
งาน
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)
จานวน 2 เครื่อง

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน
2 เครื่อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

0

0

0

8,600

0

33,800

5,000

114,320

ปี 2563

30,000

0

0

0

0

0

0

212,650

ปี 2564

0 %

0 %

100 %

0 %

100 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

51,100

30,000

0

12,500

0

4,300

0

0

น้า : 26/68

51
460,260

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

718,494.19

เงินวิทยฐานะ
30,422

562,710.34

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

คาจ้างลูกจ้างประจา

7,196,945.99

3,378,576.34

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

128,100

รวมงบลงทุน

0

0

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาใช้จายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาชดเชยการปรับราคา (คา K)

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

0

0

0

425,322.48

0

729,083.25

501,583.25

6,079,094.92

3,415,924.97

114,320

ปี 2563

300,000

20,000

490,500

0

866,400

656,400

10,257,600

3,982,938

532,650

320,000

ปี 2564

3.49 %

0 %

-5.82 %

-20.48 %

-17.74 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

51,100

0

0

0

507,600

0

816,000

522,000

8,437,810

4,325,440

ปี 2565

น้า : 27/68
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0
0
0
0

คาจ้างเ มาบริการบุคคล/เอกชน เพื่อ
ดาเนินงานโครงการ รือเสริมการปฏิบัติ
น้าที่ปกติของ อปท.

คาจ้างเ มาบริการป้องกันและกาจัดปลวก

คาจ้างเ มาบริการป้องกันและกาจัดปลวก

คาจ้างออกแบบและปรับปรุงเว็บไซด์
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตาบลเขาน้อย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
47,900

3,100

รวมค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

3,100

9,039,199.15

รวมงบบุคลากร

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

9,039,199.15

70,366.63

ปี 2562

รายจ่ายจริง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

0

45,000

0

0

0

0

0

7,797,042.04

7,797,042.04

61,958.14

ปี 2563
72,000

-28.83 %

ยอดต่าง (%)

0

60,000

0

0

0

3,100

100 %

-100 %

100 %

100 %

0 %

3,100 2,258.06 %

12,342,900

12,342,900

ปี 2564

ประมาณการ
51,240

25,000

0

100,000

1,953,600

0

73,100

73,100

10,334,650

10,334,650

ปี 2565

น้า : 28/68

53
19,902
3,150,820

0

0

โครงการสถานศึกษาพอเพียงตาม ลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริ าร
สถานศึกษา

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริ าร
สถานศึกษา
-คาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริ าร
สถานศึกษา
-คาใช้จายสา รับสนับสนุนคาปจจัยพื้นฐาน
สา รับนักเรียนยากจน

0

โครงการวันเด็กแ งชาติ

63,295

0

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

โครงการฝึกอบรมป้องกันภัยในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลตาบลเขาน้อย

โครงการจัดงานวันเด็กแ งชาติ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจ้างเ มาครูผู้สอนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลตาบลเขาน้อย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

ปี 2563

0

0

0

25,400

50,224

0

0

0

0

0

0

30,000

0

0

0

1,118,850

ปี 2564

100 %

100 %

0 %

-100 %

0 %

100 %

100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

76,000

933,000

0

0

0

30,000

100,000

0

น้า : 29/68
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0

0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริ าร
สถานศึกษา
-คาใช้จายในการพัฒนา/ปรับปรุง ้องสมุด
โรงเรียน

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริ าร
สถานศึกษา
-คาใช้จายในการพัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท.

0

0

0

ปี 2562
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริ าร
สถานศึกษา
-คาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริ าร
สถานศึกษา
-คาใช้จายในการปรับปรุง ลักสูตรสถาน
ศึกษา

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริ าร
สถานศึกษา -คาใช้จายอื่นๆ ตาม นังสือสั่ง
การของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงม าดไทยกา นด

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

ปี 2563

45,000

200,000

921,278

40,000

0

40,000

0

66,000

200,000

1,123,000

ปี 2564

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

100,000

น้า : 30/68

55
100,000

0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริ าร
สถานศึกษา
-คาใช้จายในการสงเสริมกิจกรรมรักการ
อาน

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริ าร
สถานศึกษา
-คาใช้จายในการสงเสริมศักยภาพการ
พัฒนาการจัดการศึกษา

0

0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริ าร
สถานศึกษา
-คาใช้จายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริ าร
สถานศึกษา
-คาใช้จายสา รับสนับสนุนคาปจจัยพื้นฐาน
สา รับนักเรียนยากจน

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริ าร
สถานศึกษา
-คาใช้จายในการพัฒนาแ ลงเรียนรู้ของ
โรงเรียน

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

ปี 2563

55,500

300,000

100,000

30,000

100,000

ปี 2564

70,000

300,000

100,000

39,000

100,000

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

น้า : 31/68
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0
58,587

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

โครงการอา ารกลางวัน

รวมค่าใช้สอย

3,452,984

12,480

0

0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริ าร
สถานศึกษา
-คาใช้จายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กนัก
เรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตาบลเขา
น้อย

0

0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริ าร
สถานศึกษา
-คาใช้จายสา รับสนับสนุนคา
สาธารณูปโภค

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริ าร
สถานศึกษา
-คาใช้จายสา รับสนับสนุนอา ารกลางวัน

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริ าร
สถานศึกษา
-คาใช้จายสา รับสนับสนุนคาไฟฟ้า คา
โทรศัพท์ คาน้าประปาสา รับสถานศึกษา
ในสังกัด

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

0

33,600

975,920

327,600

0

3,320,117.81

0

0

70,595.81

ปี 2563

420,000

0

4,700,450

0

0

0

0

33,600

1,000,000

ปี 2564

0 %

100 %

0 %

100 %

0 %

-7.5 %

-100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

50,000

0

30,000

33,600

925,000

0

330,000

4,686,200

ปี 2565

น้า : 32/68
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0
0
0
0
0

ตู้เ ล็กบานทึบ จานวน 2 ตู้

ตู้เ ล็กบานเลื่อนกระจก จานวน 2 ตู้

ตู้เ ล็กบานเลื่อนกระจก จานวน 2ตู้

ตู้เ ล็กบานเลื่อนทึบ จานวน 2 ตู้

บอร์ดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จานวน 2
บอร์ด
0
0

รถยนต์บรรทุกดีเซล จานวน 1 คัน

ลังคารถยนต์บรรทุก จานวน 1 ลัง

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

0

เครื่องเป่าลมและดูดฝุ่น จานวน 1 เครื่อง

3,845,134.66

รวมงบดาเนินงาน

0

389,050.66

รวมค่าวัสดุ

389,050.66

ปี 2562
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เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดา)
ความเร็ว 10 แผนตอนาที

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

คาอา ารเสริม (นม)

ค่าวัสดุ

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,691,564.07

371,446.26

371,446.26

ปี 2563
479,050

0

0

13,800

10,000

9,600

0

0

0

50,000

5,182,600

479,050

ปี 2564

100 %

100 %

-100 %

-100 %

-100 %

100 %

100 %

100 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

17,300

575,000

0

0

0

9,600

10,000

2,550

0

4,759,300

ปี 2565

น้า : 33/68
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0
0

เครื่องตัด ญ้าแบบข้อแข็ง จานวน 2 เครื่อง

เครื่องตัด ญ้าแบบเข็น จานวน 1 เครื่อง

0
0
12,884,333.81
16,262,910.15

รวมงบลงทุน

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวมแผนงานการศึกษา

0

รวมค่าครุภัณฑ์

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง
0

0

สวานไฟฟ้า จานวน 1 ตัว

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

0

เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ จานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์โรงงาน

0

เครื่องตัดแตงพุมไม้ จานวน 2 เครื่อง

0
0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง จานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

รถเข็น จานวน 1 คัน

ครุภัณฑ์กอสร้าง

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,904,531.08

11,488,606.11

ปี 2563

83,400

83,400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,591,838

17,608,900

ปี 2564

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

30,000

4,300

3,550

5,500

13,900

19,000

22,000

4,550

4,000

20,140,640

15,815,200

721,250

721,250

ปี 2565

น้า : 34/68
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96,500

คาเชาบ้าน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
0

254,460

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

15,000

2,690,557.4

รวมงบบุคลากร

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

2,690,557.4

68,907.8

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

566,949.6

60,000

1,994,700

ปี 2562

รายจ่ายจริง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินประจาตาแ นง

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

0

165,500

186,920

26,700

3,172,707.36

3,172,707.36

55,921.3

533,351.6

126,500

2,456,934.46

ปี 2563

0

186,000

0

74,700

2,821,468

2,821,468

53,000

614,700

102,000

2,051,768

ปี 2564

100 %

7.53 %

100 %

-12.99 %

17.92 %

73.09 %

0 %

11.46 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

10,000

200,000

300,000

65,000

3,515,500

3,515,500

62,500

1,064,000

102,000

2,287,000

ปี 2565
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16,000
84,720.3

วัสดุยานพา นะและขนสง

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น
0

115,500

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

150,489.92
29,995

รวมค่าใช้สอย

34,039.92

108,900

0

7,550

377,528.5

11,568.5

ปี 2562
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วัสดุสานักงาน

ค่าวัสดุ

คาบารุงรักษาและซอมแซม

คาใช้จายในเดินทางไปราชการ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

รวมค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

12,000

23,900

67,758.9

15,700

19,160

0

59,962

114,522.8

27,582.8

76,370

0

10,570

391,120

ปี 2563
11,700

441,600

62,000

10,000

168,400

5,000

60,000

518,140

60,000

90,000

0

368,140

272,400

ปี 2564

-93.21 %

-3.23 %

0 %

-70.31 %

0 %

-16.67 %

-50 %

-100 %

100 %

-91.85 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
0

30,000

60,000

10,000

50,000

5,000

50,000

110,000

30,000

0

50,000

30,000

575,000

ปี 2565
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0
0
0
0

จัดซื้อโต๊ะทางานเ ล็ก ขนาดไมน้อยกวา 4
ฟุต จานวน 4 ตัว

ตู้เก็บเวชภัณฑ์ยา

ตู้ล็อคเกอร์ 18 ชอง

ตู้เ ล็กบานทึบ จานวน 3 ตู้

2,140

เก้าอี้บุนวม พนักพิงสามเ ลี่ยม จานวน 5
ตัว
0

3,200

เก้าอี้ทางานชนิดมีพนักพิงและที่วางแขน
แบบล้อเลื่อน จานวน 2 ตัว

จัดซื้อเก้าอี้นั่งทางาน จานวน 4 ตัว

4,000

เก้าอี้ทางานชนิดมีพนักพิงและที่วางแขน
แบบล้อเลื่อน (สา รับผู้บริ าร)
จานวน 1 ตัว

0

906,363.72

รวมงบดาเนินงาน

เก้าอี้ทางาน จานวน 4 ตัว

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

378,345.3

96,530

วัสดุคอมพิวเตอร์

รวมค่าวัสดุ

25,600

ปี 2562

รายจ่ายจริง

วัสดุเครื่องแตงกาย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

70,400

0

10,950

7,950

7,850

0

0

0

0

0

6,360

762,523.7

256,880.9

ปี 2563
58,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,595,540

805,000

ปี 2564

0 %

0 %

0 %

100 %

100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

-13.79 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

50,000

0

0

0

0

24,000

8,000

0

0

0

0

940,000

255,000
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0
0
0
0
0

เครื่องวัดความดันโล ิต ชนิดอัติโนมัติ
(แบบสอดแขน)

เครื่องวัดระดับเสียง จานวน 1 เครื่อง

ชุดตรวจ ู ตา คอ จมูก

ตะแกรงทาแผลทาด้วยสแตนเลส

0

0

เครื่องชั่งน้า นักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัด
สวนสูง

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

กล้องถายภาพระบบดิจิตอล จานวน 1 ตัว

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องรับสงวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ
5 วัตต์ จานวน 2 เครื่อง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องพน มอกควัน จานวน 1 เครื่อง

0

4,500

โต๊ะพับเอนกประสงค์ น้าโต๊ะเป็นโฟเมก้า
สีขาว นา 25 มม. ขนาดไมน้อยกวา
75x180x75 ซม. จานวน 3 ตัว

ครุภัณฑ์การเกษตร

0

โต๊ะทางานเ ล็กพร้อมเก้าอี้ จานวน 2 ชุด

0
8,000

ปี 2562
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โต๊ะทางานสา รับผู้บริ าร จานวน 1 ตัว

ตู้เ ล็กบานเลื่อนกระจก จานวน 3 ตู้

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49
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0

0

169,060

0

0

28,990

23,600

59,000

0

12,380

0

11,700

ปี 2564

5,000

6,200

0

70,000

20,000

0

0

0

0

0

0

0

-100 %

-100 %

0 %

-100 %

-100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0
0
0
0
0

โต๊ะคลอมเตียง

รถเข็นชนิดนั่ง

รถเข็นทาแผล

เสาน้าเกลือ

ม้อนึ่งอุปกรณ์

0
0

ตู้เย็น

ถังขยะกลมสแตนเลสแบบเ ยียบ

22,540

0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รวมค่าครุภัณฑ์

0

700

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader)

คอมพิวเตอร์สา รับงานสานักงาน จานวน
2 เครื่อง
0

0

ฉากบังตา 3 ตอน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

0

เครื่องทาน้าเย็น - ร้อน พร้อมถังน้า

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

0

ปี 2562
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เตียงเฟาว์เลอร์ (ชนิด มุน แบบ ก)

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

337,840

ปี 2563

20,000

0

0

0

2,500

14,700

5,500

4,500

18,000

2,000

12,800

7,500

4,800

16,000

209,500
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-100 %

100 %

0 %

100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
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86,000

0

20,000

0

34,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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3,619,461.12

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

0
13,500

จ้างเ มาบริการบุคคล เพื่อชวยปฏิบัติงาน
สัตวแพทย์

จ้างเ มาบริการพน มอกควันควบคุมโรค
0

0

จ้างเ มาทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน

จ้างเ มาบริการรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลเขาน้อย

0

จ้างเ มาจัดเก็บขยะ

39,990

4,070,000

โครงการจ้างเ มาจัดเก็บขยะ

โครงการจ้างเ มาบริการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลเขาน้อย

100,000

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

22,540

ปี 2562
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รวมงบลงทุน

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

8,190

15,000

0

487,600

4,070,000

0

0

93,185

4,273,071.06

337,840
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0

0

120,000

1,080,000

4,440,000

0

0

0

4,626,508

209,500

ปี 2564

0 %

0 %

0 %

-33.33 %

-100 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
86,000

0

0

120,000

720,000

0

0

0

0

4,541,500
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0
0
0
0
0
0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตออุบัติ
ใ ม อุบัติซ้า

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปญ ายาเสพติดเทศบาลตาบลเขา
น้อย

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอย

โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต
./เทศบาล

34,400

0

0
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โครงการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ผู้สูง
อายุ-ผู้พิการ เชิงรุก

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน

คาใช้จายขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธานศาสตรจารย์ พลเอก ญิง พลเรือ
เอก พลอากาศ ญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภาวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนรขัตติยราชนารี

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

ปี 2563

40,905

172,184

0

0

27,570

0

0

0

77,484

ปี 2564

0

0

0

27,740

0

50,000

0

0

0

0 %

0 %

100 %

-63.95 %

0 %

0 %

100 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
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0

0

10,000

10,000

0

50,000

10,000

0

0
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0

0

โครงการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

0

โครงการสารวจข้อมูลจานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามปณิธาน ฯลฯ

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางยา
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัต
ิยราชนารี

16,708
0
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โครงการสงเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

ปี 2563

17,070

0

0

0

0

1,800

ปี 2564

10,000

17,000

90,000

0

13,410

10,710

-100 %

0 %

-100 %

100 %

123.71 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
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0

17,000

0

90,000

30,000

0
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15,900

ยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอา าร

4,517,361

รวมงบดาเนินงาน

วิทยุชนิดมือถือ 5 วัตต์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
93,600
93,600

รวมค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน

23,600

70,000

4,517,361

รวมค่าใช้สอย

รถมอเตอร์ไซด์สามล้อบรรทุกเอนกประสงค์

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

6,810

เฝ้าระวังคุณภาพสินค้าและบริการ

29,523

45,630

เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอา าร

อบรมใ ้ความรู้กับเยาวชนในด้านการ
ป้องกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์และโรค
เอดส์

102,060

ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

0
42,840

ปี 2562
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ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โครงการอบรมใ ้ความรู้กับเยาวชนในด้าน
การป้องกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์และ
โรคเอดส์

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

0

0

0

0

0

0

26,820

0

0

0

0

5,037,808

5,037,808

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,858,860

5,858,860

ปี 2564

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,057,000

1,057,000
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60,000
4,670,961
8,290,422.12

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวมแผนงานสาธารณสุข

0

60,000

0

60,000

ปี 2562
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รวมเงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสา รับเป็นคาใช้จายสนับสนุน
การดาเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจา มูบ้าน (อสม.)

เงินอุด นุนสา รับการดาเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

เงินอุด นุนสา รับโครงการควบคุม
ประชากรสุนัขและแมว

เงินอุด นุนสวนราชการ

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

0

60,000

50,000

9,420,879.06

5,147,808

110,000

110,000
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75,000

200,000

96,000

10,856,368

6,229,860

371,000

371,000

ปี 2564

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

75,000

200,000

96,000

5,969,500

1,428,000

371,000

371,000
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139,621

รวมค่าใช้สอย

100,000
239,621
239,621

รวมค่าวัสดุ

รวมงบดาเนินงาน

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

100,000

0

ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ ผู้
ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง

วัสดุกีฬา

ค่าวัสดุ

14,301

ฝึกอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในเขต
เทศบาล

0

0

125,320

ปี 2562
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง

โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ในเขตเทศบาล

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49
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38,601

38,601

0

0

38,601

0

0

1,950

0

36,651

ปี 2564

50,000

50,000

0

0

50,000

50,000

0

0

0

0

0 %

-100 %

0 %

100 %

100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

50,000

50,000

0

100,000

100,000

0

0

100,000
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รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

คาเชาบ้าน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
117,000

0

138,150

3,011,697.46

รวมงบบุคลากร

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

3,011,697.46

74,247.8

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

591,069.6

103,200

67,200

2,175,980.06

239,621

ปี 2562

รายจ่ายจริง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินประจาตาแ นง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

38,601

114,000

0

136,950

3,092,864.15

3,092,864.15

62,040

639,480

103,200

90,203.37

2,197,940.78

ปี 2563
50,000

110,500

0

180,000

3,516,868

3,516,868

63,000

771,000

103,200

116,000

2,463,668

ปี 2564

-7.69 %

100 %

-16.67 %

-23.81 %

-10.27 %

0 %

-12.95 %

3.66 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

102,000

5,000

150,000

3,497,940

3,497,940

48,000

691,800

103,200

100,980

2,553,960

100,000

ปี 2565

น้า : 46/68
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คาบารุงรักษาและซอมแซม

รวมค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

คาใช้จายการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

การรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณ
ประโยชน์

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

การรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณ
ประโยชน์

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

รวมค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

11,200

0

81,066.04

26,502.04

14,524

0

10,040

0

30,000

266,350

ปี 2562

รายจ่ายจริง

7,340

0

182,718.85

48,388.85

39,020

0

0

0

95,310

258,290

ปี 2563

39,500

0

172,000

72,000

20,000

0

0

0

80,000

330,000

ปี 2564

38.89 %

-100 %

100 %

0 %

100 %

0 %

-100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

30,000

235,000

100,000

0

50,000

0

5,000

80,000

287,000

ปี 2565

น้า : 47/68
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รวมค่าวัสดุ

830,100.35

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

482,684.31

82,860

13,501.56

รวมค่าสาธารณูปโภค

จัดซื้อตู้เ ล็กบานเลื่อนกระจก จานวน 2 ตู้

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

คาไฟฟ้า

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

0

76,875.2

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

วัสดุการเกษตร

39,600

239,919.55

วัสดุยานพา นะและขนสง

วัสดุกอสร้าง

0

วัสดุงานบ้านงานครัว

29,928
0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุสานักงาน

ค่าวัสดุ

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

0

0

35,116

0

697,914.6

0

0

256,905.75

36,700

0

4,960

77,901.8

2,600

99,627.95

ปี 2563

65,000

5,000

8,000

100,000

40,000

133,000

2,000

0

40,000

0

895,000

0

0

393,000

ปี 2564

100 %

100 %

-23.08 %

0 %

-37.5 %

-50 %

25 %

12.78 %

300 %

100 %

25 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

50,000

5,000

5,000

50,000

50,000

150,000

8,000

80,000

50,000

10,000

990,000

20,000

20,000

448,000

ปี 2565

น้า : 48/68
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0
0

0

คอมพิวเตอร์สา รับงานประมวลผลแบบที่
2 จานวน 1 เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพขนาดไมน้อยกวา
19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอร์สา รับสานักงาน
(จอแสดงผลภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเทปวัดระยะสแตนเลส จานวน 1 อัน

0

0

เครื่องตัด ญ้าแบบพุมไม้

ครุภัณฑ์สารวจ

0

เครื่องตัด ญ้าแบบข้อออน จานวน 1
เครื่อง

0

0

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

เครื่องตัด ญ้าแบบข้อแข็ง จานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องกัง ันตีน้าเติมอากาศ พร้อมติดตั้ง
(ใช้พลังงานแสงอาทิตย์)

ครุภัณฑ์การเกษตร

โต๊ะทางานเ ล็กพร้อมเก้าอี้ นัง PU
จานวน 2 ชุด

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

ปี 2563

0

0

29,900

0

11,000

10,900

9,500

75,000

0

ปี 2564

17,000

22,000

0

0

0

0

0

0

16,000

-100 %

-100 %

0 %

100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

8,000

0

0

0

0

0

น้า : 49/68
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0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน
3 เครื่อง

คาไฟฟ้า

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าวัสดุ

งบดาเนินงาน

14,551.1
162,954.75

รวมงบดาเนินงาน

14,551.1

148,403.65

รวมค่าสาธารณูปโภค

รวมค่าวัสดุ

3,843,197.81

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

148,403.65

1,400

รวมงบลงทุน

งานไฟฟ้าและประปา

1,400

0

รวมค่าครุภัณฑ์

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

1,400

0

เครื่องสารองไฟ

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader)

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์
จานวน 1เครื่อง

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

0

0

0

2,500

2,600

76,788.55

0

0

76,788.55

76,788.55

3,932,178.75

141,400

141,400

ปี 2563

40,000

0

7,500

0

0

89,000

0

0

89,000

89,000

4,514,368

102,500

102,500

ปี 2564

0 %

-100 %

-50 %

0 %

-100 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

38,000

38,000

20,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,525,940

ปี 2565

น้า : 50/68
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0
0
0

0

โครงการขยายเขตทอเมนต์ประปาจายน้า
ซอยอานวยสุข 7/6 ซอย 1 มูที่ 6

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าพร้อมติดตั้ง
โคมไฟสองสวางรายทาง
ซ.อานวยสุข 7/6 ซอย 2 มูที่ 6

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าพร้อมติดตั้ง
โคมไฟสองสวางรายทาง
ซ.อานวยสุข 7/6 ซอย 1 มูที่ 6

766,000

โครงการขยายเขตทอเมนต์ประปาจายน้า
ซอยปลายน้า-ทามะกรูด 1/4 มูที่ 5

ขยายเขตน้าประปาสวนภูมิภาค

เงินอุด นุนสวนราชการ

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

0

รวมงบลงทุน

0
0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

รวมค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อโคมไฟสาธารณะ จานวน 70 ชุด

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

101,115

194,176.52

176,886.3

0

0

0

101,115

101,115

ปี 2563

ปี 2564

0

0

173,000

250,000

0

0

0

0

0 %

0 %

-100 %

-100 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

0

0

น้า : 51/68
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0

0

โครงการอุด นุนการประปาสวนภูมิภาค
ขยายทอเมนต์ประปาจายน้าประปา
ซ.ปลายน้า-ทามะกรูด 2/4

โครงการอุด นุนการประปาสวนภูมิภาค
ขยายทอเมนต์ประปาจายน้าประปา
ซ.ปลายน้า-ทามะกรูด 5 มูที่ 5

0

0

0
0
766,000
766,000

อุด นุนการประปาเพื่อขยายเขตทอเมนต์
ประปาจายน้า ซอยอานวยสุข 7/6 ซอย 2
มูที่ 6

อุด นุนการไฟฟ้าเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า
พร้อมติดตั้งโคมไฟสองสวางรายทาง ซอย
อานวยสุข 2/1 มูที่ 6

อุด นุนการไฟฟ้าเพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยปลายน้า-ทามะกรูด 1/4 มู
ที่ 5

อุด นุนการไฟฟ้าเพื่อติดตั้งชุดมิเตอร์ไฟฟ้า
สาธารณะพื้นที่ มูที่ 5

รวมเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

เงินอุด นุนรัฐวิสา กิจ

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

โครงการอุด นุนการประปาสวนภูมิภาค
ขยายเขตทอเมนต์ประปาจายน้า ซอยนาง
ลาเพย มูที่ 6

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

0

0

0

0

102,188

74,442

0

547,692.82

547,692.82

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

217,000

640,000

640,000

ปี 2564

100 %

100 %

100 %

100 %

0 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

8,000

240,000

100,000

300,000

0

0

0

648,000

648,000

ปี 2565

น้า : 52/68
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รวมงานไฟฟ้าและประปา

0
0

รวมงบดาเนินงาน

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

0
0

โครงการจ้างเ มาขุดลอกวัชพืชแ ลงน้า
ธรรมชาติภายในเขตเทศบาล

โครงการจ้างเ มาบุคลากรดูแลศูนย์ระบบ
น้าเสีย จานวน 2 อัตรา

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานบาบัดนาเสีย

0

0

โครงการจ้างเ มาบริการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลเขาน้อย

รวมค่าใช้สอย

0

928,954.75

ปี 2562

รายจ่ายจริง

โครงการจ้างเ มากาจัดขยะมูลฝอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

0

0

0

0

0

0

0

725,596.37

ปี 2563

120,000

8,000

0

0

0

0

0

729,000

ปี 2564

-100 %

-100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

2,010,000

2,010,000

2,010,000

10,000

2,000,000

648,000

ปี 2565

น้า : 53/68
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0
0
4,772,152.56

รวมงบดาเนินงาน

รวมงานบาบัดนาเสีย

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

406,629.6

18,000

เงินประจาตาแ นง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

14,340

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1,344,126.77

0

รวมค่าใช้สอย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

โครงการบริ ารจัดการน้าเสียภายในชุมชน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

0

0

0

0

323,280

18,000

5,220

1,380,410.95

4,657,775.12

ปี 2563

50,000

269,280

60,000

720

1,508,040

5,421,368

178,000

178,000

178,000

ปี 2564

0 %

0 %

316.67 %

0.53 %

-40 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

30,000

30,000

30,000

30,000

269,280

60,000

3,000

1,516,000

7,213,940

ปี 2565

น้า : 54/68
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0
0

คาจ้างเ มาบริการ

106,250

32,750

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

รวมค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

73,500

0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาเชาบ้าน

0

1,805,564.17

รวมงบบุคลากร

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

1,805,564.17

22,467.8

ปี 2562

รายจ่ายจริง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

19,260

86,493

0

130,300

34,000

0

87,000

3,000

6,300

1,746,170.95

1,746,170.95

ปี 2563
15,600

0

20,000

309,000

45,000

0

105,000

5,000

154,000

1,853,640

1,853,640

ปี 2564

0 %

0 %

-100 %

100 %

71.43 %

0 %

16.88 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
15,600

0

20,000

425,000

0

60,000

180,000

5,000

180,000

1,863,880

1,863,880

ปี 2565

น้า : 55/68

80
0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
59,480

48,860.6

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

วัสดุคอมพิวเตอร์

5,499.8

0

วัสดุกอสร้าง

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

วัสดุงานบ้านงานครัว

46,400

132,994.25

0

รวมค่าใช้สอย

0

109,640

0

0

23,354.25

ปี 2562

รายจ่ายจริง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุสานักงาน

ค่าวัสดุ

คาบารุงรักษาและซอมแซม

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

คาชดใช้คาเสีย าย รือคาสินไ มทดแทน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

จ้างเ มาบริการบุคคล/เอกชน เพื่อดาเนิน
งานโครงการ รือเสริมการปฏิบัติงานตาม
น้าที่ปกติของ อปท.

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

0

7,140

0

0

94,880

1,480

42,333.2

24,300

0

0

4,550

29,161

109,984.74

16,351.74

ปี 2563

30,000

0

30,000

5,000

180,000

60,000

5,000

50,000

20,000

4,000

6,000

5,000

40,000

265,000

ปี 2564

-50 %

0 %

60 %

0 %

-100 %

-100 %

-100 %

25 %

0 %

100 %

-100 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

30,000

50,000

0

5,000

180,000

30,000

5,000

80,000

20,000

0

0

0

50,000

285,000

ปี 2565

น้า : 56/68

81
0
0

คอมพิวเตอร์สานักงาน สา รับงานสานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19
นิ้ว)จานวน 1 เครื่อง

0

คอมพิวเตอร์ สา รับงานสานักงาน จานวน
2 เครื่อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

กล้องถายภาพ จานวน 1 ตัว

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

0

399,484.65

รวมงบดาเนินงาน

ตู้เ ล็ก 2 บาน จานวน 2 ตู้

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

160,240.4

0

0

รวมค่าวัสดุ

ปี 2562

รายจ่ายจริง

คาไฟฟ้า

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุดนตรี

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

11,000

16,900

0

26,800

7,800

459,110.44

11,121.5

6,704.93

4,416.57

207,704.2

ปี 2563
0

0

0

0

0

790,600

26,600

17,000

9,600

190,000

ปี 2564

0 %

100 %

0 %

0 %

-47.06 %

-6.25 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
0

0

34,000

0

0

913,000

18,000

9,000

9,000

185,000

ปี 2565

น้า : 57/68
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0
0
1,400

เครื่องสารองไฟ จานวน 2 เครื่อง

เครื่องแสกนเนอร์ จานวน 1 เครื่อง

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader)

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมค่าครุภัณฑ์

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

0

17,400

0

0

เครื่องสารองไฟ ขนาด kVa จานวน 2
เครื่อง

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ชนิดขาว-ดา
จานวน 1 เครื่อง

16,000
0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ รือ
LED สี จานวน 1 เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอร์สา รับสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

ปี 2563

0

74,500

0

0

18,000

5,000

0

0

0

0

ปี 2564

50,000

20,000

20,000

0

0

0

0

0

0

0

-100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

100 %

100 %

100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

89,500

20,000

0

0

0

11,600

8,900

15,000

0

น้า : 58/68

83
0
0
0
0
0

โครงการจัดทา ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน

โครงการฝึกอบรมและสงเสริมเด็กเยาวชน
ตาบลเขาน้อย

โครงการฝึกอบรมอาชีพ

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข็ม
แข็งของครอบครัว

โครงการรวมใจแก้ไขปญ าน้ามันทอดซ้า
ใสใจสุขภาพรักษ์สิ่งแวดล้อม

แขงขันกีฬาชุมชนต้านภัยยาเสพติด

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

148,287

2,222,448.82

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

17,400

รวมงบลงทุน

0
0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงซอมแซมอาคารสาธารณะใน
พื้นที่เทศบาลเขาน้อย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

62,544

62,544

14,120

28,475

49,720

0

7,590

0

2,342,325.39

137,044

ปี 2563

70,000

50,000

0

0

0

50,000

0

5,000

0

2,714,240

ปี 2564

0 %

100 %

0 %

100 %

100 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

89,500

0

0

0

20,000

50,000

40,000

10,000

0

2,866,380

ปี 2565

น้า : 59/68

84
687,127

รวมค่าใช้สอย

0
687,127

รวมค่าวัสดุ

รวมงบดาเนินงาน

0

49,600

พัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข็มแข็งของ
ครอบครัว

วัสดุกีฬา

ค่าวัสดุ

25,740

ฝึกอบรมอาชึพ

329,120

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพแกผู้นาชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน
19,850

14,960

ฝึกอบรมการจัดทาบัญชีครัวเรือนเทศบาล
ตาบลเขาน้อย

ฝึกอบรมและสงเสริมเด็กเยาวชนตาบลเขา
น้อย

82,785

ชุมชนสัมพันธ์

0
16,785

ปี 2562

รายจ่ายจริง

จัดทา ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน

โครงการสงเสริมกลุมวิสา กิจชุมชนในเขต
เทศบาล

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

ปี 2563

99,905

0

0

99,905

0

0

0

0

0

0

0

0

100,000

55,000

0

0

0

0

0

0

0

0

155,000

100,000

ปี 2564

-100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

0

0

0

0

20,000

140,000

0

0

140,000

ปี 2565

น้า : 60/68
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0
0
687,127
2,909,575.82

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0

รวมเงินอุดหนุน

อุด นุนชุมชนในเขตเทศบาล

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

0

รวมงบลงทุน

0

0

0

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการพัฒนาศูนย์ O-TOP และของดี
ปราณบุรี จัง วัดประจวบคีรีขันธ์

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้งพร้อม
ติดตั้ง

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

90,000

90,000

90,000

0

0

0

0

0

2,532,230.39

189,905

ปี 2563

250,000

4,619,240

1,905,000

100,000

100,000

100,000

1,650,000

1,400,000

1,400,000

250,000

ปี 2564

-35 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

65,000

65,000

65,000

0

0

0

0

0

3,071,380

205,000

ปี 2565

น้า : 61/68

86

วัสดุกีฬา

ค่าวัสดุ

89,600

โครงการสงเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา

53,730
161,730

รวมค่าวัสดุ

รวมงบดาเนินงาน

53,730

108,000

0

โครงการสงเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา

รวมค่าใช้สอย

0

โครงการฝึกอบรมสอนกีฬาเทศบาลตาบล
เขาน้อย

0

18,400

ปี 2562

รายจ่ายจริง

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น กลุมปราณบุรี-สาม
ร้อยยอด

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาจ้างเ มาบริการดูแลบารุงรักษาสนาม
กีฬาเทศบาลตาบลเขาน้อย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

137,577

0

0

0

0

137,577

0

0

137,577

ปี 2563

0

0

0

0

120,000

140,000

20,000

20,000

120,000

ปี 2564

-50 %

0 %

100 %

100 %

100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

80,000

10,000

10,000

70,000

0

30,000

20,000

20,000

0

น้า : 62/68

87

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

0
339,458
339,458
339,458
501,188

โครงการเวียนเทียนวิถีพุทธมุงสูคุณธรรมนา
ใจ ชีวิตวิถึใ ม

รวมค่าใช้สอย

รวมงบดาเนินงาน

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

31,950

157,832

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์

โครงการจัดงานประเพณีแ เทียนพรรษา

149,676

161,730

ปี 2562

รายจ่ายจริง

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

199,662

62,085

62,085

62,085

0

0

0

62,085

137,577

ปี 2563

265,000

125,000

125,000

125,000

5,000

20,000

0

100,000

140,000

ปี 2564

-100 %

0 %

100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

20,000

50,000

100,000

80,000

250,000

170,000

170,000

170,000

ปี 2565

น้า : 63/68

88
0

โครงการวางทอระบายน้าพร้อมบอพัก ซอย
พัฒนา 13/11 มูที่ 7 (กองชาง)

คาชดเชยการปรับราคา (คา K)

ขยายผิวจราจร ซอยอานวยสุข 7 มูที่ 6
(ชวงระ วางคลองอ้อม)
0

448,000

0

โครงการวางทอระบายน้าคอนกรีตเสริม
เ ล็ก ซอยอานวยสุข 1/2 มูที่ 6 (กองชาง)

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

0

โครงการกอสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้าน
ปลายน้า-ทามะกรูด มูที่ 5 (กองสวัสดิการ
สังคม)

0

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

โครงการกอสร้างโรงจอดรถศูนย์กู้ชีพ
(1669) พร้อมที่พักพนักงานขับรถ (กอง
สาธารณสุข)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
ซอยปลายน้า-ทามะกรูด 2/6 มูที่ 5 (กอง
ชาง)

คากอสร้างอาคาร รือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน

งานก่อสร้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

50,000

0

0

0

0

0

0

-100 %

0 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

550,000

520,000

0

0

600,000

400,000

3,300,000
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0
0

โครงการวางทอระบายน้าพร้อมบอพัก ซ
.นางลาเพย มูที่ 6

โครงการวางทอระบายน้าพร้อมบอพัก ซอย
พัฒนา 7 เชื่อมซอยอานวยสุข 7 (ตอจาก
โครงการเดิม)

53,000
0
0
0
0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง (กองสวัสดิการสังคม)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง (สานัก
ปลัด)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง (กองชาง)

โครงการปรับปรุงศาลาที่พักผอนในสวน
เฉลิมพระเกียรติ มูที่ 3

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

0

0

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล พร้อม
วางทอระบายน้าและบอพัก ซ.อานวยสุข 2

โครงการ นึ่ง อปท. นึ่งท้องถิ่นใสใจสิ่งแวด
ล้อม ซ.ปลายน้า-ทามะกรูด
มูที่ 5

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

โครงการขยายไ ลทาง ค.ส.ล. ซอยปลาย
น้า-ทามะกรูด 2 (ตอจากโครงการเดิม)
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0

0

0

0

32,000

200,000

0

0

0

0
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200,000

0

0

0

200,000

0

482,000

320,000

800,000

258,000

-100 %

100 %

100 %

100 %

-100 %

0 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
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0

340,000

60,000

10,000

0

0

0

0

0

0
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0
0
501,000
501,000
501,000
501,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ รือคา K
(กองสาธารณสุข)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ รือคา K
(สานักปลัด)

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมงบลงทุน

รวมงานก่อสร้าง

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

0
0
0

โครงการครัวอา ารชุมชน

โครงการครัวอา ารชุมชน (สานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมใ ้ความรู้เกษตรทฤษฎี
ใ ม

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานส่งเสริมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ รือคา K
(กองชาง)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

0

0

0

0

0

0

232,000

232,000

232,000

232,000
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0

0

0

30,000

0

30,000

2,310,000

2,310,000

2,310,000

2,310,000

ปี 2564

-100 %

100 %

-100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

10,000

10,000

50,000

0

30,000

0

5,850,000

5,850,000

5,850,000

5,850,000
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โครงการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
(กองสาธารณสุขฯ)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

0

11,650

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11,650

รวมงบดาเนินงาน

11,650

0

11,650

ปี 2562

รายจ่ายจริง

รวมค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

โครงการฝึกอบรมใ ้ความรู้เกษตรทฤษฎี
ใ ม (สานักปลัด)
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0

0

11,952.8

11,952.8

11,952.8

11,952.8

ปี 2563

ปี 2564

0

60,000

60,000

60,000

0

0

100 %

0 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

50,000

60,000

60,000

60,000

0

30,000
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8,095
8,095
8,095
19,745
56,643,931.03

รวมค่าใช้สอย

รวมงบดาเนินงาน

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวมแผนงานการเกษตร

รวมทุกแผนงาน

0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ. (สานัก
ปลัด)
8,095

0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระ
ราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา สยามบรมราชกุมารี

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 15:49

9,592

9,592

9,592

0

0

0

9,592

54,850,641.68

21,544.8

ปี 2563

50,000

50,000

50,000

0

0

50,000

0

76,000,000

110,000

ปี 2564

0 %

100 %

-100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

50,000

0

0

70,300,000

160,000

100,000

100,000

100,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาลตําบล ขานอย
อํา ภอปราณบุรี จัง วัดประจวบคีรีขันธ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 70,300,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวม

8,757,250 บาท

รวม

8,757,250 บาท

รวม

8,757,250 บาท

จํานวน

275,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินสมทบทุนประกันสังคม
(สมทบฝ่ายละ รอยละ 5) โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตรารอยละ 5
ของค่าจางพนักงานจาง พื่อใ ลูกจางไดรับสิทธิประโยชน
ทั้ง 6 กรณี คือกรณีประสบอันตราย
รือ จ็บป่วย กรณีทุพพลภาพกรณี
สียชีวิต กรณีคลอดบุตร กรณีชราภาพ
และกรณีสง คราะ บุตร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แกไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
งินสมทบกองทุน งินทดแทน
พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุน งินทดแทน โดยนําส่ง งินสมทบ ขา
กองทุน งินทดแทน ป็นรายปีในอัตรารอยละ 0.2 ของค่าจางโดย
ประมาณทั้งปี พื่อใ ความคุมครองแก่ลูกจางที่ประสบ
อันตราย จ็บป่วย ตาย รือสูญ าย อัน นื่องมาจากการทํางานใ
แก่นายจาง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ งินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แกไข
พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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บี้ยยังชีพผูสูงอายุ

จํานวน

5,545,200 บาท

พื่อจ่าย ป็น บี้ยยังชีพผูสูงอายุ ที่ขึ้นทะ บียนไวกับ
ทศบาลตําบล ขานอย โดยจ่าย บี้ยราย ดือนตามช่วงอายุ
ตั้งแต่อายุ 60-69 ปี ไดรับ ดือนละ 600 บาท
ช่วงอายุ 70-79 ปี ไดรับ ดือนละ 700 บาท
ช่วงอายุ 80-89 ปี ไดรับ ดือนละ 800 บาท
และช่วงอายุตั้งแต่ 90 ปี ขึ้นไป ไดรับ ดือนละ 1,000 บาท
รือตาม ลัก กณฑกระทรวงม าดไทยกํา นด
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย ลัก กณฑการจ่าย
บี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2552
และที่แกไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
บี้ยยังชีพความพิการ
จํานวน

1,226,400 บาท

พื่อจ่าย ป็น บี้ยยังชีพความพิการ ใ แก่คนพิการที่ขึ้นทะ บียน
ไวกับ ทศบาลตําบล ขานอย สํา รับคนพิการที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปี
และมีบัตรประจําตัวผูพิการ 1,000 บาท ต่อคน ต่อ ดือน
สํา รับคนพิการที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป และมีบัตรประจําตัวผูพิการ
800 บาท ต่อคน ต่อ ดือน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย ลัก กณฑการจ่าย
บี้ยความพิการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2553 และที่
แกไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี มื่อวันที่ 28 มษายน 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
บี้ยยังชีพผูป่วย อดส
จํานวน

66,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินสง คราะ ผูป่วย อดส ที่ขึ้นทะ บียนไว
กับ ทศบาลตําบล ขานอย โดยจ่ายในอัตรา 500 บาท ต่อ ดือน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย ลัก กณฑการจ่าย
งินสง คราะ พื่อการยังชีพขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
พ.ศ.2548
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
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งินสํารองจ่าย

จํานวน

129,820 บาท

จํานวน

48,000 บาท

รายจ่ายที่ตั้งไว พื่อกรณีฉุก ฉินที่มี ตุสาธารณภัย กิดขึ้น
รือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อน กิดสาธารณภัย
รือคาดว่าจะ กิดสาธารณภัย รือกรณีฉุก ฉิน
พื่อบรร ทาปัญ าความ ดือดรอนของประชาชน ป็นส่วนรวมได
ช่น การป้องกันและแกไขปัญ าอุทกภัย น้ําป่าไ ล ลาก
แผ่นดินถล่ม ภัยแลง ภัย นาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า และ มอก
ควัน ป็นตน โดย ป็นอํานาจของคณะผูบริ ารทองถิ่น พิจารณา
อนุมัติ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2563 ขอ 19
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามรายละ อียดแนบทาย
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2564
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น ลําดับที่ 3 รายการที่ 3.1.1
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่าย
พื่อช่วย ลือประชาชนตามอํานาจ นาที่ขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น พ.ศ.2560 แกไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
รายจ่ายตามขอผูกพัน
ค่าใชจ่ายในการจัดการจราจร
พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการแกไขปัญ า กี่ยวกับการจราจรที่
ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง ช่น การทาสีตี สน สัญญาณไฟ
จราจร สาม ลี่ยม ยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคงจราจร
กระบอกไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่
น้ํา สาลมลุกจราจร สื้อจราจร ยางชะลอความ ร็วรถ ป็นตน
- ป็นไปตามประกาศกระทรวงม าดไทย รื่องกํา นดทองถิ่น
ตามมาตรา 146 แ ่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
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ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาต ทศบาลแ ่งประ ทศไทย

จํานวน

60,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาต ทศบาลแ ่งประ ทศไทย
โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปีที่ผ่านมา ยก วน งินกู
งินจ่ายขาด งินสะสม และ งินอุด นุนทุกประ ภท
แต่ตองไม่นอยกว่ารอยละ ศษ นึ่งส่วน กของงบประมาณ
รายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่ กิน จ็ดแสน า มื่นบาท
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าดวยรายจ่าย
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น กี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม
พ.ศ.2555
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538
งินช่วยค่าครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.)

จํานวน

11,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าครองชีพผูรับ บี้ วัดบํานาญ (ช.ค.บ.) โดยปรับ พิ่ม
งินใ แก่ผูไดรับสิทธิ รือมีสิทธิไดรับ บี้ย วัด รือบํานาญรวมกัน
ทุกประ ภท มื่อรวมกับ ช.บ.ค. ต่ํากว่า ดือนละ นึ่ง มื่นบาท ใ
ไดรับ ช.บ.ค. พิ่มอีกในอัตรา ดือนละ ท่ากับส่วนต่างของจํานวน
งิน นึ่ง มื่นบาท ักดวยจํานวน บี้ย วัด รือบํานาญทุก
ประ ภทรวมกับ ช.บ.ค. ที่ไดรับ รือมีสิทธิไดรับ
- ป็นไปตามพระราชกฤษกา งินช่วยค่าครองชีพผูรับ บี้ย วัด
ชํานาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม นังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0408.3/ว282 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562
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งินสมทบกองทุนบํา น็จบํานาญขาราชการส่วนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

จํานวน

1,030,830 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุนบํา น็จบํานาญขอราชการ
ส่วนทองถิ่น ในอัตรารอยละ 2% ของ งินงบประมาณรายได
ประจําปีตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ไม่รวมรายจ่ายได
จากพันธบัตร งินกู งินที่ผูอุทิศใ และ งินอุด นุน)
- ป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2515 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญขาราชการส่วนทองถิ่น พ.ศ.2500
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าดวย งินบํา น็จ
บํานาญขาราชการส่วนทองถิ่น พ.ศ.2546
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.3/ว 1187
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
งินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ทศบาลตําบล ขา
นอยสํา รับกองทุนสวัสดิการชุมชนที่จัดตั้งมาและไม่นอยกว่า 1 ปี
และไดรับรองตามกฎ มายว่าดวยการส่ง สริมการจัดสวัสดิการ
สังคมโดยยึด ลักประชาชนออม 1 ส่วน องคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น สมทบ 1 ส่วน และรัฐบาลสมทบ 1 ส่วน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
แกไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
และที่แกไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- ป็นไปตามคู่มือการดํา นินงานสวัสดิการชุมชนประจําปี
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
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งินสมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพ

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
รือพื้นที่ ทศบาลตําบล ขานอย (สปสช.) ในอัตรารอยละของ งิน
ที่ไดรับการจัดสรรจากกองทุน ลักประกันสุขภาพแ ่งชาติ
(1) สมทบ งินไม่นอยกว่ารอยละ 30 กรณีรายไดของ อปท.
ไม่รวม งินอุด นุนต่ํากว่า 6 ลานบาท
(2) สมทบ งินไม่นอยกว่ารอยละ 40 กรณีรายไดของ อปท.
ไม่รวม งินอุด นุนตั้งแต่ 6 ถึง 20 ลานบาท
(3) สมทบ งินไม่นอยกว่ารอยละ 50 กรณีรายไดของ อปท.
ไม่รวม งินอุด นุนสูงกว่า 20 ลานบาท
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พื่อสมทบกองทุน
พ.ศ.2561 แกไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
งินช่วยพิ ศษ
งินช่วยค่าทําศพพนักงานจาง
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือพิ ศษ กรณีพนักงานจางถึงแก่ความตาย
ระ ว่างรับราชการ โดยจ่าย งินช่วยพิ ศษจํานวน 3 ท่า ของ
อัตราค่าตอบแทนปกติทั้ง ดือนใน ดือนสุดทาย ก่อนวันถึงแก่ความ
ตาย รือตามจํานวนที่ผูมีอํานาจวินิจฉัย
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
ประจวบคีรีขันธ รื่อง ลัก กณฑและ งื่อนไขการจ่าย งินช่วย
พิ ศษ กรณีพนักงาน ทศบาล ผูรับบํานาญ ลูกจาง และพนักงาน
จางถึงแก่ความตาย พ.ศ.2561
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ทศบาล รื่อง ลัก กณฑและ งื่อนไขการจ่าย งินช่วยพิ ศษ กรณี
พนักงาน ทศบาลผูรับบํานาญ ลูกจาง และพนักงานจางถึงแก่
ความตาย พ.ศ.2560
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

11,128,600 บาท

งบบุคลากร

รวม

7,757,100 บาท

รวม

2,848,400 บาท

จํานวน

725,800 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนนายก ทศมนตรี/รองนายก ทศมนตรี ตั้งแต่
วัน ลือกตั้ง รือวันที่ไดรับแต่งตั้งแลวแต่กรณี โดยคํานวณจากราย
ไดของปีงบประมาณที่แลวมา ทั้งนี้ไม่รวม งินกู งินสะสม และ งิน
อุด นุนทุกประ ภท
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งิน ดือนและค่า
ตอบแทนอย่างอื่นของนายก ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี
ประธานสภา ทศบาล รองประธานสภา ทศบาล สมาชิกสภา
ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี
และการจ่ายค่า บี้ยประชุมคณะกรรมการสภา ทศบาล พ.ศ.2554
และที่แกไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ค่าตอบแทนประจําตําแ น่งนายก/รองนายก
จํานวน

180,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองส่วนทองถิ่น

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนประจําตําแ น่งนายก ทศมนตรี/รอง
นายก ทศมนตรี ตั้งแต่วัน ลือกตั้ง รือวันที่ไดรับแต่งตั้งแลวแต่
กรณีโดยคํานวณจากรายไดของปีงบประมาณที่แลวมา ทั้งนี้ไม่
รวม งินกู งินสะสม และ งินอุด นุนทุกประ ภท
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งิน ดือนและค่า
ตอบแทนอย่างอื่นของนายก ทศมนตรี
รองนายก ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รองประธานสภา
ทศบาล สมาชิก ทศบาล
ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี และการจ่าย
ค่า บี้ยประชุม
คณะกรรมการสภา ทศบาล พ.ศ.2554 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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ค่าตอบแทนพิ ศษนายก/รองนายก

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนพิ ศษประจําตําแ น่งนายก
ทศมนตรี/รองนายก ทศมนตรี ตั้งแต่วัน ลือกตั้ง รือวันที่ไดรับ
แต่งตั้งแลวแต่กรณีโดยคํานวณจากรายไดของปีงบประมาณที่แลว
มาทั้งนี้ไม่รวม งินกู งินสะสมและ งินอุด นุนทุกประ ภท
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งิน ดือนและค่า
ตอบแทนอย่างอื่นของนายก ทศมนตรี
รองนายก ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รองประธานสภา
ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี
ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี และการจ่ายค่า บี้ยประชุมคณะ
กรรมการสภา ทศบาล พ.ศ.2554 และที่แกไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ค่าตอบแทนราย ดือน ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี นายก
จํานวน
องคการบริ ารส่วนตําบล
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนใ แก่ ลขานุการ
/ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี ตั้งแต่วัน ลือกตั้ง
รือวันที่ไดรับแต่งตั้งแลวแต่กรณีโดยคํานวณจากรายได
ของปีงบประมาณที่แลวมาทั้งนี้ไม่รวม งินกู งินสะสม
และ งินอุด นุนทุกประ ภท
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งิน ดือนและค่า
ตอบแทนอย่างอื่นของนายก ทศมนตรี รองนายก
ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รองประธานสภา
ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี
ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี และการจ่ายค่า บี้ยประชุมคณะ
กรรมการสภา ทศบาล พ.ศ.2554 และที่แกไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ ลขานุการสภา
จํานวน
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น

1,555,200 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนใ แก่ประธานสภา ทศบาล/รองประธาน
สภา ทศบาล /สมาชิกสภาตั้งแต่วัน ลือกตั้ง รือวันที่ไดรับแต่งตั้ง
แลวแต่กรณีโดยคํานวณจากรายไดของปีงบประมาณที่แลวมาทั้งนี้
ไม่รวม งินกู งินสะสม และ งินอุด นุนทุกประ ภท
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งิน ดือนและค่า
ตอบแทนอย่างอื่นของนายก ทศมนตรี รองนายก
ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รองประธานสภา
ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี
ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี และการจ่ายค่า บี้ยประชุมคณะ
กรรมการสภา ทศบาล พ.ศ.2554 และที่แกไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานส่วนทองถิ่น
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานส่วนทองถิ่น
ประจําปี/ งินปรับปรุง งิน ดือนขาราชการ
รือพนักงานส่วนทองถิ่นประจําปี
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล
ส่วนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่าย งิน ดือน
งินปี บํา น็จ บํานาญและ งินอื่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ.2535
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระค่าใชจ่ายดาน
การบริ ารงานบุคคลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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จํานวน

3,197,700 บาท
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งิน พิ่มต่าง ๆ ของขาราชการ รือพนักงานส่วนทองถิ่น

จํานวน

138,000 บาท

จํานวน

186,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว งิน พิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)
งิน พิ่มตําแ น่งนิติกร (พ.ต.ก.) งิน พิ่มตามที่กฎ มาย
กํา นด งินค่าตอบแทนราย ดือน
งินค่าตอบแทนพิ ศษราย ดือน ฯลฯ สํา รับขาราชการ รือ
พนักงานส่วนทองถิ่น ผูมีสิทธิไดรับ งิน พิ่มประ ภทต่างๆ
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน ทศบาล
รื่อง กํา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก กณฑการใ
พนักงาน ทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของ ทศบาล
ไดรับ งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 10 สิง าคม 2558
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระค่าใชจ่ายดาน
การบริ ารงานบุคคลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
งินประจําตําแ น่ง
พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแ น่ง ปลัด ทศบาล
/รองปลัด ทศบาล/ ัว นาสํานักปลัด/ ัว นาฝ่าย
รือพนักงานส่วนทองถิ่นผูมีสิทธิไดรับ งินประจําตําแ น่ง
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ารงาน
บุคคลส่วนทองถิ่น รื่อง กํา นดมาตรฐานกลางการบริ ารงาน
บุคคลส่วนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มษายน 2556

102

นา : 11/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:06

ค่าตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

1,291,200 บาท

จํานวน

95,800 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนพนักงานจาง/ งินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจาง ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน ทศบาล
รื่อง มาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระค่าใชจ่ายดาน
การบริ ารงานบุคคลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจาง
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ใ กับพนักงานจาง
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน ทศบาล
รื่อง กํา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก กณฑการใ
พนักงาน ทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของ ทศบาล
ไดรับ งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 10 สิง าคม 2558
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระค่าใชจ่าย
ดานการบริ ารงานบุคคลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

รวม

3,223,800 บาท

รวม

551,000 บาท

จํานวน

146,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

1) พื่อจ่าย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ
จํานวน 96,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าดวยการกํา นดประโยชนตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ
อันมีลักษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนทองถิ่น
ใ ป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2557
2) พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนบุคคล รือคณะกรรมการ
ที่ไดรับการแต่งตั้งตามกฎ มายว่าดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริ ารพัสดุภาครัฐ/ค่าสมนาคุณกรรมการ
สอบคัด ลือก ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงการคลังว่าดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
รื่อง ลัก กณฑการ บิก งินค่าตอบแทนบุคคล รือคณะ
กรรมการ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
ใ แก่พนักงาน ทศบาล และพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติ
จากผูบริ ารทองถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกจ่าย
งินตอบแทนการปฏิบัติราชการนอก วลาราชการ
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
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ค่า ช่าบาน

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

85,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบานใ กับพนักงาน ทศบาล
ผูมีสิทธิไดรับค่า ช่าบาน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าดวยค่า ช่าบานของขาราชการส่วนทองถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แกไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
รื่อง ลัก กณฑและวิธีการ กี่ยวกับการ บิกจ่าย
งินค่า ช่าบานของขาราชการส่วนทองถิ่น
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
งินช่วย ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือค่าการศึกษาของบุตร พนักงาน ทศบาล
ผูมีสิทธิไดรับ งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(“บุตร” มายความว่าบุตรโดยชอบดวยกฎ มายซึ่งมีอายุครบ
สามปีแต่ไม่ กินยี่สิบ าปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตร
ซึ่งบิดามารดาไดยกใ ป็นบุตรบุญธรรมของผูอื่น)
- ป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ.2562
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินสวัสดิการ กี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
- ป็นไปตาม นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุงการศึกษาและค่า ล่า รียน
- ป็นไปตาม นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 22
ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุงการ
ศึกษาและค่า ล่า รียนในสถานศึกษาของ อกชนประ ภท
อาชีวศึกษา
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งินช่วย ลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญ
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือค่าการศึกษาบุตรของผูไดรับบํานาญ
ปกติ รือผูไดรับบํานาญพิ ศษ พราะ ตุทุพพลภาพตามกฎ มาย
ว่าดวยบํา น็จบํานาญขาราชการส่วนทองถิ่น
รือกฎ มายว่าดวยกองทุนบํา น็จบํานาญขาราชการส่วนทอง
ถิ่น ผูมีสิทธิไดรับ งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(“บุตร” มายความว่าบุตรโดยชอบดวยกฎ มายซึ่งมีอายุครบ
สามปีแต่ไม่ กินยี่สิบ าปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตร
ซึ่งบิดามารดาไดยกใ ป็นบุตรบุญธรรมของผูอื่น)
- ป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ.2562
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินสวัสดิการ กี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
- ป็นไปตาม นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภท
และอัตรา งินบํารุงการศึกษาและค่า ล่า รียน
- ป็นไปตาม นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 22
ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุงการ
ศึกษาและค่า ล่า รียนในสถานศึกษาของ อกชนประ ภท
อาชีวศึกษา
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งินช่วย ลือการศึกษาบุตรผูบริ ารทองถิ่น

จํานวน

40,000 บาท

รวม

1,417,800 บาท

จํานวน

150,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือค่าการศึกษาบุตรของผูบริ ารทองถิ่นผูมี
สิทธิไดรับ งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(“บุตร” มายความว่าบุตรโดยชอบดวยกฎ มายซึ่งมีอายุครบ
สามปีแต่ไม่ กินยี่สิบ าปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตร
ซึ่งบิดามารดาไดยกใ ป็นบุตรบุญธรรมของผูอื่น)
- ป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ.2562
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินสวัสดิการ กี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
- ป็นไปตาม นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุงการศึกษาและค่า ล่า รียน
- ป็นไปตาม นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 22
ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุงการ
ศึกษาและค่า ล่า รียนในสถานศึกษาของ อกชนประ ภท
อาชีวศึกษา
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
ค่าจาง มาบริการ
พื่อจ่าย ป็นค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บ นังสือ รือ ขาปก นังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากําจัดขยะ รือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่า ช่า
ทรัพยสิน (ยก วน ค่า ช่าบาน) ค่าโฆษณาและ ผยแพร่
ประชาสัมพันธ (รายจ่าย กี่ยวกับการจาง มาโฆษณาประชา
สัมพันธและ ผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย สียงโทรทัศน โรง
ม รสพ ค่าจัดทํา อกสารประชาสัมพันธ รือสิ่งพิมพต่างๆ) ค่า
ธรรม นียมต่างๆ ค่า บี้ยประกัน ค่าใชจ่ายในการดํา นินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจาง มาบริการบุคคลภายนอก ช่น ค่าจางที่
ปรึกษา ค่าจางออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจางทนายความ
ค่าจางทําระบบแผนที่ภาษี ค่าจางผู ชี่ยวชาญบัญชี ค่าจางปรับ
ปรุงโด มน ว็บไซต ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทํา มันสัตว ค่าจางแรง
งานราษฎรกรณีดํา นิน อง ค่าจาง มาที่มีลักษณะการจางทํา พื่อ
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ใ ไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธป้ายชื่อสํานักงาน รือป้ายอื่นๆ ที่
ไม่มีลักษณะ ป็นสิ่งก่อสราง

-ค่าติดตั้งไฟฟ้า พื่อใชในราชการ
(1) ค่าปัก สาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการ พื่อใ ราชการได
ใชบริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้ง มอแปลง ครื่องวัดและอุปกรณ
ไฟฟ้า ซึ่ง ป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
(2) ค่าจาง มา ดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้า พิ่ม ติม ค่า
ธรรม นียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การ พิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยาย ขตไฟฟ้า
-การบํารุงรักษา รือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ค่าติดตั้ง
ประปา พื่อใชในราชการ
(1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ พื่อใ องคกร
ปกครองส่วนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่ง ป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
(2) ค่าจาง มา ดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณประปา พิ่ม ติม
รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ ค่าติดตั้งโทรศัพทค่าใชจ่ายต่างๆ
ในการติดตั้งโทรศัพทยก วนค่าตูสาขา ค่า ครื่องโทรศัพทพ่วงภาย
ในและ ครื่องโทรศัพทภายใน ค่าติดตั้ง ครื่องรับสัญญาณต่างๆ
(ที่ไม่ ขาลักษณะที่ดินสิ่งก่อสราง) ฯลฯ

- ป็นไปพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติกํา นดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใ แก่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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โครงการจาง มาทําความสะอาดสํานักงาน ทศบาลตําบล ขานอย

จํานวน

442,800 บาท

โครงการจาง มาบริการบุคคล/ อกชน พื่อดํา นินงานโครงการ รือ จํานวน
สริมการปฏิบัติงานตาม นาที่ปกติของ อปท.

240,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มาบริการในการทําความสะอาดสํานักงาน
ทศบาลตําบล ขานอยและพื้นที่โดยรอบ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่าย
ในการบริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
ขอ 11 (2)
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ 0808.2/ว 0254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 รื่อง ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใชสอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563

พื่อจาง มาบริการบุคคล/ อกชน พื่อดํา นินโครงการ รือ สริม
การปฏิบัติงานตาม นาที่ปกติของ อปท. ตําแ น่งพนักงาน
ขับรถตู จํานวน 1 อัตรา และพนักงานผูปฏิบัติ นาที่
ลขานุการ จํานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทยว่าที่ มท 0808.2/4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 รื่อง ลัก กณฑการดํา นินการจาง
มาและ บิกจ่ายค่าจาง มาบริการ
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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โครงการ ช่า ครื่องถ่าย อกสาร

จํานวน

100,000 บาท

- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ 0808.2/ว 0254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 รื่อง ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใชสอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการ ช่า ครื่องถ่าย อกสาร

พื่อจ่าย ป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรอง รือ ลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น) ค่าใชจ่ายในพิธี ปิดอาคารต่างๆ ค่า
ใชจ่ายพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ค่าใชจ่ายในการประชุม
ราชการ ประกอบดวย การประชุมราชการภายใน น่วยงาน
ประจํา ดือน การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ รือ
คณะทํางานต่างๆ ที่ไดรับการแต่งตั้งตามกฎ มาย ระ บียบ
นังสือสั่งการกระทรวงม าดไทย รือคําสั่งของ อปท.การ
ประชุมสภาทองถิ่น รือคณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้น การ
ประชุมประชาคม มู่บาน พื่อบูรณาการจัดทําแผนชุมชน
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
0406.4/840 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 รื่อง มาตรการบรร ทา
ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจางขั้นต่ําและ พิ่มขีดความ
สามารถของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs)
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่าย
ในการบริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
ขอ 11 (5) และ (6)
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่า
ดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการบริ ารงานขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2562
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใชจ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าลงทะ บียนในการฝึกอบรม ค่า บี้ย ลี้ยง ดิน
ทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมในการใชสนาม
บิน สํา รับ จา นาที่ทองถิ่นที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ค่าใชจ่ายในกิจกรรม ตรียมการระ ว่างการรับ สด็จ ส่ง สด็จ
พื่อจ่าย ป็นค่ารับรอง ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอา าร ค่า
สถานที่ ค่า ช่า รือค่าบริการวัสดุอุปกรณที่จํา ป็น รวมค่าติดตั้ง
และค่ารื้อถอน ค่าใชจ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ฯลฯ ค่าใชจ่าย
อื่นที่จําป็นและ กี่ยวของในการ ตรียมการระ ว่างการรับ สด็จ ส่ง
สด็จ รือ กี่ยว นื่องกับการรับ สด็จ ส่ง สด็จพระม า
กษัตริย พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่าย
ในการบริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
ขอ 11 (1)
- ป็นไปตาม นังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญ าการจัดซื้อจัดจาง
และการบริ ารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 รื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดํา นิน
การจัด าพัสดุที่ กี่ยวกับค่าใชจ่ายในการบริ ารงาน ค่าใชจ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของ น่วยงานของรัฐ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
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ค่าใชจ่ายสํา รับจัดการ ลือกตั้งตามที่กฎ มายกํา นด

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการ ลือกตั้งผูบริ าร สมาชิกสภา ทศบาล
และการมีส่วนร่วมทางการ มืองในการ ลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และค่าใชจ่ายอื่นที่จํา ป็นสํา รับการ ลือกตั้ง
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น ตามความ มาะสมโดยคํานึงถึง
ฐานะการคลังขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบคณะกรรมการการ ลือกตั้งว่าดวยการ ลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่น รือผูบริ ารทองถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบการ
จําแนกประ ภทรายรับ-รายจ่าย ประจําปีขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น
โครงการจัดกิจกรรมและโครงการ ฉลิมพระ กียรติ
จํานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการจัดกิจกรรม อัน ป็นการรักษาไวซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระม ากษัตริย การจัดกิจกรรมและโครงการ ฉลิม
พระ กียรติ การดํา นินการ รือสนับสนุนโครงการอัน นื่องมาจาก
พระราชดําริ การจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ ชิญชวน รือ
อํานวยความสะดวกใ กับประชาชน พื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและ
พระราชพิธีต่างๆ ฯลฯ ช่น ค่าพานพุ่มดอกไม พานพุ่มทอง พาน
พุ่ม งิน พานประดับพุ่มดอกไม กรวยดอกไม พวงมาลัย ช่อ
ดอกไม กระ ชาดอกไม รือพวงมาลาสํา รับวางอนุสาวรีย รือ
ใชในการจัดงานการจัดกิจกรรม ฉลิมพระ กียรติในวโรกาสต่างๆ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่าย
ในการบริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
ขอ 11 (4)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พื่อ พิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ จํานวน
งาน

180,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่า
อา าร ค่า ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
สํา รับใชในโครงการฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในโครงการอบรมดาน
คุณธรรม จริยธรรม พนักงาน ทศบาล อาทิ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นสํา รับใชใน
โครงการฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ขาร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค?กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
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โครงการอบรมใ ความรูพระราชบัญญัติขอมูลข่าวสารทางราชการ
พ.ศ.2540

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม

290,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในโครงการอบรมใ ความรู กี่ยวกับ
พ.ร.บ.ขอมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 อาทิ ช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณและค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นสํา รับ
ใชในโครงการฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกจ่ายค่าใช
จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา ขา
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
พื่อจ่าย ป็นซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน พื่อใ สามารถใชงาน
ไดตามปกติ
(กรณี ป็นการจาง มาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน)
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
114
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ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ นังสือ ครื่องคิด ลขขนาด
ล็ก ครื่อง จาะกระดาษขนาด ล็ก ที่ ย็บกระดาษขนาด ล็ก ไม
บรรทัด ล็ก กรรไกร กาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
อกสาร ครื่องตัดโฟม ครื่องตัดกระดาษ ครื่อง ย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพ ขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน รือ น่วยงาน รือแผ่นป้าย
ต่างๆ ที่ใชในสํานักงาน ช่น มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อ
ผืน) นาฬิกาตั้ง รือแขวน กระ ป๋าพระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง ตาชั่งขนาด ล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ ตนทขนาด
ใ ญ่ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกั้น องแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ

ข. ประ ภทวัสดุสิ้น
ปลือง ไดแก่ กระดาษ มึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด ทปกาว ลวด ย็บกระดาษ กาว สมุด ซอง อกสาร ตลับผง
มึก น้ํา มึกปรินท ทปพีวีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัว ย็บกระดาษ ข็ม มุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
ีบ ่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสํา รับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม ฯลฯ

- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จํานวน
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พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น รวมถึงรายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ัวแรง
ไฟฟ้า ครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสํา รับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า ครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไมชักฟิวส ไมค
ลอย พรอม ครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ ฟิวส ทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอดไฟ ข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ลอดวิทยุ ทรานซิต ตอรและชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีส ตอร มูฟวิ่งคอยส คอม ดน ซอร ขา
ลอดฟลูออ รส ซนซ บรก กอร สายอากาศ รือ สาอากาศ
สํา รับวิทยุ ครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาว
ทียม แบต ตอรี่โซล่า ซลล กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ
ค. ประ ภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไ ล่ไดแก่ ดอก
ลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุงานบานงานครัว

จํานวน

1) พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
ที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคง
ทน ไดแก่ มอ กระทะ กะละมัง ตะ ลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
งา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตารีด ครื่องบด
อา าร ครื่องตีไข่ไฟฟ้า ครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า มอ
ไฟฟ้า รวมถึง มอ ุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส ตา ตู ก็บอุปกรณดับ พลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบลอลาก อ่างลาง นา ถังน้ํา
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกก
ลิ่น แปรง ไมกวาด ข่ง มุง ผาปูที่นอน ปลอก มอน มอน ผา
่ม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจาก อกชน ัวดูตะกอนสระว่าย
น้ํา อา าร สริม (นม) วัสดุประกอบอา าร อา ารสํา ร็จรูป ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค

117

10,000 บาท

นา : 26/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:06

วัสดุก่อสราง

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
ที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ ไม
ต่างๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว สียม ลื่อย ขวาน กบไสไม ทป
วัดระยะ ครื่องวัดขนาด ล็ก ช่น ตลับ มตร ลูกดิ่ง สว่านมือ โถ
สวม อ่างลางมือ ราวพาดผา ครื่องยิงตะปู นากากใส่ ชื่อม
ล็ก นั่งราน ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ น้ํามันทาไม ทิน นอร สี ปูน
ซี มนต ทราย ยางมะตอยสํา ร็จรูป อิฐ รือซี มนต
บล็อก กระ บื้อง สังกะสี ตะปู ล็ก สน แปรงทาสี แผ่นดิน นียว
สัง คราะ ฯลฯ
ค. ประ ภทอุปกรณประกอบและอะไ ล่ ไดแก่ ท่อน้ําและอุปกรณ
ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใช
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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นา : 27/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:06

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ ราย
จ่ายที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจ ลื่อน คีมล็อค ล็อค กียร ล็อคคลัตซ ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ ยางรถยนต น้ํามัน บรก นอตและ
สกรู สายไมล พลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
ค. ประ ภทอุปกรณประกอบและอะไ ล่ ไดแก่ บาะรถ
ยนต ครื่องยนต (อะไ ล่) ชุด กียรรถยนต บรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด มอน้ํา ัว ทียน แบต ตอรรี่ จาน
จ่าย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ บรก อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมอง
ขางรถยนต กันชนรถยนต ข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใช
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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30,000 บาท

นา : 28/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:06

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
ที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ แกส ุงตม น้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามัน
ดี ซล น้ํามันกาด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
ครื่อง ถ่าน กาซ น้ํามัน กียร น้ํามัน ล่อลื่น ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
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100,000 บาท

นา : 29/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:06

วัสดุวิทยาศาสตร รือการแพทย

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
ที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ ชุด ครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวย
แกว กระบอกตวง บา ลอม ูฟัง (Stethoscope) ปล ามคน
ไข คีมถอนฟัน ครื่องวัดน้ําฝน ถัง ก็บ ชื้อ พลิง ครื่องนึ่ง ครื่อง
มือวิทยาศาสตร ครื่องวัดอุณ ภูมิ (ปรอทวัดไข) ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ สําลี และผาพันแผล ยาและ
วชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลม อกซ รย คมีภัณฑ ออกซิ จน น้ํายา
ต่าง ๆ ลือด สายยาง ลูกยาง ลอดแกว กระดาษกรองลวด ชื่อม
งิน ถุงมือ จุกต่าง ๆ สัตว ลี้ยง พื่อการทดลองวิทยาศาสตร รือ
การแพทย ลอด อกซ รย ทรายอะ บท น้ํายาพ่น มอก
ควัน กําจัดยุง คลอรีน สารสม นากากอนามัย ชุดป้องกัน ชื้อ
โรค (แบบใชครั้ง ดียวทิ้ง) ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ – รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใช
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

121

5,000 บาท

นา : 30/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:06

วัสดุการ กษตร

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
ที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ คียว สปริง กลอร (Spinkler) จอบ
มุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระ ว่าง
แถว ครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อน บนโธส อวน (สํา ร็จ
รูป) กระชัง มีดตัดตนไม ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว อา ารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา น้ํา ชื้อ
พันธุสัตว วัสดุ พาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช ช่น ใบ
มีด ชือก ผาใบ รือผาพลาสติก นากากป้องกันแกสพิษ ฯลฯ
ค. ประ ภทวัสดุประกอบและอะไ ล่ไดแก่ ัวกะโ ลกดูดน้ํา ฯลฯ

- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
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10,000 บาท

นา : 31/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:06

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร่

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
ที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ ขาตั้งกลอง ขาตั้ง ขียนภาพ กล่อง
และระวิงใส่ฟิลมภาพยนตร ครื่องกรอ ทป ลนสซูม กระ ป๋าใส่
กลองถ่ายรูป ป้ายไฟแจง ตือนแบบลอลาก ป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ พู่กัน สี กระดาษ
โปส ตอร ฟิลม มมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึก สียง รือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอ ทป ,แผ่นซีดี) รูปสี รือขาวดําที่ไดจาก
การลาง อัดขยาย ภาพถ่ายดาว ทียม อกสาร ผยแพร่ผลการ
ดํา นินงาน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
วัสดุคอมพิว ตอร

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
ที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
123

นา : 32/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:06

ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ แผ่น รือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ อุปกรณบันทึก
ขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) (Reel Mag
netic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
ทปบันทึกขอมูล ัวพิมพ รือ ทปพิมพสํา รับ ครื่องพิมพสํา รับ
คอมพิว ตอร ตลับผง มึกสํา รับ
ครื่องพิมพแบบ ล ซอร กระดาษต่อ นื่อง สาย ค บิล ฯลฯ
ค. ประ ภทอุปกรณประกอบและอะไ ล่ ไดแก่ น่วยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ
รือแป้นพิมพ มนบอรด มมโมรี่ชิป
(Main Board) (Memory Chip)(Key Board) ช่น คัตซีท ฟิด
ดอร มาส (Mouse) RAM (Cut Sheet Feeder)
พริน ตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) ครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิ ล็กทรอนิกส (Card) ช่น
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
ป็นตน
ครื่องอ่านและบันทึกขอมูลแบบต่างๆ ช่น แบบดิส
กตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล
(Optical) รา ตอร (Router) ป็นตน

- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

124

นา : 33/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:06

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

965,000 บาท

จํานวน

800,000 บาท

- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่าย
ในการบริ ารงาน
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562 ขอ 18 (1)
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าน้ําประปา สํา รับอาคารสํานักงาน
ทศบาลตําบล ขานอย และอาคารสํานักงาน ลัง ก่า
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการบริ ารงาน
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562 ขอ 18 (1)
ค่าบริการโทรศัพท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าโทรศัพทพื้นฐาน สํา รับอาคารสํานักงาน
/ค่าโทรศัพท คลื่อนที่และ มายความรวมถึงค่าใชจ่าย
พื่อใ ไดใชบริการดังกล่าว และค่าใชจ่ายที่ กิดขึ้น
กี่ยวกับการใชบริการ ช่น ค่า ช่า ครื่อง
ค่า ช่า มาย ลขโทรศัพท ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการบริ ารงาน
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562 ขอ 18 (1)
ค่าบริการไปรษณีย

จํานวน

40,000 บาท

ค่าไฟฟ้า
พื่อจ่าย ป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน ทศบาลตําบล ขานอยในที่
สาธารณะ

พื่อจ่าย ป็นค่าไปรษณีย ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียกร
ค่า ช่าตูไปรษณีย ค่าธรรม นียมโอน งินในระบบบริ ารการ งิน
การคลังภาครัฐแบบอิ ล็กทรอนิคส (GFMIF) ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการบริ ารงาน
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562 ขอ 18 (2)
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นา : 34/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:06

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จํานวน

55,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่า ท ล็กซ ค่าวิทยุสื่อสาร
ค่าสื่อสารผ่านดาว ทียม ค่าใชจ่าย กี่ยวกับระบบอิน ตอร น็ต
รวมถึงอิน ตอร น็ตการดและค่าสื่อสารอื่นๆ และใ มายรวมถึง
ค่าใชจ่าย พื่อใ ไดใชบริการดังกล่าว และค่าใชจ่ายอื่นที่ กิดขึ้น
กี่ยวกับการใชบริการ ค่าต่อสัญญาณจีพี อส (1 ครั้งต่อปี) ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่าย
ในการบริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
ขอ 18 (3)
ค่า ช่าพื้นที่ ว็บไซต และค่าธรรม นียมที่ กี่ยวของ
จํานวน

10,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใชจ่ายในการปรับปรุง ว็บไซต ทศบาลตําบล ขานอย
ไดแก่ ค่าออกแบบกราฟฟิก ค่า ช่าพื้นที่ ว็บไซต
ค่าธรรม นียมต่ออายุโด มน ค่าธรรม นียมอื่น
รวมถึงค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่ กี่ยวของ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่าย
ในการบริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
ขอ 11 (10)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

112,700 บาท

รวม

112,700 บาท

จํานวน

52,500 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน
จัดซื้อ กาอี้ จํานวน 15 ตัว
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ กาอี้ทํางาน สํา รับพนักงาน
ทศบาล จํานวน 15 ตัว โดยมีคุณลักษณะพอสัง ขปดังนี้
1. ป็น กาอี้ ุมดวย บาะ นังสัง คราะ PU มีพนักพิง
2.บุดวยฟองน้ํา ุม นังสัง คราะ PU
3.มีที่พักแขนพลาสติกอยู่ระดับพอดีกับสรีระ
4.ฐาน กาอี้ทําจากวัสดุแข็งแรง ทนทาน
5.ลอทําจากวัสดุ PU แข็งแรงทนทาน
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ (จัดซื้อตามราคาทองถิ่นโดย
ถือปฏิบัติตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
- ป็นไปตามราคาในจัง วัด รือทองถิ่น ( ตุผล : นื่องจาก
ครุภัณฑดังกล่าวไม่มีกํา นดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึง
มีความจํา ป็นตองตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑตามราคาใน
จัง วัด รือทองถิ่นนั้น ๆ รือราคาที่ คยจัด าอย่างประ ยัด)
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ขอ 3.4 ครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งก่อสรางที่ตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นใ จัดทํา ฉพาะ
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดํา นินการ
จัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ พื่อประชาชนได
ใช/รับประโยชนจากครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางนั้น และ ป็นไป
ตามอํานาจ นาที่ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:06

จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 2 ตัว

จํานวน

พื่อจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 2 ตัว
โดยมีคุณลักษณะพอสัง ขปดังนี้
1.โตะทํางาน ล็กขนาดไม่นอยกว่า 4 ฟุต
2. นาโตะ PVC รือ คลือบดวยวัสดุกันน้ํา
3.มีลิ้นชักดานขวา 3 ลิ้นชัก ลิ้นชักตรงกลาง 1 ลิ้นชัก
4.ขาโตะ ล็ก แบบรางลอ ลื่อน
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ (จัดซื้อตามราคาทองถิ่นโดย
ถือปฏิบัติตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
- ป็นไปตามราคาในจัง วัด รือทองถิ่น ( ตุผล : นื่องจาก
ครุภัณฑดังกล่าวไม่มีกํา นดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึง
มีความจํา ป็นตองตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑตามราคาใน
จัง วัด รือทองถิ่นนั้น ๆ รือราคาที่ คยจัด าอย่างประ ยัด)
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ขอ 3.4 ครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งก่อสรางที่ตองนํามาบรรจุ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น ใ จัดทํา ฉพาะครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อ
สรางที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดํา นินการจัดทําบริการ
สาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ พื่อประชาชนไดใช/รับ
ประโยชนจากครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางนั้น และ ป็นไปตาม
อํานาจ นาที่ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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10,200 บาท

นา : 37/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:06

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อซ่อมแซม บํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใ ญ่ ช่น ยานพา นะ ครื่องจักรกล ป็นตน ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ รือค่าซ่อมกลาง
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น

129

50,000 บาท

นา : 38/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:06

งบเงินอุดหนุน

รวม

35,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

35,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

งินอุด นุนองคกรปกครองส่วนทองถิ่น
อุด นุนศูนยปฏิบัติการร่วมในการช่วย ลือประชาชนขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น (สถานที่กลาง)
พื่อ ป็นค่าใชจ่ายตามโครงการ ศูนยปฏิบัติการร่วมในการช่วย
ลือประชาชนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
(สถานที่กลาง)
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินอุด นุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
ว 4750 ลงวันที1่ 4สิง าคม2563 รื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติ
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินอุด นุนขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่นพ.ศ.2559 ที่แกไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563
- ป็นไปตาม นังสืออํา ภอปราณบุรี ที่ ปข 0023.12/ว 914 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2564
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินอุด นุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่าย พื่อช่วย
ลือประชาชนตามอํานาจ นาที่ขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 แกไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564
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นา : 39/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:06

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานส่วนทองถิ่น

รวม

660,000 บาท

รวม

596,000 บาท

รวม

596,000 บาท

จํานวน

476,000 บาท

จํานวน

108,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานส่วนทองถิ่น
ประจําปี/ งินปรับปรุง งิน ดือนขาราชการ
รือพนักงานส่วนทองถิ่นประจําปี
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล
ส่วนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่าย งิน ดือน
งินปี บํา น็จ บํานาญและ งินอื่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ.2535
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระค่าใชจ่ายดาน
การบริ ารงานบุคคลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจาง
พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนพนักงานจาง/ งินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจาง ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน ทศบาล
รื่อง มาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระค่าใชจ่ายดาน
การบริ ารงานบุคคลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจาง

จํานวน

12,000 บาท

รวม

64,000 บาท

รวม

64,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

54,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ใ กับพนักงานจาง
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน ทศบาล
รื่อง กํา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก กณฑการใ
พนักงาน ทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของ ทศบาล
ไดรับ งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 10 สิง าคม 2558
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระค่าใชจ่าย
ดานการบริ ารงานบุคคลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น
พื่อจ่าย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย
การกํา นดประโยชนตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ
อันมีลักษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนทองถิ่น
ใ ป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2557
ค่า ช่าบาน
พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบานใ กับพนักงาน ทศบาลผูมีสิทธิ
ไดรับค่า ช่าบาน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าดวยค่า ช่าบานของขาราชการส่วนทองถิ่น พ.ศ.2548
และที่แกไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
รื่อง ลัก กณฑและวิธีการ กี่ยวกับการ บิกจ่าย งิน
ค่า ช่าบานของขาราชการส่วนทองถิ่น
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานส่วนทองถิ่น

รวม

5,236,250 บาท

รวม

4,329,400 บาท

รวม

4,329,400 บาท

จํานวน

3,373,060 บาท

จํานวน

70,980 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานส่วนทองถิ่น
ประจําปี/ งินปรับปรุง งิน ดือนขาราชการ
รือพนักงานส่วนทองถิ่นประจําปี
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล
ส่วนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่าย งิน ดือน
งินปี บํา น็จ บํานาญและ งินอื่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ.2535
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระค่าใชจ่ายดาน
การบริ ารงานบุคคลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
งิน พิ่มต่าง ๆ ของขาราชการ รือพนักงานส่วนทองถิ่น
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ใ กับพนักงานจาง
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน ทศบาล
รื่อง กํา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก กณฑการใ
พนักงาน ทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของ ทศบาล
ไดรับ งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 10 สิง าคม 2558
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระค่าใชจ่าย
ดานการบริ ารงานบุคคลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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งินประจําตําแ น่ง

จํานวน

103,200 บาท

จํานวน

739,920 บาท

จํานวน

42,240 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแ น่งผูอํานวยการกองคลัง/ ัว นา
ฝ่าย รือพนักงานส่วนทองถิ่นผูมีสิทธิไดรับ งิน
ประจําตําแ น่ง
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ารงาน
บุคคลส่วนทองถิ่น รื่อง กํา นดมาตรฐานกลางการบริ ารงาน
บุคคลส่วนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มษายน 2556
ค่าตอบแทนพนักงานจาง
พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนพนักงานจาง/ งินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจาง ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน ทศบาล
รื่อง มาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระค่าใชจ่ายดาน
การบริ ารงานบุคคลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจาง
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ใ กับพนักงานจาง
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน ทศบาล
รื่อง กํา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก กณฑการใ
พนักงาน ทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของ ทศบาล
ไดรับ งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 10 สิง าคม 2558
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระค่าใชจ่าย
ดานการบริ ารงานบุคคลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

รวม

812,450 บาท

รวม

437,450 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

1) พื่อจ่าย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ
( งินรางวัลประจําปี)
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าดวยการกํา นดประโยชนตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ
อันมีลักษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนทองถิ่น
ใ ป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2557
2) พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนบุคคล รือคณะกรรมการที่ไดรับ
การแต่งตั้งตามกฎ มายว่าดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริ ารพัสดุภาครัฐ/ค่าสมนาคุณกรรมการ
สอบคัด ลือกฯ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงการคลังว่าดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
รื่อง ลัก กณฑการ บิก งินค่าตอบแทนบุคคล รือคณะ
กรรมการ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
ใ แก่พนักงาน ทศบาล และพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติ
จากผูบริ ารทองถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกจ่าย
งินตอบแทนการปฏิบัติราชการนอก วลาราชการ
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
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ค่า ช่าบาน

จํานวน

240,000 บาท

จํานวน

117,450 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบานใ กับพนักงาน ทศบาล
ผูมีสิทธิไดรับค่า ช่าบาน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าดวยค่า ช่าบานของขาราชการส่วนทองถิ่น พ.ศ.2548
และที่แกไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
รื่อง ลัก กณฑและวิธีการ กี่ยวกับการ บิกจ่าย งิน
ค่า ช่าบานของขาราชการส่วนทองถิ่น
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
งินช่วย ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือค่าการศึกษาของบุตรพนักงาน ทศบาล
ผูมีสิทธิไดรับ งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(“บุตร” มายความว่าบุตรโดยชอบดวยกฎ มายซึ่งมีอายุครบ
สามปีแต่ไม่ กินยี่สิบ าปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
และบุตรซึ่งบิดามารดาไดยกใ ป็นบุตรบุญธรรมของผูอื่น)

- ป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา งินสวัสดิการ
กี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าดวย งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
- ป็นไปตาม นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0422.3/ ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุงการศึกษาและค่า ล่า รียน
- ป็นไปตาม นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0408.5/ ว 22 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561
รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุงการศึกษา
และค่า ล่า รียนในสถานศึกษาของ อกชนประ ภทอาชีวศึกษา
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ค่าใช้สอย

รวม

200,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
พื่อจ่าย ป็นค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บ นังสือ รือ ขาปก นังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากําจัดขยะ รือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่า ช่า
ทรัพยสิน (ยก วน ค่า ช่าบาน) ค่าโฆษณาและ ผยแพร่
ประชาสัมพันธ (รายจ่าย กี่ยวกับการจาง มาโฆษณาประชา
สัมพันธและ ผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย สียงโทรทัศน โรง
ม รสพ ค่าจัดทํา อกสารประชาสัมพันธ รือสิ่งพิมพต่างๆ) ค่า
ธรรม นียมต่างๆ ค่า บี้ยประกัน ค่าใชจ่ายในการดํา นินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจาง มาบริการบุคคลภายนอก ช่น ค่าจางที่
ปรึกษา ค่าจางออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจางทนายความ
ค่าจางทําระบบแผนที่ภาษี ค่าจางผู ชี่ยวชาญบัญชี ค่าจางปรับ
ปรุงโด มน ว็บไซต ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทํา มันสัตว ค่าจางแรง
งานราษฎรกรณีดํา นิน อง ค่าจาง มาที่มีลักษณะการจางทํา พื่อ
ใ ไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธป้ายชื่อสํานักงาน รือป้ายอื่นๆ ที่
ไม่มีลักษณะ ป็นสิ่งก่อสราง
-ค่าติดตั้งไฟฟ้า พื่อใชในราชการ
(1) ค่าปัก สาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการ พื่อใ ราชการได
ใชบริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้ง มอแปลง ครื่องวัดและอุปกรณ
ไฟฟ้า ซึ่ง ป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
(2) ค่าจาง มา ดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้า พิ่ม ติม ค่า
ธรรม นียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การ พิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยาย ขตไฟฟ้า
-การบํารุงรักษา รือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ค่าติดตั้ง
ประปา พื่อใชในราชการ
(1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ พื่อใ องคกร
ปกครองส่วนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่ง ป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
(2) ค่าจาง มา ดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณประปา พิ่ม ติม
รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ ค่าติดตั้งโทรศัพทค่าใชจ่ายต่างๆ
ในการติดตั้งโทรศัพทยก วนค่าตูสาขา ค่า ครื่องโทรศัพทพ่วงภาย
ในและ ครื่องโทรศัพทภายใน ค่าติดตั้ง ครื่องรับสัญญาณต่างๆ
(ที่ไม่ ขาลักษณะที่ดินสิ่งก่อสราง) ฯลฯ
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- ป็นไปพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติกํา นดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใ แก่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใชจ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

พื่อจ่าย ป็นค่าลงทะ บียนในการฝึกอบรม ค่า บี้ย ลี้ยง
ดินทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ
ค่าธรรม นียมในการใชสนามบิน
สํา รับ จา นาที่ทองถิ่นที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ

- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการ ขารับ
การฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
และที่แกไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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โครงการจัด ก็บภาษีนอกสถานที่
พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใชจ่ายอื่นๆ
ที่จํา ป็นตองใชในโครงการนี้ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงการคลัง
ว่าดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
แกไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
โครงการประชาสัมพันธ ผยแพร่ความรูดานการชําระภาษีและค่า
ธรรม นียมใบอนุญาตต่างๆ
พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใชจ่ายอื่นๆ
ที่จํา ป็นตองใชในโครงการนี้ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงการคลัง
ว่าดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพยสิน พื่อรองรับภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุอุปกรณ ค่าจางปรับปรุง
ค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นตองใชในโครงการนี้ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงการคลัง
ว่าดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย
ค่าใชจ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าดวยแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพยสิน
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2550
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

จํานวน

30,000 บาท

รวม

175,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
พื่อใ สามารถใชงานไดตามปกติ
(กรณี ป็นการจาง มาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน)
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและการจําแนกประ ภทรายรับ – รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ นังสือ ครื่องคิด ลขขนาด
ล็ก ครื่อง จาะกระดาษขนาด ล็ก ที่ ย็บกระดาษขนาด ล็ก ไม
บรรทัด ล็ก กรรไกร กาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
อกสาร ครื่องตัดโฟม ครื่องตัดกระดาษ ครื่อง ย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพ ขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน รือ น่วยงาน รือแผ่นป้าย
ต่างๆ ที่ใชในสํานักงาน ช่น มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อ
ผืน) นาฬิกาตั้ง รือแขวน กระ ป๋าพระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง ตาชั่งขนาด ล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ ตนทขนาด
ใ ญ่ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกั้น องแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น
ปลือง ไดแก่ กระดาษ มึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด ทปกาว ลวด ย็บกระดาษ กาว สมุด ซอง อกสาร ตลับผง
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มึก น้ํา มึกปรินท ทปพีวีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัว ย็บกระดาษ ข็ม มุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
ีบ ่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสํา รับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จํานวน
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พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
ที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ัวแรง
ไฟฟ้า ครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสํา รับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า ครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไมชักฟิวส ไมค
ลอย พรอม ครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ ฟิวส ทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอดไฟ ข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ลอดวิทยุ ทรานซิต ตอรและชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีส ตอร มูฟวิ่งคอยส คอม ดน ซอร ขา
ลอดฟลูออ รส ซนซ บรก กอร สายอากาศ รือ สาอากาศ
สํา รับวิทยุ ครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาว ทียม
แบต ตอรี่โซล่า ซลล กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ
ค. ประ ภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไ ล่ ไดแก่ ดอก
ลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
ที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจ ลื่อน คีมล็อค ล็อค กียร ล็อคคลัตซ ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ ยางรถยนต น้ํามัน บรก นอตและ
สกรู สายไมล พลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
ค. ประ ภทอุปกรณประกอบและอะไ ล่ ไดแก่ บาะรถ
ยนต ครื่องยนต (อะไ ล่) ชุด กียรรถยนต บรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด มอน้ํา ัว ทียน แบต ตอรรี่ จาน
จ่าย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ บรก อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมอง
ขางรถยนต กันชนรถยนต ข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
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30,000 บาท

นา : 52/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:06

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
ที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ แกส ุงตม น้ํามัน ชื้อ
พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามันกาด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจาร
บี น้ํามัน ครื่อง ถ่าน กาซ น้ํามัน กียร น้ํามัน ล่อลื่น ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
วัสดุคอมพิว ตอร
พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
ที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ แผ่น รือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ อุปกรณบันทึก
ขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) (Reel Mag
netic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
ทปบันทึกขอมูล ัวพิมพ รือ ทปพิมพสํา รับ ครื่องพิมพสํา รับ
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นา : 53/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:06

คอมพิว ตอร ตลับผง มึกสํา รับ
ครื่องพิมพแบบ ล ซอร กระดาษต่อ นื่อง สาย ค บิล ฯลฯ
ค. ประ ภทอุปกรณประกอบและอะไ ล่ ไดแก่ น่วยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ
รือแป้นพิมพ มนบอรด มมโมรี่ชิป
(Main Board) (Memory Chip)(Key Board) ช่น คัตซีท ฟิด
ดอร มาส (Mouse) RAM (Cut Sheet Feeder)
พริน ตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) ครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิ ล็กทรอนิกส (Card) ช่น
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
ป็นตน
ครื่องอ่านและบันทึกขอมูลแบบต่างๆ ช่น แบบดิส
กตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล
(Optical) รา ตอร (Router) ป็นตน

- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

94,400 บาท

รวม

94,400 บาท

จํานวน

5,000 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน
จัดซื้อ กาอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว
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นา : 54/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:06

พื่อจัดซื้อ กาอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ (จัดซื้อตามราคาทองถิ่นโดย
ถือปฏิบัติตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
- ป็นไปตามราคาในจัง วัด รือทองถิ่น ( ตุผล : นื่องจาก
ครุภัณฑดังกล่าวไม่มีกํา นดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึง
มีความจํา ป็นตองตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑตามราคาใน
จัง วัด รือทองถิ่นนั้น ๆ รือราคาที่ คยจัด าอย่างประ ยัด)
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ขอ 3.4 ครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งก่อสรางที่ตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นใ จัดทํา ฉพาะ
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดํา นินการ
จัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ พื่อประชาชนได
ใช/รับประโยชนจากครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางนั้น และ ป็นไป
ตามอํานาจ นาที่ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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นา : 55/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:06

ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็กทรอนิกส
ครื่องคอมพิว ตอร สํา รับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1
ครื่อง
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอรสํา รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 จํานวน 1 ครื่อง
และมีขนาดจอแสดงภาพไม่นอยกว่า 19 นิ้ว
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม กณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณและระบบคอมพิว ตอร กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและ
สังคม
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ขอ 3.4 ครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งก่อสรางที่ตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น ใ จัดทํา ฉพาะ
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดํา นินการ
จัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ พื่อประชาชนได
ใช/รับประโยชนจากครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางนั้น และ ป็นไป
ตามอํานาจ นาที่ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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จํานวน

22,000 บาท

นา : 56/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:06

ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ขาวดํา จํานวน 1 ครื่อง
พื่อจัดซื้อ ครื่องพิมพ ล ซอร ชนิด Network แบบที่ 1
(28 นา/นาที) จํานวน 1 ครื่อง
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม กณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณและระบบคอมพิว ตอร กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและ
สังคม
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ขอ 3.4 ครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งก่อสรางที่ตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น ใ จัดทํา ฉพาะ
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดํา นินการ
จัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ พื่อประชาชนได
ใช/รับประโยชนจากครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางนั้น และ ป็นไป
ตามอํานาจ นาที่ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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จํานวน

8,900 บาท

นา : 57/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:06

ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED สี จํานวน 1 ครื่อง

จํานวน

10,000 บาท

- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม กณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณและระบบคอมพิว ตอร กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและ
สังคม
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ขอ 3.4 ครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งก่อสรางที่ตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น ใ จัดทํา ฉพาะ
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดํา นินการ
จัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ พื่อประชาชนได
ใช/รับประโยชนจากครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางนั้น และ ป็นไป
ตามอํานาจ นาที่ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
ครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 ครื่อง
จํานวน

2,500 บาท

พื่อจัดซื้อ ครื่องพิมพ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1
(18 นา/นาที) จํานวน 1 ครื่อง

พื่อจัดซื้อ ครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 ครื่อง
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม กณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณและระบบคอมพิว ตอร กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและ
สังคม
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ขอ 3.4 ครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งก่อสรางที่ตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นใ จัดทํา ฉพาะ
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดํา นินการ
จัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ พื่อประชาชนได
ใช/รับประโยชนจากครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางนั้น และ ป็นไป
ตามอํานาจ นาที่ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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สแกน นอร สํา รับงาน ก็บ อกสารระดับศูนยบริการแบบที่ 1
จํานวน 1 ครื่อง

จํานวน

16,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจัดซื้อ ครื่องสแกน นอร สํา รับงาน ก็บ อกสารระดับศูนย
บริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 ครื่อง
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม กณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณและระบบคอมพิว ตอร กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและ
สังคม
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ขอ 3.4 ครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งก่อสรางที่ตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น ใ จัดทํา ฉพาะ
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดํา นินการ
จัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ พื่อประชาชนได
ใช/รับประโยชนจากครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางนั้น และ ป็นไป
ตามอํานาจ นาที่ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อซ่อมแซม บํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใ ญ่ ช่น ยานพา นะ ครื่องจักรกล ป็นตน ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ รือค่าซ่อมกลาง
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานส่วนทองถิ่น
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานส่วนทองถิ่น
ประจําปี/ งินปรับปรุง งิน ดือนขาราชการ
รือพนักงานส่วนทองถิ่นประจําปี
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล
ส่วนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่าย งิน ดือน
งินปี บํา น็จ บํานาญและ งินอื่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ.2535
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระค่าใชจ่ายดาน
การบริ ารงานบุคคลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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จํานวน

471,000 บาท

นา : 60/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:06

งิน พิ่มต่าง ๆ ของขาราชการ รือพนักงานส่วนทองถิ่น

จํานวน

10,000 บาท

รวม

100,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว งิน พิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)
งิน พิ่มตําแ น่งนิติกร (พ.ต.ก.) งิน พิ่มตามที่กฎ มายกํา นด
งินค่าตอบแทนราย ดือน งินค่าตอบแทนพิ ศษราย ดือน ฯลฯ
สํา รับขาราชการ รือพนักงานส่วนทองถิ่น ผูมีสิทธิไดรับ งิน พิ่ม
ประ ภทต่างๆ
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน ทศบาล
รื่อง กํา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก กณฑการใ
พนักงาน ทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของ ทศบาล
ไดรับ งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 10 สิง าคม 2558
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระค่าใชจ่ายดาน
การบริ ารงานบุคคลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น
พื่อจ่าย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าดวยการกํา นดประโยชนตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ
อันมีลักษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนทองถิ่น
ใ ป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2557
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ค่า ช่าบาน

จํานวน

30,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบานใ กับพนักงาน ทศบาล
ผูมีสิทธิไดรับค่า ช่าบาน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าดวยค่า ช่าบานของขาราชการส่วนทองถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แกไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
รื่อง ลัก กณฑและวิธีการ กี่ยวกับการ บิกจ่าย
งินค่า ช่าบานของขาราชการส่วนทองถิ่น
ค่าใช้สอย
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
พื่อจ่าย ป็นซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน พื่อใ สามารถใชงาน
ไดตามปกติ (กรณี ป็นการจาง มาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง
งาน)
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
ที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ นังสือ ครื่องคิด ลขขนาด
ล็ก ครื่อง จาะกระดาษ ขนาด ล็ก ที่ ย็บกระดาษขนาด ล็ก ไม
บรรทัด ล็ก กรรไกร กาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
อกสาร ครื่องตัดโฟม ครื่องตัดกระดาษ ครื่อง ย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพ ขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
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ประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน รือ น่วยงาน รือแผ่นป้าย
ต่าง ๆ ที่ใชในสํานักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อ
ผืน) นาฬิกาตั้ง รือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระ ป๋า ตาชั่งขนาด ล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ
ตนทขนาดใ ญ่ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกั้น องแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น
ปลือง ไดแก่ กระดาษ มึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด ทปกาว ลวด ย็บกระดาษ กาว สมุด ซอง อกสาร ตลับผง
มึก น้ํา มึกปรินท ทปพีวีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัว ย็บกระดาษ ข็ม มุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
ีบ ่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสํา รับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใช
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิว ตอร

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
ที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ แผ่น รือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
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ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ อุปกรณบันทึก
ขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) (Reel Mag
netic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
ทปบันทึกขอมูล ัวพิมพ รือ ทปพิมพสํา รับ ครื่องพิมพสํา รับ
คอมพิว ตอร ตลับผง มึกสํา รับ
ครื่องพิมพแบบ ล ซอร กระดาษต่อ นื่อง สาย ค บิล ฯลฯ
ค. ประ ภทอุปกรณประกอบและอะไ ล่ ไดแก่ น่วยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ
รือแป้นพิมพ มนบอรด มมโมรี่ชิป
(Main Board) (Memory Chip)(Key Board) ช่น คัตซีท ฟิด
ดอร มาส (Mouse) RAM (Cut Sheet Feeder)
พริน ตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) ครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิ ล็กทรอนิกส (Card) ช่น
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
ป็นตน
ครื่องอ่านและบันทึกขอมูลแบบต่างๆ ช่น แบบดิส
กตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล
(Optical) รา ตอร (Router) ป็นตน

- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานส่วนทองถิ่น

รวม

736,440 บาท

รวม

671,640 บาท

รวม

671,640 บาท

จํานวน

311,640 บาท

จํานวน

324,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานส่วนทองถิ่น
ประจําปี/ งินปรับปรุง งิน ดือนขาราชการ
รือพนักงานส่วนทองถิ่นประจําปี
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล
ส่วนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่าย งิน ดือน
งินปี บํา น็จ บํานาญและ งินอื่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ.2535
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระค่าใชจ่ายดาน
การบริ ารงานบุคคลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจาง
พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนพนักงานจาง/ งินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจาง ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน ทศบาล
รื่อง มาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระค่าใชจ่ายดาน
การบริ ารงานบุคคลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น

156

นา : 65/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:06

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจาง

จํานวน

36,000 บาท

รวม

64,800 บาท

รวม

44,800 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ใ กับพนักงานจาง
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน ทศบาล
รื่อง กํา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก กณฑการใ
พนักงาน ทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของ ทศบาล
ไดรับ งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 10 สิง าคม 2558
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระค่าใชจ่าย
ดานการบริ ารงานบุคคลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น
พื่อจ่าย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าดวยการกํา นดประโยชนตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ
อันมีลักษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนทองถิ่น
ใ ป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2557
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ค่า ช่าบาน

จํานวน

34,800 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบานใ กับพนักงาน ทศบาล
ผูมีสิทธิไดรับค่า ช่าบาน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าดวยค่า ช่าบานของขาราชการส่วนทองถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แกไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
รื่อง ลัก กณฑและวิธีการ กี่ยวกับการ บิกจ่าย
งินค่า ช่าบานของขาราชการส่วนทองถิ่น
ค่าวัสดุ
วัสดุ ครื่องดับ พลิง
พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
ที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ วาลวน้ําดับดํา พลิง ( ชื่อมกับรถดับ
พลิง) ท่อสายส่งน้ํา สายดับ พลิง อุปกรณดับไฟป่า
( ช่น สายฉีด ถัง ไมตบไฟ) ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ ถังดับ พลิง ลูกบอลดับ พลิง ฯลฯ
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวม

445,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

445,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

440,000 บาท

ค่าจาง มาบริการบุคคล/ อกชน พื่อดํา นินงานโครงการ รือ สริม จํานวน
การปฏิบัติงานตาม นาที่ปกติของ อปท.

360,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินการจาง มาบริการ
บุคคล/ อกชน พื่อปฏิบัติ นาที่สนับสนุนงานป้องกันและบรร ทา
สาธารณภัยทั่วไป การรักษาความสงบ รียบรอย และการส่ง สริม
สนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ฯลฯ
- ป็นไปพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติกํา นดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใ แก่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 รื่อง ลัก กณฑ ลัก กณฑการ
ดํา นินการจาง อกชนและการ บิกจ่ายค่าจาง มาบริการ
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครงการ 7 วันอันตราย

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวิทยากร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอา าร ค่า
สถานที่จัดงาน ค่า ช่า รือบริการวัสดุอุปกรณที่จํา ป็นในการจัด
งาน ค่าใชจ่ายฝนการจัดสถานที่ ค่าใชจ่ายอื่น ฯลฯ ที่จํา ป็นและ
กี่ยวของในการจัดโครงการ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา ขาร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
โครงการซอมแผนป้องกันสาธารณภัย
พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมใ ความรูแก่พนักงาน
ทศบาล ประชาชนใน ขตพื้นที่ ทศบาล ช่น ค่าจัดประชุม ค่า
วิทยากร ค่าอา ารว่างและค่า ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณและค่าใช
จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นสํา รับการจัดโครงการซอมแผนป้องกัน
สาธารณภัย
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563

160

นา : 69/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:06

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา ทศบาล
ตําบล ขานอย

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการฝึกอบรม ช่น ค่าที่พัก ค่า
วิทยากร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณณ และค่า
ใชจ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นสํา รับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว5329 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 รื่อง แนวทางการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองส่วนทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 รื่อง ซัก
ซอมแนวทางการตั้งงบประมาณสํา รับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
โครงการสรางวินัยจราจร
จํานวน

10,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใชจ่าย กี่ยวกับการใชตกแต่งสถานที่ ค่าใชจ่ายพิธี ปิด
และพิธีปิด ค่าวัสดุ ครื่อง ขียนและอุปกรณ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่าย อกสาร ค่าพิมพ อกสารและสิ่งพิมพ ค่าใชจ่ายในการติดต่อ
สื่อสาร ค่า ช่าอุปกรณต่างๆ ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า ช่าที่พัก ค่ายานพา นะ ค่าใชจ่าย
อื่นๆ ที่จํา ป็นสํา รับใชในโครงการฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
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ค่าวัสดุ
วัสดุ ครื่องแต่งกาย
พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน
สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ ครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน สื้อ
ผา กาง กง ฝ้า ครื่อง มายต่างๆ ถุง ทา ถุง
มือ รอง ทา ข็มขัด มวก ผาผูกคอ สื้อสะทอนแสง สื้อชูชีพ ชุด
ดัดบ พลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไม่รวมถังออกซิ จน) ชุดประดา
น้ํา (ไม่รวมถังออกซิ จน) ครื่องแต่งกายสํา รับงานกวาด
ถนน/ลางท่อใส่สาร คมี ครื่องแต่งกายของผูปฏิบัติงานในโรง
พยาบาล/ศูนยบริการสาธารณสุข ชุดนาฎศิลป์ ชุดดุริยางค ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจํา อป
พร. ข็ม ครื่อง มาย อปพร.ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
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รวม

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานส่วนทองถิ่น
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานส่วนทองถิ่น
ประจําปี/ งินปรับปรุง งิน ดือนขาราชการ
รือพนักงานส่วนทองถิ่นประจําปี
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล
ส่วนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่าย งิน ดือน
งินปี บํา น็จ บํานาญและ งินอื่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ.2535
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระค่าใชจ่ายดาน
การบริ ารงานบุคคลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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รวม

4,325,440 บาท

รวม

3,272,640 บาท

รวม

3,272,640 บาท

จํานวน

2,427,240 บาท

นา : 72/190
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งิน พิ่มต่าง ๆ ของขาราชการ รือพนักงานส่วนทองถิ่น

จํานวน

67,200 บาท

จํานวน

85,200 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว งิน พิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)
งิน พิ่มตําแ น่งนิติกร (พ.ต.ก.) งิน พิ่มตามที่กฎ มายกํา นด
งินค่าตอบแทนราย ดือน งินค่าตอบแทนพิ ศษราย ดือน ฯลฯ
สํา รับขาราชการ รือพนักงานส่วนทองถิ่น ผูมีสิทธิไดรับ งิน พิ่ม
ประ ภทต่างๆ
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน ทศบาล
รื่อง กํา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก กณฑการใ
พนักงาน ทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของ ทศบาล
ไดรับ งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 10 สิง าคม 2558
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระค่าใชจ่ายดาน
การบริ ารงานบุคคลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
งินประจําตําแ น่ง
พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแ น่งผูอํานวยการกองคลัง/ ัว นา
ฝ่าย รือพนักงานส่วนทองถิ่นผูมีสิทธิไดรับ งิน
ประจําตําแ น่ง
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ารงาน
บุคคลส่วนทองถิ่น รื่อง กํา นดมาตรฐานกลางการบริ ารงาน
บุคคลส่วนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มษายน 2556
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ค่าตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

640,000 บาท

จํานวน

53,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนพนักงานจาง/ งินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจาง ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน ทศบาล
รื่อง มาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระค่าใชจ่ายดาน
การบริ ารงานบุคคลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจาง
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ใ กับพนักงานจาง
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน ทศบาล
รื่อง กํา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก กณฑการใ
พนักงาน ทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของ ทศบาล
ไดรับ งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 10 สิง าคม 2558
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระค่าใชจ่าย
ดานการบริ ารงานบุคคลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

รวม

1,001,700 บาท

รวม

129,100 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

16,800 บาท

1) 1) พื่อจ่าย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็นกรณี
พิ ศษ จํานวน 50,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าดวยการกํา นดประโยชนตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ
อันมีลักษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนทองถิ่น
ใ ป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2557
2) พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนบุคคล รือคณะกรรมการ
ที่ไดรับการแต่งตั้งตามกฎ มายว่าดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริ ารพัสดุภาครัฐ/ค่าสมนาคุณกรรมการ
สอบคัด ลือก ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงการคลังว่าดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
รื่อง ลัก กณฑการ บิก งินค่าตอบแทนบุคคล รือคณะ
กรรมการ
ค่า ช่าบาน
พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบานใ กับพนักงาน ทศบาล
ผูมีสิทธิไดรับค่า ช่าบาน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าดวยค่า ช่าบานของขาราชการส่วนทองถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แกไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
รื่อง ลัก กณฑและวิธีการ กี่ยวกับการ บิกจ่าย
งินค่า ช่าบานของขาราชการส่วนทองถิ่น
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งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
งินช่วย ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

จํานวน

12,300 บาท

รวม

170,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือค่าการศึกษาของบุตร พนักงาน ทศบาล
ผูมีสิทธิไดรับ งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(“บุตร” มายความว่าบุตรโดยชอบดวยกฎ มายซึ่งมีอายุครบ
สามปีแต่ไม่ กินยี่สิบ าปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตร
ซึ่งบิดามารดาไดยกใ ป็นบุตรบุญธรรมของผูอื่น)
- ป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ.2562
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินสวัสดิการ กี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
- ป็นไปตาม นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุงการศึกษาและค่า ล่า รียน
- ป็นไปตาม นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 22
ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุงการ
ศึกษาและค่า ล่า รียนในสถานศึกษาของ อกชนประ ภท
อาชีวศึกษา

ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
พื่อจ่าย ป็นค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บ นังสือ รือ ขาปก นังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากําจัดขยะ รือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่า ช่า
ทรัพยสิน (ยก วน ค่า ช่าบาน) ค่าโฆษณาและ ผยแพร่
ประชาสัมพันธ (รายจ่าย กี่ยวกับการจาง มาโฆษณาประชา
สัมพันธและ ผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย สียงโทรทัศน โรง
ม รสพ ค่าจัดทํา อกสารประชาสัมพันธ รือสิ่งพิมพต่างๆ) ค่า
ธรรม นียมต่างๆ ค่า บี้ยประกัน ค่าใชจ่ายในการดํา นินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจาง มาบริการบุคคลภายนอก ช่น ค่าจางที่
ปรึกษา ค่าจางออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจางทนายความ
ค่าจางทําระบบแผนที่ภาษี ค่าจางผู ชี่ยวชาญบัญชี ค่าจางปรับ
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ปรุงโด มน ว็บไซต ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทํา มันสัตว ค่าจางแรง
งานราษฎรกรณีดํา นิน อง ค่าจาง มาที่มีลักษณะการจางทํา พื่อ
ใ ไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธป้ายชื่อสํานักงาน รือป้ายอื่นๆ ที่
ไม่มีลักษณะ ป็นสิ่งก่อสราง

-ค่าติดตั้งไฟฟ้า พื่อใชในราชการ
(1) ค่าปัก สาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการ พื่อใ ราชการได
ใชบริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้ง มอแปลง ครื่องวัดและอุปกรณ
ไฟฟ้า ซึ่ง ป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
(2) ค่าจาง มา ดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้า พิ่ม ติม ค่า
ธรรม นียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การ พิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยาย ขตไฟฟ้า
-การบํารุงรักษา รือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ค่าติดตั้ง
ประปา พื่อใชในราชการ
(1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ พื่อใ องคกร
ปกครองส่วนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่ง ป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
(2) ค่าจาง มา ดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณประปา พิ่ม ติม
รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ ค่าติดตั้งโทรศัพทค่าใชจ่ายต่างๆ
ในการติดตั้งโทรศัพทยก วนค่าตูสาขา ค่า ครื่องโทรศัพทพ่วงภาย
ในและ ครื่องโทรศัพทภายใน ค่าติดตั้ง ครื่องรับสัญญาณต่างๆ
(ที่ไม่ ขาลักษณะที่ดินสิ่งก่อสราง) ฯลฯ

- ป็นไปพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติกํา นดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใ แก่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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นา : 77/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใชจ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักรนอกอาณาจักร จํานวน

50,000 บาท

1) พื่อจ่าย ป็นค่าลงทะ บียนในการฝึกอบรม ค่า บี้ย ลี้ยง ดิน
ทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมในการใชสนาม
บิน สํา รับ จา นาที่ทองถิ่นที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2) พื่อจ่าย ป็นค่าลงทะ บียนโครงการอบรมสัมมนา “การจัด
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ( งินอุด นุนสํา รับส่ง สริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของทองถิ่น) ประกอบดวยค่าที่พัก ค่าอา าร ค่า
อา ารว่างและ ครื่องดื่มค่าตอบแทนวิทยากร ค่า อกสาร และวัสดุ
ประกอบการอบรมและอื่นๆ จัดสรรใ กองการศึกษาแ ่งละ 1
คน และสถานศึกษา แ ่งละ 2 คน ๆ ละ 11,000 บาท
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองส่วนทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0813/ว4376 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองส่วนทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0812.3/ว 4623 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
ค่าใชจ่ายสํา รับช่วย ลือ ด็กนัก รียนโรง รียนในสังกัด ทศบาล
ตําบล ขานอย
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จํานวน

10,000 บาท

นา : 78/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายสํา รับช่วย ลือนัก รียนยากจนและดอย
โอกาสใน รื่องที่จํา ป็น กี่ยวกับการ ดินทางไป – กลับ
โรง รียน การจัดใ มีรถรับ–ส่งนัก รียน รือ รื่องอื่นๆ ที่จํา
ป็น ช่น ค่าพา นะ ป็นตน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยรายจ่าย กี่ยวกับ
ทุนการศึกษาสํา รับนักศึกษา และการใ ความช่วย ลือนัก รียน
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน พื่อใ สามารถใชงาน
ไดตามปกติ
(กรณี ป็นการจาง มาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน)
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง
มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นรวมถึงรายจ่าย พื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายที่ตองชําระ
พรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ นังสือ ครื่องคิด ลขขนาด
ล็ก ครื่อง จาะกระดาษขนาด ล็ก ที่ ย็บกระดาษขนาด ล็ก ไม
บรรทัด ล็ก กรรไกร กาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
อกสาร ครื่องตัดโฟม ครื่องตัดกระดาษ ครื่อง ย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพ ขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน รือ น่วยงาน รือแผ่นป้าย
ต่างๆ
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รวม

676,600 บาท

จํานวน

50,000 บาท

นา : 79/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

ที่ใชในสํานักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกา
ตั้ง รือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระ ป๋า ตาชั่ง
ขนาด ล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ ตนทขนาดใ ญ่
ตูยาสามัญประจําบาน แผงกั้น องแบบรื้อถอนได (Partition)
ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น
ปลือง ไดแก่ กระดาษ มึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด ทปกาว ลวด ย็บกระดาษ กาว สมุด ซอง อกสาร ตลับผง มึก
น้ํา มึกปรินท ทปพีวีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัว ย็บกระดาษ ข็ม มุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
ีบ ่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสํา รับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จํานวน
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20,000 บาท

นา : 80/190
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พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นรวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
ที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย
ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ัวแรง
ไฟฟ้า ครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสํา รับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า ครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไมชักฟิวส ไมค
ลอยพรอม ครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ ฟิวส ทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอดไฟ ข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ลอดวิทยุทรานซิต ตอรและชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถวย สายอากาศ รีซี
ส ตอร มูฟวิ่งคอยส คอม ดน ซอร ขา ลอดฟลูออ รส ซนซ บรก
กอร สายอากาศ รือ สาอากาศสํา รับวิทยุ ครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาว ทียม แบต ตอรี่โซล่า ซลล กล่องรับ
สัญญาณ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
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นา : 81/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

วัสดุงานบานงานครัว

จํานวน

1) พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป
รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย พื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายที่ตองชําระ
พรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง ป็นตน จํานวน 15,000 บาท
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคง
ทน ไดแก่ มอ กระทะ กะละมัง ตะ ลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
งา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตารีด มอ
ไฟฟ้า ครื่องบดอา าร ครื่องตีไข่ไฟฟ้า ครื่องปิ้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึง มอ ุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ํา
แข็ง ถังแกส ตา ตู ก็บอุปกรณดับ พลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะ
แบบขาตั้ง ถังขยะแบบลอลาก อ่างลาง นา ถังน้ํา
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลืองไดแก่ ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกก
ลิ่น แปรง ไมกวาด ข่ง มุง ผาปูที่นอน ปลอก มอน มอน ผา
่ม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจาก อกชน ัวดูตะกอนสระว่ายน้ํา
อา าร สริม (นม) วัสดุประกอบอา าร อา ารสํา ร็จรูป ฯลฯ
2) พื่อจ่าย ป็นค่าอา าร สริม (นม) ( งินอุด นุนสํา รับสนับสนุน
อา าร สริม (นม) จํานวน 421,600 บาท
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
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436,600 บาท

นา : 82/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

วัสดุก่อสราง

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
ที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ ไม
ต่างๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว สียม ลื่อย ขวาน กบไสไม ทป
วัดระยะ ครื่องวัดขนาด ล็ก ช่น ตลับ มตร ลูกดิ่ง สว่านมือ โถ
สวม อ่างลางมือ ราวพาดผา นากากใส่ ชื่อม ล็ก ครื่องยิง
ตะปู นั่งราน ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ น้ํามันทาไม ทิน นอร สี ปูน
ซี มนต ทราย ยางมะตอยสํา ร็จรูป อิฐ รือซี มนต
บล็อก กระ บื้อง สังกะสี ตะปู ล็ก สน แปรงทาสี แผ่นดิน นียว
สัง คราะ ฯลฯ
ค. ประ ภทอุปกรณประกอบและอะไ ล่ ไดแก่ ท่อน้ําและอุปกรณ
ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
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15,000 บาท

นา : 83/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่าย พื่อประกอบดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจ ลื่อน คีมล็อค ล็อค กียร ล็อคคลัตซ ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ ยางรถยนต น้ํามัน บรก นอตและ
สกรู สายไมล พลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
ค. ประ ภทอุปกรณประกอบและอะไ ล่ ไดแก่ บาะรถ
ยนต ครื่องยนต (อะไ ล่) ชุด กียรรถยนต บรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด มอน้ํา ัว ทียน แบต ตอรรี่ จาน
จ่าย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ บรก อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมอง
ขางรถยนต กันชนรถยนต ข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค

175

30,000 บาท

นา : 84/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ แกส ุงตม น้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามัน
ดี ซล น้ํามันกาด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
ครื่อง ถ่าน กาซ น้ํามัน กียร น้ํามัน ล่อลื่น ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค

176

50,000 บาท

นา : 85/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

วัสดุการ กษตร

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
ที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ คียว สปริง กลอร (Spinkler) จอบ
มุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระ ว่าง
แถว ครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อน บนโธส อวน
(สํา ร็จรูป) กระชัง มีดตัดตนไม ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว อา ารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา น้ํา ชื้อ
พันธุสัตว วัสดุ พาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช ช่น ใบ
มีด ชือก ผาใบ รือผาพลาสติก นากากป้องกันแกสพิษ ฯลฯ
ค. ประ ภทวัสดุประกอบและอะไ ล่ ไดแก่ ัวกะโ ลก
ดูดน้ํา ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค

177

20,000 บาท

นา : 86/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร่

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
ที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ ขาตั้งกลอง ขาตั้ง ขียนภาพ กล่อง
และระวิงใส่ฟิลมภาพยนตร ครื่องกรอ ทป ลนสซูม กระ ป๋าใส่
กลองถ่ายรูป ป้ายไฟแจง ตือนแบบลอลาก ป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ พู่กัน สี กระดาษ
โปส ตอร ฟิลม มมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึก สียง รือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอ ทป ,แผ่นซีดี) รูปสี รือขาวดําที่ไดจาก
การลาง อัดขยาย ภาพถ่ายดาว ทียม อกสาร ผยแพร่ผลการ
ดํา นินงาน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิว ตอร
พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
ที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
178

นา : 87/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ แผ่น รือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ อุปกรณบันทึก
ขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) (Reel Mag
netic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
ทปบันทึกขอมูล ัวพิมพ รือ ทปพิมพสํา รับ ครื่องพิมพสํา รับ
คอมพิว ตอร ตลับผง มึกสํา รับ
ครื่องพิมพแบบ ล ซอร กระดาษต่อ นื่อง สาย ค บิล ฯลฯ
ค. ประ ภทอุปกรณประกอบและอะไ ล่ ไดแก่ น่วยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ
รือแป้นพิมพ มนบอรด มมโมรี่ชิป
(Main Board) (Memory Chip)(Key Board) ช่น คัตซีท ฟิด
ดอร มาส (Mouse) RAM (Cut Sheet Feeder)
พริน ตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) ครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิ ล็กทรอนิกส (Card) ช่น
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
ป็นตน
ครื่องอ่านและบันทึกขอมูลแบบต่างๆ ช่น แบบดิส
กตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล
(Optical) รา ตอร (Router) ป็นตน

- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
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นา : 88/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

26,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าไฟฟ้าสํา รับสนามกีฬากลาง ทศบาลตําบล ขา
นอย
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่าย
ในการบริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
จํานวน

6,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

พื่อจ่าย ป็นค่าน้ําประปาสํา รับสนามกีฬากลาง ทศบาลตําบล
ขานอย
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่าย
ในการบริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

51,100 บาท

รวม

51,100 บาท

จํานวน

4,300 บาท

ครุภัณฑก่อสราง
รถ ข็น จํานวน 1 คัน
พื่อ ป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อรถ ข็น จํานวน 1 คัน โดยมี
คุณลักษณะพอสัง ขปดังนี้
-รถ ข็นสามลอ อนกประสงค โครง ล็ก ใชบรรทุกของ แข็ง
แรง ทนทาน
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตามราคาในจัง วัด รือทองถิ่น ( ตุผล : นื่องจาก
ครุภัณฑดังกล่าวไม่มีกํา นดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึง
มีความจํา ป็นตองตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑตามราคาใน
จัง วัด รือทองถิ่นนั้น ๆ รือราคาที่ คยจัด าอย่างประ ยัด)
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ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็กทรอนิกส
ครื่องพิมพแบบฉีด มึกพรอมติดตั้งถัง มึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน
จํานวน 1 ครื่อง
พื่อจัดซื้อ ครื่องพิมพแบบฉีด มึกพรอมติดตั้งถัง มึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 ครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐานดังนี้
- ป็น ครื่องพิมพแบบฉีด มึกพรอมติดตั้งถัง มึกพิมพ
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละ อียดในการพิมพไม่นอยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพร่างขาวดําสํา รับกระดาษ
ขนาด A4
ไม่นอยกว่า 19 นาต่อนาที(ppm) รือ 8.8 ภาพต่อนาที
- มีความ ร็วในการพิมพร่างสีสํา รับกระดาษขนาด A4
ไม่นอยกว่า 15 นาต่อนาที(ppm) รือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm)
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า
จํานวนไม่นอยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษไดไม่นอยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม กณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณและระบบคอมพิว ตอร กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและ
สังคม
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ขอ 3.4 ครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งก่อสรางที่ตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นใ จัดทํา ฉพาะ
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดํา นินการ
จัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ พื่อประชาชนได
ใช/รับประโยชนจากครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางนั้น และ ป็นไป
ตามอํานาจ นาที่ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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ครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5 ครื่อง

จํานวน

12,500 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจัดซื้อ ครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5 ครื่องโดย
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไม่นอยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไม่นอยกว่า 15 นาที
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม กณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณและระบบคอมพิว ตอร กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและ
สังคม
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ขอ 3.4 ครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งก่อสรางที่ตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น ใ จัดทํา ฉพาะ
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดํา นินการ
จัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ พื่อประชาชนได
ใช/รับประโยชนจากครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางนั้น และ ป็นไป
ตามอํานาจ นาที่ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อซ่อมแซม บํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใ ญ่ ช่น ยานพา นะ ครื่องจักรกล ป็นตน ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ รือค่าซ่อมกลาง
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น

182

นา : 91/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานส่วนทองถิ่น
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนักงานครู ทศบาลประจําปี/ งินปรับปรุง
งิน ดือนพนักงานครู ทศบาล
- งินอุด นุนทั่วไป งินอุด นุนสํา รับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ ( งิน ดือนครูและค่าจางประจํา)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ งิน ดือน งินวิทยฐานะ และ งิน
ประจําตําแ น่งขาราชการ และบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
- ป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รื่อง มาตรฐานทั่ว
ไป กี่ยวกับตําแ น่งขาราชการ รือพนักงานครูและบุคลากรทาง
การศึกษาขององคการบริ ารส่วนจัง วัด ทศบาล
และองคการบริ ารส่วนตําบล พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใชจ่ายดานการบริ ารงานบุคคลขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น
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รวม

15,815,200 บาท

รวม

10,334,650 บาท

รวม

10,334,650 บาท

จํานวน

8,437,810 บาท
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งิน พิ่มต่าง ๆ ของขาราชการ รือพนักงานส่วนทองถิ่น

จํานวน

522,000 บาท

จํานวน

816,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว งิน พิ่มค่าวิชา
(พ.ว.ค) งิน พิ่มตามที่กฎ มายกํา นด งินค่าตอบแทนราย ดือน
งินค่าตอบแทนพิ ศษราย ดือน ฯลฯ สํา รับขาราชการ รือ
พนักงานส่วนทองถิ่นผูมีสิทธิไดรับ งิน พิ่มประ ภทต่างๆ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคลส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ทศบาล รื่อง กํา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก กณฑการใ
พนักงาน ทศบาลลูกจาง และพนักงานจางของ ทศบาลไดรับ งิน
พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 สิง าคม 2558
- ป็นไปตามกฎ มาย ระ บียบ รือขอบังคับ กี่ยวกับ งิน พิ่ม
ประ ภทต่างๆ นั้น
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใชจ่าย ดานการบริ ารงานบุคคลขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น
งินวิทยฐานะ
พื่อจ่าย ป็น งิน งินวิทยฐานะ สํา รับพนักงานครู ทศบาล ระดับ
วิทยฐานะ ชํานาญการ ชํานาญการพิ ศษ และ ชี่ยวชาญ
- งินอุด นุนทั่วไป งินอุด นุนสํา รับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ ( งิน ดือนครูและค่าจางประจํา)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ งิน ดือน งินวิทยฐานะ และ งิน
ประจําตําแ น่งขาราชการ และบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
- ป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รื่อง มาตรฐานทั่ว
ไป กี่ยวกับตําแ น่งขาราชการ รือพนักงานครูและบุคลากรทาง
การศึกษาขององคการบริ ารส่วนจัง วัด ทศบาล
และองคการบริ ารส่วนตําบล พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.9/ว 7 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
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ค่าตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

507,600 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนพนักงานจาง (บุคลากรสนับสนุนการ
สอน) / งินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจาง (บุคลากรสนับสนุน
การสอน)
- งินอุด นุนทั่วไป งินอุด นุนสํา รับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ ( งิน ดือนครูและค่าจางประจํา)
- ป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รื่อง มาตรฐานทั่ว
ไป กี่ยวกับตําแ น่งขาราชการ รือพนักงานครู และบุคลากรทาง
การศึกษาขององคการบริ ารส่วนจัง วัด ทศบาล
และองคการบริ ารส่วนตําบล พ.ศ.2559
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจาง
จํานวน

51,240 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง (บุคลากร
สนับสนุนการสอน)
- งินอุด นุนทั่วไป งินอุด นุนสํา รับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ ( งิน ดือนครูและค่าจางประจํา)
- ป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รื่อง มาตรฐานทั่ว
ไป กี่ยวกับตําแ น่งขาราชการ รือพนักงานครู และบุคลากรทาง
การศึกษาขององคการบริ ารส่วนจัง วัด ทศบาล
และองคการบริ ารส่วนตําบล พ.ศ.2559
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น
1) พื่อจ่าย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็นกรณี
พิ ศษ จํานวน 70,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าดวยการกํา นดประโยชนตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ
อันมีลักษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนทองถิ่น
ใ ป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2557

2) พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนบุคคล รือคณะกรรมการ
ที่ไดรับการแต่งตั้งตามกฎ มายว่าดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริ ารพัสดุภาครัฐ/ค่าสมนาคุณกรรมการ
สอบคัด ลือก ฯลฯ จํานวน 3,100 บาท
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงการคลังว่าดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
รื่อง ลัก กณฑการ บิก งินค่าตอบแทนบุคคล รือคณะ
กรรมการ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายการคัด
ลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
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ค่าใช้สอย

รวม

4,686,200 บาท

ค่าจาง มาบริการบุคคล/ อกชน พื่อดํา นินงานโครงการ รือ สริม จํานวน
การปฏิบัติ นาที่ปกติของ อปท.

1,953,600 บาท

รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ

1. พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการจาง มาบริการบุคคล พื่อปฏิบัติ
นาที่ครูผูสอนในการจัดการ รียนการสอนในสาขาวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
การ รียนการสอนระดับปฐมวัย ของโรง รียนในสังกัด ทศบาล
ตําบล ขานอย จํานวน 6 อัตรา โดยผูปฏิบัติ นาที่ครูผูสอนในแต่
ละสาขาวิชา อก มีอัตรา งินค่าจางต่อ ดือนๆ ละ (15,000 x 12
ดือน ป็น งิน 180,000 บาท) รวมงบประมาณทั้งสิ้นที่ใชจางทั้ง
สิ้น 6 อัตรา ป็น งิน 1,080,000 บาท
2. พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการจาง มาบริการบุคคล พื่อปฏิบัติ
นาที่ผูช่วย จา นาที่พัสดุสํา รับโรง รียนในสังกัด ทศบาลตําบล
ขานอย จํานวน 273,600 บาท
3. พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการจาง มาบริการบุคคล พื่อปฏิบัติ
นาที่ผูช่วย จา นาที่ภารโรงของโรง รียนในสังกัด ทศบาลตําบล
ขานอย จํานวน 480,000 บาท
4. พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการจาง มาบริการบุคคล พื่อปฏิบัติ
นาที่ จา นาที่ประจําสนามกีฬา ทศบาลตําบล ขา
นอย จํานวน 120,000 บาท
- ป็นไปพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติกํา นดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใ แก่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 รื่อง ลัก กณฑ ลัก กณฑการ
ดํา นินการจาง อกชนและการ บิกจ่ายค่าจาง มาบริการของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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ค่าจาง มาบริการป้องกันและกําจัดปลวก

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินงานจาง มาบริการป้องกัน
และกําจัดปลวกและแมลงใ แก่โรง รียนในสังกัด
- ป็นไปพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติกํา นดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใ แก่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใช
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
ค่าจางออกแบบและปรับปรุง ว็บไซดโรง รียนในสังกัด ทศบาลตําบล จํานวน
ขานอย
พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินโครงการอกแบบและปรับปรุง
ว็บไซตโรง รียนในสังกัด ทศบาลตําบล ขานอย พื่อ ป็นการ ผย
แพร่ขอมูลข่าวสารแก่ผูปกครองและ ด็กนัก รียน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่าย
ในการบริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
พิม ติม ครั้งที่ 3/2564

188

100,000 บาท

25,000 บาท

นา : 97/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครงการจัดงานวัน ด็กแ ่งชาติ

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินโครงการจัดงานวัน ด็กแ ่ง
ชาติ ช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ค่า ช่า ต็นท ค่าจาง มาบริการ ค่าของ
รางวัลและอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งกีฬา ขาร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
โครงการฝึกอบรมป้องกันภัยในสถานศึกษาสังกัด ทศบาลตําบล ขา
นอย
พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินโครงการฝึกอบรมป้องกันภัย
ในสถานศึกษาสังกัด ทศบาลตําบล ขานอย ไดแก่ กิจกรรมช่วย
ลือ ด็กติดในรถ กิจกรรมป้องกัน ด็กจมน้ํา กิจกรรมป้องกัน ด็ก
ถูกไฟช็อต กิจกรรมป้องกันกรณี กิดไฟไ มในโรง รียน และ
กิจกรรมป้องกันอุบัติ ตุนัก รียนในโรง รียน ช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจาง มาบริการ ป็นตน
- ป็นไปตามระ บียบกระทวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึก
อบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
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โครงการสนับสนุนค่าใชจ่ายในการบริ ารสถานศึกษา
-ค่าใชจ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน

จํานวน

933,000 บาท

จํานวน

76,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ค่าจัดการ รียนการสอน (ราย ัว)
2. ค่า นังสือ รียน
3. ค่าอุปกรณการ รียนา
4. ค่า ครื่องแบบนัก รียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู รียน
“ทั้งนี้ จะ บิกจ่ายต่อ มื่อไดรับการจัดสรรจากกรมส่ง สริมการ
ปกครองทองถิ่น”
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
โครงการสนับสนุนค่าใชจ่ายในการบริ ารสถานศึกษา
-ค่าใชจ่ายสํา รับสนับสนุนค่าปัจจัยพื้นฐานสํา รับนัก รียนยากจน
พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายสํา รับสนับสนุนการจัด าปัจจัยพื้นฐานที่
จํา ป็นต่อการดํารงชีวิตและ พิ่มโอกาสทางการศึกษา ป็นการช่วย
ลือนัก รียนที่ยากจน ช่น ค่าพา นะ ป็นตน
(จํานวน 76 คนๆละ 1,000 บาท) บาท “ทั้งนี้ จะ บิกจ่ายต่อ มื่อ
ไดรับการจัดสรรจากกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น”
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
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โครงการสนับสนุนค่าใชจ่ายในการบริ ารสถานศึกษา -ค่าใชจ่าย
อื่นๆ ตาม นังสือสั่งการของกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงม าดไทยกํา นด

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

330,000 บาท

จํานวน

925,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายอื่นๆ ตาม นังสือสั่งการที่กํา นดใ ดํา นิน
งานตาม นังสือสั่งการนั้น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
โครงการสนับสนุนค่าใชจ่ายในการบริ ารสถานศึกษา
-ค่าใชจ่ายสํา รับสนับสนุนค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท ค่าน้ําประปา
สํา รับสถานศึกษาในสังกัด
พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายสํา รับสนับสนุน ป็นค่าไฟฟ้า ค่า
โทรศัพท และค่าน้ําประปาสํา รับสถานศึกษาในสังกัด
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
โครงการสนับสนุนค่าใชจ่ายในการบริ ารสถานศึกษา
-ค่าใชจ่ายสํา รับสนับสนุนอา ารกลางวัน
พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินการจาง มาประกอบ
อา าร (ปรุงสํา ร็จ) สํา รับ ด็กปฐมวัยใน ศพด. , ด็ก
อนุบาล และ ด็ก ป.1-ป.6 ของโรง รียนในสังกัด จํานวน 2
โรง รียน
ในอัตรามื้อละ 21 บาทต่อคน จํานวน 200
วัน บาท “ทั้งนี้ จะ บิกจ่ายต่อ มื่อไดรับการจัดสรรจากกรมส่ง
สริมการปกครองทองถิ่น”
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
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โครงการสนับสนุนค่าใชจ่ายในการบริ ารสถานศึกษา
-ค่าใชจ่ายอิน ตอร น็ตโรง รียน

จํานวน

33,600 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการจัด า รือพัฒนาระบบ สารสน ทศ
ของสถานศึกษา ช่น ระบบ ADSL ระบบ WIFI ป็น
ตน จํานวน 2 โรง รียน ๆ ละ 16,800 บาท “ทั้งนี้ จะ บิกจ่ายต่อ
มื่อไดรับการจัดสรรจากกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น”
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
โครงการสวนพฤกษศาสตรโรง รียน
พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินโครงการสวนพฤกษศาสตร
โรง รียนใ กับโง รียนค่ายธนะรัชต พื่อสรางจิตสํานึกใ นัก รียน
็นคุณค่าของการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน ป็นโครงการตามพระ
ราชดําริในสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2547
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
พิ่ม ติม ครั้งที่ 3/2564
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โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ด็กนัก รียนในโรง รียนสังกัด
ทศบาลตําบล ขานอย

จํานวน

50,000 บาท

รวม

721,250 บาท

รวม

721,250 บาท

จํานวน

2,550 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินงานโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ด็กนัก รียนในสังกัด ทศบาลตําบล ขา
นอย ช่น จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมใ กับนัก รียนโรง รียนใน
สังกัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ป็นค่าวัสดุอุปกรณในการ
จัดงาน ค่าจาง มาทําอา าร ค่าใชจ่ายในพิธี ปิด-ปิด ค่าจาง
มายานพา นะ ค่าจัดสถานที่ ค่า ช่า ต็นทและอื่นๆ ที่จํา ป็น
สํา รับใชในโครงการฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึก
อบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2547
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน
ครื่อง ป่าลมและดูดฝุ่น จํานวน 1 ครื่อง
พื่อจัดซื้อ ครื่อง ป่าลมและดูดฝุ่น จํานวน 1 ครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพอสัง ขปดังนี้
- กําลังไฟไม่นอยกว่า 800 W
- ใชงานได 2 ระบบ ทั้ง ป่าลมและดูดฝุ่น
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
พิ่ม ติม ครั้งที่ 3/2564
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ตู ล็กบานทึบ จํานวน 2 ตู

จํานวน

พื่อจัดซื้อตู ล็กบานทึบ จํานวน 2 ตู
โดยมีคุณลักษณะพอสัง ขปดังนี้
-ขนาดไม่นอยกว่า 4 ฟุต รือขนาดไม่นอยกว่า กวาง 118.4 ซ.ม
. ลึก 40.6 ซ.ม. สูง 87.4 ซ.ม. ราคาตูละ 5,000 บาท
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตามราคาในจัง วัด รือทองถิ่น ( ตุผล : นื่องจาก
ครุภัณฑดังกล่าวไม่มีกํา นดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึง
มีความจํา ป็นตองตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑตามราคาใน
จัง วัด รือทองถิ่นนั้นๆ รือราคาที่ คยจัด าอย่าประ ยัด)
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ขอ 3.4 ครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งก่อสรางที่ตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นใ จัดทํา ฉพาะ
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดํา นินการ
จัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ พื่อประชาชนได
ใช/รับประโยชนจากครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางนั้น และ ป็นไป
ตามอํานาจ นาที่ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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ตู ล็กบาน ลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู

จํานวน

พื่อจัดซื้อตู ล็กบาน ลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู โดยมีคุณลักษณะ
พอสัง ขปดังนี้
-ขนาดไม่นอยกว่า 4 ฟุต รือขนาดไม่นอยกว่า กวาง 118.4 ซ.ม.
ลึก 40.6 ซ.ม. สูง 87.4 ซ.ม. ราคาตูละ 4,800 บาท
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตามราคาในจัง วัด รือทองถิ่น ( ตุผล : นื่องจาก
ครุภัณฑดังกล่าวไม่มีกํา นดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึง
มีความจํา ป็นตองตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑตามราคาใน
จัง วัด รือทองถิ่นนั้นๆ รือราคาที่ คยจัด าอย่าประ ยัด)
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ขอ 3.4 ครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งก่อสรางที่ตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นใ จัดทํา ฉพาะ
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดํา นินการ
จัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ พื่อประชาชนได
ใช/รับประโยชนจากครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางนั้น และ ป็นไป
ตามอํานาจ นาที่ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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ครุภัณฑยานพา นะและขนส่ง
รถยนตบรรทุกดี ซล จํานวน 1 คัน

จํานวน

575,000 บาท

จํานวน

17,300 บาท

พื่อจัดซื้อรถยนตบรรทุกดี ซล จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ
พอสัง ขปดังนี้
- ขนาด 1 ตัน ขับ คลื่อน 2 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํา
กว่า 2,400 ซีซี รือกําลัง ครื่องยนตสูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต
- แบบธรรมดา
- มีน้ํา นักบรรทุกไม่นอยกว่า 1 ตัน
- ป็นรถช่วงยาว
- ป็นกระบะกึ่งสํา ร็จรูป
- ป็นราคารวม ครื่องปรับอากาศ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
พิ่ม ติม ครั้งที่ 3/2564
ลังคารถยนตบรรทุก จํานวน 1 ลัง
พื่อจัดซื้อ ลังคารถยนตบรรทุก จํานวน 1 ลัง โดยมีคุณลักษณะ
พอสัง ขปดังนี้
- ลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน
- ลังคาอลูมิ นียม มีผาใบคลุมดานขาง มีที่นั่งสองแถว
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
พิ่ม ติม ครั้งที่ 3/2564
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ครุภัณฑก่อสราง
รถ ข็น จํานวน 1 คัน

จํานวน

พื่อจัดซื้อรถ ข็น จํานวน 1 คัน
โดยมีคุณลักษณะพอสัง ขปดังนี้
-รถ ข็นสามลอ อนกประสงค โครง ล็ก ใชบรรทุกของ แข็งแรง
ทนทาน
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตามราคาในจัง วัด รือทองถิ่น ( ตุผล : นื่องจาก
ครุภัณฑดังกล่าวไม่มีกํา นดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึง
มีความจํา ป็นตองตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑตามราคาใน
จัง วัด รือทองถิ่นนั้น ๆ รือราคาที่ คยจัด าอย่างประ ยัด)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
พิ่ม ติม ครั้งที่ 3/2564
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ครุภัณฑงานบานงานครัว
ครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 1 ครื่อง

จํานวน

4,550 บาท

จํานวน

22,000 บาท

พื่อจัดซื้อ ครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 1 ครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพอสัง ขปดังนี้
- กําลังไฟ 1,000 บาท
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตามราคาในจัง วัด รือทองถิ่น ( ตุผล : นื่องจาก
ครุภัณฑดังกล่าวไม่มีกํา นดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึง
มีความจํา ป็นตองตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑตามราคาใน
จัง วัด รือทองถิ่นนั้นๆ รือราคาที่ คยจัด าอย่างประ ยัด)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
พิ่ม ติม ครั้งที่ 3/2564
ครื่องตัดแต่งพุ่มไม จํานวน 2 ครื่อง
พื่อจัดซื้อ ครื่องตัดแต่งพุ่มไม จํานวน 2 ครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พอสัง ขปดังนี้
- ป็น ครื่องตัดแต่งพุ่มไมชนิดใช ครื่องยนต แบบมือถือ
- ใช ครื่องยนต บนซิน 1 สูบ 2 จัง วะ
- ครื่องจุกระบอกสูบขนาดไม่นอยกว่า 21 ซีซี
- ครื่องยนตขนาดไม่นอยกว่า 0.8 แรงมา
- ใบมีดตัดขนาดไม่นอยกว่า 22 นิ้ว
- ใบมีดตัดสามารถใชได2 ดาน
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
พิ่ม ติม ครั้งที่ 3/2564
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ครื่องตัด ญาแบบขอแข็ง จํานวน 2 ครื่อง

จํานวน

19,000 บาท

จํานวน

13,900 บาท

พื่อจัดซื้อ ครื่องตัด ญาแบบขอแข็ง จํานวน 2 ครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพอสัง ขปดังนี้
- ป็น ครื่องตัด ญาแบบสะพาย
- ครื่องยนตขนาดไม่นอยกว่า 1.4 แรงมา
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่นอยกว่า 30 ซีซี
- พรอมใบมีด
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
พิ่ม ติม ครั้งที่ 3/2564
ครื่องตัด ญาแบบ ข็น จํานวน 1 ครื่อง
พื่อจัดซื้อ ครื่องตัด ญาแบบ ข็น จํานวน 1 ครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพอสัง ขปดังนี้
- ป็น ครื่องตัด ญาแบบ ข็นชนิดสูบนอน
- ครื่องยนตขนาดไม่นอยกว่า 3.5 แรงมา
- รัศมีตัด ญาไม่นอยกว่า 18 นิ้ว
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
พิ่ม ติม ครั้งที่ 3/2564
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ครุภัณฑโรงงาน
ครื่อง จีย/ตัด แบบมือถือ จํานวน 1 ครื่อง

จํานวน

5,500 บาท

- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-25645)
พิ่ม ติม ครั้งที่ 3/2564
สว่านไฟฟ้า จํานวน 1 ตัว
จํานวน

3,550 บาท

พื่อจัดซื้อ ครื่อง จีย/ตัด แบบมือถือ จํานวน 1 ครื่องโดยมี
คุณลักษณะพอสัง ขปดังนี้
- ขนาด 5 นิ้ว (125 มิลลิ มตร) ขับดวยมอ ตอรไฟฟ้า ขนาดไม่
นอยกว่า 1,000 วัตต
ความ ร็วรอบไม่นอยกว่า 10,000 รอบต่อนาที

พื่อจัดซื้อสว่านไฟฟ้า จํานวน 1 ตัว
โดยมีคุณลักษณะพอสัง ขปคือ
มีขนาดกําลังไฟ 600 w พรอมกล่อง ก็บ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตามราคาในจัง วัด รือทองถิ่น ( ตุผล : นื่องจาก
ครุภัณฑดังกล่าวไม่มีกํา นดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึง
มีความจํา ป็นตองตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑตามราคาใน
จัง วัด รือทองถิ่นนั้นๆ รือราคาที่ คยจัด าอย่างประ ยัด)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
พิ่ม ติม ครั้งที่ 3/2564
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ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็กทรอนิกส
ครื่องพิมพแบบฉีด มึกพรอมติดตั้งถัง มึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน
จํานวน 1 ครื่อง
พื่อจัดซื้อ ครื่องพิมพแบบฉีด มึกพรอมติดตั้งถัง มึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 ครื่อง โดยคุณลักษณะพื้น
ฐานดังนี้
- ป็น ครื่องพิมพแบบฉีด มึกพรอมติดตั้งถัง มึกพิมพ
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละ อียดในการพิมพไม่นอยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพร่างขาวดําสํา รับกระดาษ
ขนาด A4
ไม่นอยกว่า 19 นาต่อนาที(ppm) รือ 8.8 ภาพต่อนาที
- มีความ ร็วในการพิมพร่างสีสํา รับกระดาษขนาด A4
ไม่นอยกว่า 15 นาต่อนาที(ppm) รือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm)
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า
จํานวนไม่นอยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษไดไม่นอยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม กณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณและระบบคอมพิว ตอร กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและ
สังคม
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ขอ 3.4 ครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งก่อสรางที่ตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น ใ จัดทํา ฉพาะ
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดํา นินการ
จัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ พื่อประชาชนได
ใช/รับประโยชนจากครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางนั้น และ ป็นไป
ตามอํานาจ นาที่ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

จํานวน

30,000 บาท

รวม

4,541,500 บาท

รวม

3,515,500 บาท

รวม

3,515,500 บาท

จํานวน

2,287,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อซ่อมแซม บํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใ ญ่ ช่น ยานพา นะ ครื่องจักรกล ป็นตนซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ รือค่าซ่อมกลาง
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานส่วนทองถิ่น
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานส่วนทองถิ่น
ประจําปี/ งินปรับปรุง งิน ดือนขาราชการ
รือพนักงานส่วนทองถิ่นประจําปี
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล
ส่วนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่าย งิน ดือน
งินปี บํา น็จ บํานาญและ งินอื่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ.2535
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระค่าใชจ่ายดาน
การบริ ารงานบุคคลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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งินประจําตําแ น่ง

จํานวน

102,000 บาท

จํานวน

1,064,000 บาท

จํานวน

62,500 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแ น่งผูอํานวยการกองคลัง/ ัว นา
ฝ่าย รือพนักงานส่วนทองถิ่นผูมีสิทธิไดรับ งิน
ประจําตําแ น่ง
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ารงาน
บุคคลส่วนทองถิ่น รื่อง กํา นดมาตรฐานกลางการบริ ารงาน
บุคคลส่วนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มษายน 2556
ค่าตอบแทนพนักงานจาง
พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนพนักงานจาง/ งินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจาง ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน ทศบาล
รื่อง มาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระค่าใชจ่ายดาน
การบริ ารงานบุคคลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจาง
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ใ กับพนักงานจาง
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน ทศบาล
รื่อง กํา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก กณฑการใ
พนักงาน ทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของ ทศบาล
ไดรับ งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 10 สิง าคม 2558
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

รวม

940,000 บาท

รวม

575,000 บาท

จํานวน

65,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

1) พื่อจ่าย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็นกรณี
พิ ศษ จํานวน 50,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าดวยการกํา นดประโยชนตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ
อันมีลักษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนทองถิ่น
ใ ป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2557
2) พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนผูปฏบัติอัน ป็นประโยชนแก่องคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น ช่น กรณีองคกรปกครองส่วนทองถิ่น
มีคําสั่งใช อปพร. ปฏิบัติงานในศูนย อปพร./ งินรางวัลบาง
ส่วน ค่าปรับจราจร/ งินค่าตอบแทน จา นาที่/ค่าตอบแทนบุคคล
รือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อ จัดจางและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ ฯลฯ จํานวน 15,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงการคลังว่าดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว
156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 รื่อง ลัก กณฑการ บิก งินค่า
ตอบแทนบุคคล รือคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
ใ แก่พนักงาน ทศบาล และพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติ
จากผูบริ ารทองถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกจ่าย
งินตอบแทนการปฏิบัติราชการนอก วลาราชการ
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
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ค่า ช่าบาน

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

110,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบานใ กับพนักงาน ทศบาลผูมีสิทธิไดรับค่า ช่า
บาน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าดวยค่า ช่าบานของขาราชการส่วนทองถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แกไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
รื่อง ลัก กณฑและวิธีการ กี่ยวกับการ บิกจ่าย
งินค่า ช่าบานของขาราชการส่วนทองถิ่น
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
งินช่วย ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือค่าการศึกษาของบุตร พนักงาน ทศบาล
ผูมีสิทธิไดรับ งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(“บุตร” มายความว่าบุตรโดยชอบดวยกฎ มายซึ่งมีอายุครบ
สามปีแต่ไม่ กินยี่สิบ าปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตร
ซึ่งบิดามารดาไดยกใ ป็นบุตรบุญธรรมของผูอื่น)
- ป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ.2562
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินสวัสดิการ กี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
- ป็นไปตาม นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุงการศึกษาและค่า ล่า รียน
- ป็นไปตาม นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 22
ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุงการ
ศึกษาและค่า ล่า รียนในสถานศึกษาของ อกชนประ ภท
อาชีวศึกษา
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
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พื่อจ่าย ป็นค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บ นังสือ รือ ขาปก นังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากําจัดขยะ รือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่า ช่า
ทรัพยสิน (ยก วน ค่า ช่าบาน) ค่าโฆษณาและ ผยแพร่
ประชาสัมพันธ (รายจ่าย กี่ยวกับการจาง มาโฆษณาประชา
สัมพันธและ ผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย สียงโทรทัศน โรง
ม รสพ ค่าจัดทํา อกสารประชาสัมพันธ รือสิ่งพิมพต่างๆ) ค่า
ธรรม นียมต่างๆ ค่า บี้ยประกัน ค่าใชจ่ายในการดํา นินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจาง มาบริการบุคคลภายนอก ช่น ค่าจางที่
ปรึกษา ค่าจางออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจางทนายความ
ค่าจางทําระบบแผนที่ภาษี ค่าจางผู ชี่ยวชาญบัญชี ค่าจางปรับ
ปรุงโด มน ว็บไซต ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทํา มันสัตว ค่าจางแรง
งานราษฎรกรณีดํา นิน อง ค่าจาง มาที่มีลักษณะการจางทํา พื่อ
ใ ไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธป้ายชื่อสํานักงาน รือป้ายอื่นๆ ที่
ไม่มีลักษณะ ป็นสิ่งก่อสราง

-ค่าติดตั้งไฟฟ้า พื่อใชในราชการ
(1) ค่าปัก สาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการ พื่อใ ราชการได
ใชบริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้ง มอแปลง ครื่องวัดและอุปกรณ
ไฟฟ้า ซึ่ง ป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
(2) ค่าจาง มา ดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้า พิ่ม ติม ค่า
ธรรม นียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การ พิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยาย ขตไฟฟ้า
-การบํารุงรักษา รือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ค่าติดตั้ง
ประปา พื่อใชในราชการ
(1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ พื่อใ องคกร
ปกครองส่วนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่ง ป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
(2) ค่าจาง มา ดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณประปา พิ่ม ติม
รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ ค่าติดตั้งโทรศัพทค่าใชจ่ายต่างๆ
ในการติดตั้งโทรศัพทยก วนค่าตูสาขา ค่า ครื่องโทรศัพทพ่วงภาย
ในและ ครื่องโทรศัพทภายใน ค่าติดตั้ง ครื่องรับสัญญาณต่างๆ
(ที่ไม่ ขาลักษณะที่ดินสิ่งก่อสราง) ฯลฯ
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- ป็นไปพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติกํา นดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใ แก่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใชจ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าลงทะ บียนในการฝึกอบรม ค่า บี้ย ลี้ยง ดิน
ทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมในการใชสนาม
บิน สํา รับ จา นาที่ทองถิ่นที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

207

นา : 116/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

พื่อจ่าย ป็นซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน พื่อใ สามารถใชงาน
ไดตามปกติ
(กรณี ป็นการจาง มาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน)
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้นรวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
ที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ นังสือ ครื่องคิด ลขขนาด
ล็ก ครื่อง จาะกระดาษ ขนาด ล็ก ที่ ย็บกระดาษขนาด ล็ก ไม
บรรทัด ล็ก กรรไกร กาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
อกสาร ครื่องตัดโฟม ครื่องตัดกระดาษ ครื่อง ย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพ ขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน รือ น่วยงาน รือแผ่นป้าย
ต่าง ๆ ที่ใชในสํานักงาน
มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้ง รือแขวน พระ
พุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระ ป๋า ตาชั่งขนาด ล็ก ผาใบติดตั้ง
ในสํานักงาน ผาใบ ตนทขนาดใ ญ่ ตูยาสามัญประจําบาน แผง
กั้น องแบบรื้อถอนได (Partition) ฯลฯ
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ข.ประ ภทวัสดุสิ้น
ปลือง ไดแก่ กระดาษ มึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด ทปกาว ลวด ย็บกระดาษ กาว สมุด ซอง อกสาร ตลับผง
มึก น้ํา มึกปรินท ทปพีวีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัว ย็บกระดาษ ข็ม มุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
ีบ ่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสํา รับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน
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พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น รวมถึงรายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ัวแรง
ไฟฟ้า ครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสํา รับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า ครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไมชักฟิวส ไมค
ลอย พรอม ครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ ฟิวส ทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอดไฟ ข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ลอดวิทยุทรานซิต ตอรและชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีส ตอร มูฟวิ่งคอยส คอม ดน ซอร ขา
ลอดฟลูออ รส ซนซ บรก กอร สายอากาศ รือ สาอากาศ
สํา รับวิทยุ ครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาว
ทียม แบต ตอรี่โซล่า ซลล กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ
ค. ประ ภทอุปกรณประกอบและอะไ ล่ ไดแก่ ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค

210

นา : 119/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

วัสดุงานบานงานครัว

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น รวมถึงรายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคง
ทน ไดแก่ มอ กระทะ กะละมัง ตะ ลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
งา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตารีด ครื่องบด
อา าร ครื่องตีไข่ไฟฟ้า ครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า มอ
ไฟฟ้า รวมถึง มอ ุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส ตา ตู ก็บอุปกรณดับ พลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบลอลาก อ่างลาง นา ถังน้ํา
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง
ไดแก่ ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกกลิ่น แปรง ไม
กวาด ข่ง มุง ผาปูที่นอน ปลอก มอน มอน ผา ่ม ผาปูโตะ น้ํา
จืดที่ซื้อจาก อกชน ัวดูตะกอนสระว่ายน้ํา อา าร
สริม (นม) วัสดุประกอบอา าร อา ารสํา ร็จรูป ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
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50,000 บาท

นา : 120/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
ที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจ ลื่อน คีมล็อค ล็อค กียร ล็อคคลัตซ ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ ยางรถยนต น้ํามัน บรก นอตและ
สกรู สายไมล พลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
ค. ประ ภทอุปกรณประกอบและอะไ ล่ ไดแก่ บาะรถ
ยนต ครื่องยนต (อะไ ล่) ชุด กียรรถยนต บรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด มอน้ํา ัว ทียน แบต ตอรรี่ จาน
จ่าย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ บรก อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมอง
ขางรถยนต กันชนรถยนต ข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค

212

10,000 บาท

นา : 121/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
ที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ แกส ุงตม น้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามัน
ดี ซล น้ํามันกาด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
ครื่อง ถ่าน กาซ น้ํามัน กียร น้ํามัน ล่อลื่น ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
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60,000 บาท

นา : 122/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

วัสดุวิทยาศาสตร รือการแพทย

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
ที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ ชุด ครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวย
แกว กระบอกตวง บา ลอม ูฟัง (Stethoscope) ปล ามคน
ไข คีมถอนฟัน ครื่องวัดน้ําฝน ถัง ก็บ ชื้อ พลิง ครื่องนึ่ง ครื่อง
มือวิทยาศาสตร ครื่องวัดอุณ ภูมิ (ปรอทวัดไข) ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ สําลี และผาพันแผล ยาและ
วชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลม อกซ รย คมีภัณฑ ออกซิ จน น้ํายา
ต่าง ๆ ลือด สายยาง ลูกยาง ลอดแกว ลวด ชื่อม งิน ถุง
มือ กระดาษกรอง จุกต่าง ๆ สัตว ลี้ยง พื่อการทดลองวิทยา
ศาสตร รือการแพทย ลอด อกซ รย ทรายอะ บท น้ํายาพ่น
มอกควัน กําจัดยุง คลอรีน สารสม นากากอนามัย ชุดป้องกัน
ชื้อโรค (แบบใชครั้ง ดียวทิ้ง) ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
วัสดุคอมพิว ตอร
พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
ที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
214

นา : 123/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ แผ่น รือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ อุปกรณบันทึก
ขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) (Reel Mag
netic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
ทปบันทึกขอมูล ัวพิมพ รือ ทปพิมพสํา รับ ครื่องพิมพสํา รับ
คอมพิว ตอร ตลับผง มึกสํา รับ
ครื่องพิมพแบบ ล ซอร กระดาษต่อ นื่อง สาย ค บิล ฯลฯ
ค. ประ ภทอุปกรณประกอบและอะไ ล่ ไดแก่ น่วยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ
รือแป้นพิมพ มนบอรด มมโมรี่ชิป
(Main Board) (Memory Chip)(Key Board) ช่น คัตซีท ฟิด
ดอร มาส (Mouse) RAM (Cut Sheet Feeder)
พริน ตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) ครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิ ล็กทรอนิกส (Card) ช่น
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
ป็นตน
ครื่องอ่านและบันทึกขอมูลแบบต่างๆ ช่น แบบดิส
กตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล
(Optical) รา ตอร (Router) ป็นตน

- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
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นา : 124/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

86,000 บาท

รวม

86,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน
จัดซื้อ กาอี้นั่งทํางาน จํานวน 4 ตัว
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ กาอี้ทํางาน ( กาอี้บุนวม) จํานวน 4 ตัว
ตัวละ 2,000 บาท
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ (จัดซื้อตามราคาทองถิ่นโดย
ถือปฏิบัติตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
- ป็นไปตามราคาในจัง วัด รือทองถิ่น ( ตุผล : นื่องจาก
ครุภัณฑดังกล่าวไม่มีกํา นดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึง
มีความจํา ป็นตองตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑตามราคาใน
จัง วัด รือทองถิ่นนั้น ๆ รือราคาที่ คยจัด าอย่างประ ยัด)
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ขอ 3.4 ครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งก่อสรางที่ตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นใ จัดทํา ฉพาะ
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดํา นินการ
จัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ พื่อประชาชนได
ใช/รับประโยชนจากครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางนั้น และ ป็นไป
ตามอํานาจ นาที่ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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จัดซื้อโตะทํางาน ล็ก ขนาดไม่นอยกว่า 4 ฟุต จํานวน 4 ตัว
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อโตะทํางาน ล็ก (ขนาดไม่นอยกว่า 4
ฟุต) จํานวน 4 ตัว ตัวละ 6,000 บาท
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ (จัดซื้อตามราคาทองถิ่นโดย
ถือปฏิบัติตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
- ป็นไปตามราคาในจัง วัด รือทองถิ่น ( ตุผล : นื่องจาก
ครุภัณฑดังกล่าวไม่มีกํา นดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึง
มีความจํา ป็นตองตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑตามราคาใน
จัง วัด รือทองถิ่นนั้น ๆ รือราคาที่ คยจัด าอย่างประ ยัด)
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ขอ 3.4 ครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งก่อสรางที่ตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น ใ จัดทํา ฉพาะ
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดํา นินการ
จัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ พื่อประชาชนได
ใช/รับประโยชนจากครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางนั้น และ ป็นไป
ตามอํานาจ นาที่ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็กทรอนิกส
คอมพิว ตอรสํา รับงานสํานักงาน จํานวน 2 ครื่อง

จํานวน

34,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร สํา รับสํานัก
งาน (จอแสดงภาพจนาดไม่นอยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000
บาท จํานวน 2 ครื่อง ป็นจํานวน งิน 34,000 บาท
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม กณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณและระบบคอมพิว ตอร กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและ
สังคม (ขอ 6)
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ขอ 3.4 ครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งก่อสรางที่ตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นใ จัดทํา ฉพาะ
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดํา นินการ
จัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ พื่อประชาชนได
ใช/รับประโยชนจากครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางนั้น และ ป็นไป
ตามอํานาจ นาที่ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อซ่อมแซม บํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใ ญ่ ช่น ยานพา นะ ครื่องจักรกล ป็นตน ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ รือค่าซ่อมกลาง
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

1,428,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,057,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,057,000 บาท

จํานวน

720,000 บาท

- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่าย
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562 ขอ 11 (2)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
จาง มาบริการบุคคล พื่อช่วยปฏิบัติงานสัตวแพทย
จํานวน

120,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
จาง มาทีมปฏิบัติการแพทยฉุก ฉิน
พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดานการ
แพทยฉุก ฉิน

พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มาบริการบุคคล พื่อช่วยปฏิบัติงาน
สัตวแพทย
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่าย
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562 ขอ 11 (2)
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครงการบริการตรวจสุขภาพ บื้องตน ผูสูงอายุ-ผูพิการ ชิงรุก

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในโครงการฯ ช่น ค่าสื่อประชาสัมพันธ ค่า
จัดประชุม ค่าวิทยากร ค่าอา ารว่างและค่า ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณและค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นสํา รับ.ใชในการจัด
โครงการฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
จัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่ง สริมกีฬา ขาร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใ ม่ อุบัติซ้ํา
พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในโครงการฯ ช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ ค่าสื่อประชาสัมพันธ ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและค่า
ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณและค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นสํา รับใชใน
การจัดโครงการฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
จัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่ง สริมกีฬา ขาร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
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โครงการป้องกันและควบคุมโรค อดสและโรคติดต่อทาง พศสัมพันธ จํานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในโครงการฯ ช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ ค่าสื่อประชาสัมพันธ ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและค่า
ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณและค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นสํา รับใชใน
การจัดโครงการฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
โครงการฝึกอบรม ชิงปฏิบัติการป้องกันและแกไขปัญ ายา สพติด จํานวน
ทศบาลตําบล ขานอย
พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในโครงการฯ ช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ ค่าสื่อประชาสัมพันธ ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและค่า
ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณและค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นสํา รับใชใน
การจัดโครงการฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
จัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่ง สริมกีฬา ขาร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
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โครงการส่ง สริมการผลิตและบริโภคที่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในโครงการฯ ช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ ค่าสื่อประชาสัมพันธ ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและค่า
ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณและค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นสํา รับใชใน
การจัดโครงการฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
จัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่ง สริมกีฬา ขาร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาตามพระ จํานวน
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สม ด็จพระ จานองนางยา ธอ จาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี
พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในโครงการฯ ช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าสื่อประชา
สัมพันธ ค่าป้าย ค่าวัคซีน และค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นสํา รับใช
ในการจัดโครงการฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
จัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่ง สริมกีฬา ขาร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564
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90,000 บาท

นา : 131/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

โครงการสํารวจขอมูลจํานวน
สัตวและขึ้นทะ บียนสัตว
โครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ตามปณิธาน ฯลฯ
พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในโครงการฯ ช่น ค่าออกสํารวจขอมูล
จํานวนสัตวในพื้นที่ ทศบาลตําบล ขานอย ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
จัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่ง สริมกีฬา ขาร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จํานวน

17,000 บาท

รวม

371,000 บาท

รวม

371,000 บาท

จํานวน

96,000 บาท

งินอุด นุนส่วนราชการ
งินอุด นุนสํา รับโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว
พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ กับสํานักงานปศุสัตวอํา ภอสํา รับใ
บริการทํา มันสุนัขและแมว จํานวน 80 ตัว
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินอุด นุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
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นา : 132/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

งินอุด นุนองคกรประชาชน
งินอุด นุนสํา รับการดํา นินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ จํานวน
ดานสาธารณสุข
ไดรับ งินอุด นุนจากกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น พื่อสนับ
สนุนใ ชุมชน/ มู่บานที่จัดทําโครงการ
พื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองส่วนทองถิ่น
แ ่งละ 20,000 บาท
พื่อขับ คลื่อนโครงการพระราชดําริในดานสาธารณสุข และ
กิจกรรมต่างๆ
ใ มีความ มาะสมกับปัญ าบริบทของพื้นที่ ช่น ค่าใชจ่ายใน
การพัฒนาศักยภาพ
ดานสาธารณสุขของประชาชนในการ พิ่มพูนความรู ความ
สามารถ ทักษะของประชาชน
ค่าใชจ่ายสํา รับการอบรม การประชุม การสัมมนา การ
รณรงค การ ผยแพร่ประชาสัมพันธ
รือกิจกรรมอื่นๆ ที่ กี่ยวกับภารกิจ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินอุด นุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
และที่แกไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2564
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200,000 บาท

นา : 133/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

งินอุด นุนสํา รับ ป็นค่าใชจ่ายสนับสนุนการดํา นินงานของอาสา
สมัครสาธารณสุขประจํา มู่บาน (อสม.)
พื่อ ป็นค่าใชจ่ายในการสนับสนุนการดํา นินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา มู่บาน (อสม.)
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินอุด นุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750
ลงวันที่ 14 สิง าคม 2563 รื่อง ซักซอมแนวทางการปฏิบัติตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าดวย งินอุด นุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
และที่แกไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564
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จํานวน

75,000 บาท

นา : 134/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูยากไร ผูดอยโอกาสไรที่ จํานวน
พึ่ง

50,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

1. พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินงานของโครงการ ช่น ค่าจัด
ประชุม อบรม วิทยากร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ ค่าจาง มาบริการ และค่าใชจ่ายอื่นที่ กี่ยวของกับ
โครงการ
2. พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการสง คราะ ช่วย ลือผูดอยโอกาส
ใน ขต ทศบาลตําบล ขานอย
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย ค่าใชจ่าย พื่อช่วย
ลือประชาชนตามอํานาจ นาที่ขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย ค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
จํานวน
พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินงานของโครงการ ช่น ค่าจัด
ประชุม อบรม วิทยากร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ ค่าจาง มาบริการ และค่าใชจ่ายอื่นที่ กี่ยวของกับ
โครงการ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย ค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
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50,000 บาท

นา : 135/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานส่วนทองถิ่น
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานส่วนทองถิ่น
ประจําปี/ งินปรับปรุง งิน ดือนขาราชการ
รือพนักงานส่วนทองถิ่นประจําปี
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล
ส่วนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่าย งิน ดือน
งินปี บํา น็จ บํานาญและ งินอื่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ.2535
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระค่าใชจ่ายดาน
การบริ ารงานบุคคลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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รวม

4,525,940 บาท

รวม

3,497,940 บาท

รวม

3,497,940 บาท

จํานวน

2,553,960 บาท

นา : 136/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

งิน พิ่มต่าง ๆ ของขาราชการ รือพนักงานส่วนทองถิ่น

จํานวน

100,980 บาท

จํานวน

103,200 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว งิน พิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)
งิน พิ่มตามที่กฎ มายกํา นด งินค่าตอบแทนราย ดือน
งินค่าตอบแทนพิ ศษราย ดือน ฯลฯ สํา รับขาราชการ รือ
พนักงานส่วนทองถิ่น ผูมีสิทธิไดรับ งิน พิ่มประ ภทต่างๆ
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน ทศบาล
รื่อง กํา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก กณฑการใ
พนักงาน ทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของ ทศบาล
ไดรับ งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 10 สิง าคม 2558
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระค่าใชจ่ายดาน
การบริ ารงานบุคคลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น

งินประจําตําแ น่ง
พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแ น่งผูอํานวยการกองช่าง/ ัว นา
ฝ่าย รือพนักงานส่วนทองถิ่นผูมีสิทธิไดรับ งิน
ประจําตําแ น่ง
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ารงาน
บุคคลส่วนทองถิ่น รื่อง กํา นดมาตรฐานกลางการบริ ารงาน
บุคคลส่วนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มษายน 2556
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นา : 137/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

ค่าตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

691,800 บาท

จํานวน

48,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนพนักงานจาง/ งินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจาง ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน ทศบาล
รื่อง มาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระค่าใชจ่ายดาน
การบริ ารงานบุคคลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจาง
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ใ กับพนักงานจาง
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน ทศบาล
รื่อง กํา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก กณฑการใ
พนักงาน ทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของ ทศบาล
ไดรับ งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 10 สิง าคม 2558
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระค่าใชจ่าย
ดานการบริ ารงานบุคคลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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นา : 138/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

รวม

990,000 บาท

รวม

287,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

1) พื่อจ่าย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็นกรณี
พิ ศษ จํานวน 50,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าดวยการกํา นดประโยชนตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ
อันมีลักษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนทองถิ่น
ใ ป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2557
2) พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนบุคคล รือคณะกรรมการที่ไดรับการ
แต่งตั้งตามกฎ มายว่าดวยการจัดซื้อจัดจาง และการบริ ารพัสดุ
ภาครัฐ/ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัด ลือกฯ ฯลฯ
จํานวน 100,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงการคลังว่าดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว
156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 รื่อง ลัก กณฑการ บิก งินค่า
ตอบแทนบุคคล รือคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
ใ แก่พนักงาน ทศบาล และพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติ
จากผูบริ ารทองถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกจ่าย
งินตอบแทนการปฏิบัติราชการนอก วลาราชการ
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
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ค่า ช่าบาน

จํานวน

102,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบานใ กับพนักงาน ทศบาล
ผูมีสิทธิไดรับค่า ช่าบาน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าดวยค่า ช่าบานของขาราชการส่วนทองถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แกไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
รื่อง ลัก กณฑและวิธีการ กี่ยวกับการ บิกจ่าย
งินค่า ช่าบานของขาราชการส่วนทองถิ่น
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
งินช่วย ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือค่าการศึกษาของบุตร พนักงาน ทศบาล
ผูมีสิทธิไดรับ งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(“บุตร” มายความว่าบุตรโดยชอบดวยกฎ มายซึ่งมีอายุครบ
สามปีแต่ไม่ กินยี่สิบ าปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตร
ซึ่งบิดามารดาไดยกใ ป็นบุตรบุญธรรมของผูอื่น)
- ป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ.2562
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินสวัสดิการ กี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
- ป็นไปตาม นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุงการศึกษาและค่า ล่า รียน
- ป็นไปตาม นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 22
ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุงการ
ศึกษาและค่า ล่า รียนในสถานศึกษาของ อกชนประ ภท
อาชีวศึกษา
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ค่าใช้สอย

รวม

235,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าธรรม นียมต่างๆ และค่าใชจ่ายอื่นที่จํา ป็นในการ
รังวัดตรวจสอบแนว ขตที่ดินสาธารณะประโยชนตามอัตราที่กรม
ที่ดินกํา นด
รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
จํานวน

80,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
การรังวัดตรวจสอบแนว ขตที่ดินสาธารณประโยชน

พื่อจ่าย ป็นค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บ นังสือ รือ ขาปก นังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากําจัดขยะ รือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่า ช่า
ทรัพยสิน (ยก วน ค่า ช่าบาน) ค่าโฆษณาและ ผยแพร่
ประชาสัมพันธ (รายจ่าย กี่ยวกับการจาง มาโฆษณาประชา
สัมพันธและ ผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย สียงโทรทัศน โรง
ม รสพ ค่าจัดทํา อกสารประชาสัมพันธ รือสิ่งพิมพต่างๆ) ค่า
ธรรม นียมต่างๆ ค่า บี้ยประกัน ค่าใชจ่ายในการดํา นินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจาง มาบริการบุคคลภายนอก ช่น ค่าจางที่
ปรึกษา ค่าจางออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจางทนายความ
ค่าจางทําระบบแผนที่ภาษี ค่าจางผู ชี่ยวชาญบัญชี ค่าจางปรับ
ปรุงโด มน ว็บไซต ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทํา มันสัตว ค่าจางแรง
งานราษฎรกรณีดํา นิน อง ค่าจาง มาที่มีลักษณะการจางทํา พื่อ
ใ ไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธป้ายชื่อสํานักงาน รือป้ายอื่นๆ ที่
ไม่มีลักษณะ ป็นสิ่งก่อสราง
-ค่าติดตั้งไฟฟ้า พื่อใชในราชการ
(1) ค่าปัก สาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการ พื่อใ ราชการได
ใชบริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้ง มอแปลง ครื่องวัดและอุปกรณ
ไฟฟ้า ซึ่ง ป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
(2) ค่าจาง มา ดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้า พิ่ม ติม ค่า
ธรรม นียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การ พิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยาย ขตไฟฟ้า
-การบํารุงรักษา รือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ค่าติดตั้ง
ประปา พื่อใชในราชการ
(1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ พื่อใ องคกร
ปกครองส่วนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่ง ป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
(2) ค่าจาง มา ดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณประปา พิ่ม ติม
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รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ ค่าติดตั้งโทรศัพทค่าใชจ่ายต่างๆ
ในการติดตั้งโทรศัพทยก วนค่าตูสาขา ค่า ครื่องโทรศัพทพ่วงภาย
ในและ ครื่องโทรศัพทภายใน ค่าติดตั้ง ครื่องรับสัญญาณต่างๆ
(ที่ไม่ ขาลักษณะที่ดินสิ่งก่อสราง) ฯลฯ
- ป็นไปพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติกํา นดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใ แก่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใชจ่ายการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
พื่อจ่าย ป็นค่าลงทะ บียนในการฝึกอบรม ค่า บี้ย ลี้ยง ดิน
ทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมในการใชสนาม
บิน สํา รับ จา นาที่ทองถิ่นที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ

- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

จํานวน

100,000 บาท

รวม

448,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน พื่อใ สามารถใชงาน
ไดตามปกติ
(กรณี ป็นการจาง มาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน)
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร
รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ
ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ
ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ นังสือ ครื่องคิด ลขขนาด
ล็ก ครื่อง จาะกระดาษ ขนาด ล็ก ที่ ย็บกระดาษขนาด ล็ก ไม
บรรทัด ล็ก กรรไกร กาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
อกสาร ครื่องตัดโฟม ครื่องตัดกระดาษ ครื่อง ย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพ ขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน รือ น่วยงาน รือแผ่นป้าย
ต่างๆ
ที่ใชในสํานักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกา
ตั้ง รือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระ ป๋า ตาชั่ง
ขนาด ล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ ตนทขนาดใ ญ่ ตูยา
สามัญประจําบานแผงกั้น องแบบรื้อถอนได (Partition) ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น
ปลือง ไดแก่ กระดาษ มึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
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ผิด ทปกาว ลวด ย็บกระดาษ กาว สมุด ซอง อกสาร ตลับผง
มึก น้ํา มึกปรินท ทปพีวีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัว ย็บกระดาษ ข็ม มุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
ีบ ่อ น้ํามัน ไขขี้ผึ้ง น้ําดื่มสํา รับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน
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80,000 บาท

นา : 144/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น รวมถึงรายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ัวแรง
ไฟฟ้า ครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสํา รับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า ครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไมชักฟิวส ไมค
ลอย พรอม ครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ ฟิวส ทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอดไฟ ข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ลอดวิทยุ ทรานซิต ตอรและชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีส ตอร มูฟวิ่งคอยส คอม ดน ซอร ขา
ลอดฟลูออ รส ซนซ บรก กอร สายอากาศ รือ สาอากาศ
สํา รับวิทยุ ครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาว
ทียม แบต ตอรี่โซล่า ซลล กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค

236

นา : 145/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

วัสดุงานบานงานครัว

จํานวน

1) พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืน
นาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอัน
สั้น รวมถึงรายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคง
ทน ไดแก่ มอ กระทะ กะละมัง ตะ ลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
งา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตารีด ครื่องบด
อา าร ครื่องตีไข่ไฟฟ้า ครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า มอ
ไฟฟ้า รวมถึง มอ ุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส ตา ตู ก็บอุปกรณดับ พลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบลอลาก อ่างลาง นา ถังน้ํา
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกก
ลิ่น แปรง ไมกวาด ข่ง มุง ผาปูที่นอน ปลอก มอน มอน ผา
่ม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจาก อกชน ัวดูตะกอนสระว่าย
น้ํา อา าร สริม (นม) วัสดุประกอบอา าร อา ารสํา ร็จรูป ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
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8,000 บาท

นา : 146/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

วัสดุก่อสราง

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
ที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ ไม
ต่างๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว สียม ลื่อย ขวาน กบไสไม ทป
วัดระยะ ครื่องวัดขนาด ล็ก ช่น ตลับ มตร ลูกดิ่ง สว่านมือ โถ
สวม อ่างลางมือ ราวพาดผา นากากใส่ ชื่อม ล็ก ครื่องยิง
ตะปู นั่งราน ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ น้ํามันทาไม ทิน นอร สี ปูน
ซี มนต ทราย ยางมะตอยสํา ร็จรูป อิฐ รือซี มนต
บล็อก กระ บื้อง สังกะสี ตะปู ล็ก สน แปรงทาสี แผ่นดิน นียว
สัง คราะ ฯลฯ
ค. ประ ภทอุปกรณประกอบและอะไ ล่ ไดแก่ ท่อน้ําและอุปกรณ
ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค

238

150,000 บาท

นา : 147/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
ที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจ ลื่อน คีมล็อค ล็อค กียร ล็อคคลัตซ ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ ยางรถยนต น้ํามัน บรก นอตและ
สกรู สายไมล พลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
ค. ประ ภทอุปกรณประกอบและอะไ ล่ ไดแก่ บาะรถ
ยนต ครื่องยนต (อะไ ล่) ชุด กียรรถยนต บรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด มอน้ํา ัว ทียน แบต ตอรรี่ จาน
จ่าย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ บรก อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมอง
ขางรถยนต กันชนรถยนต ข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค

239

50,000 บาท

นา : 148/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
ที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ แกส ุงตม น้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามัน
ดี ซล น้ํามันกาด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
ครื่อง ถ่าน กาซ น้ํามัน กียร น้ํามัน ล่อลื่น ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
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50,000 บาท

นา : 149/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:07

วัสดุการ กษตร

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
ที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ คียว สปริง กลอร (Spinkler) จอบ
มุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระ ว่าง
แถว ครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อน บนโธส อวน (สํา ร็จ
รูป) กระชัง มีดตัดตนไม ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว อา ารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา น้ํา ชื้อ
พันธุสัตว วัสดุ พาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช ช่น ใบ
มีด ชือก ผาใบ รือผาพลาสติก นากากป้องกันแกสพิษ ฯลฯ
ค. ประ ภทวัสดุประกอบและอะไ ล่ไดแก่ ัวกะโ ลกดูดน้ํา ฯลฯ

- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
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5,000 บาท

นา : 150/190
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วัสดุโฆษณาและ ผยแพร่

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
ที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ ขาตั้งกลอง ขาตั้ง ขียนภาพ กล่อง
และระวิงใส่ฟิลมภาพยนตร ครื่องกรอ ทป ลนสซูม กระ ป๋าใส่
กลองถ่ายรูป ป้ายไฟแจง ตือนแบบลอลาก ป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ พู่กัน สี กระดาษ
โปส ตอร ฟิลม มมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึก สียง รือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอ ทป , แผ่นซีดี) รูปสี รือขาวดําที่ไดจาก
การลาง อัดขยาย ภาพถ่ายดาว ทียม อกสาร ผยแพร่ผลการ
ดํา นินงาน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
วัสดุคอมพิว ตอร
พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
ที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
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ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ แผ่น รือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ อุปกรณบันทึก
ขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) (Reel Mag
netic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
ทปบันทึกขอมูล ัวพิมพ รือ ทปพิมพสํา รับ ครื่องพิมพสํา รับ
คอมพิว ตอร ตลับผง มึกสํา รับ
ครื่องพิมพแบบ ล ซอร กระดาษต่อ นื่อง สาย ค บิล ฯลฯ

ค. ประ ภทอุปกรณประกอบและอะไ ล่ ไดแก่ น่วยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ
รือแป้นพิมพ มนบอรด มมโมรี่ชิป
(Main Board) (Memory Chip)(Key Board) ช่น คัตซีท ฟิด
ดอร มาส (Mouse) RAM (Cut Sheet Feeder)
พริน ตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) ครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิ ล็กทรอนิกส (Card) ช่น
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
ป็นตน
ครื่องอ่านและบันทึกขอมูลแบบต่างๆ ช่น แบบดิส
กตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล
(Optical) รา ตอร (Router) ป็นตน

- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
พื่อจ่าย ป็นค่าไฟฟ้าสํา รับ ครื่องปัมน้ําอัตโนมัติ ซอยอํานวย
สุข 1/3 มู่ที่ 6
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่าย
ในการบริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

38,000 บาท

รวม

38,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน
จัดซื้อตู ล็กบาน ลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู
พื่อจัดซื้อตู ล็กบาน ลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู โดยมีคุณลักษณะ
พอสัง ขปดังนี้
1.ขนาดไม่นอยกว่า 4 ฟุต รือขนาดไม่นอยกว่า
2.กวาง 118.4 ซนติ มตร ลึก 40.6 ซนติ มตร สูง 87.4
ซนติ มตร
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตามราคาในจัง วัด รือทองถิ่น ( ตุผล : นื่องจาก
ครุภัณฑดังกล่าวไม่มีกํา นดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึง
มีความจํา ป็นตองตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑตามราคาใน
จัง วัด รือทองถิ่นนั้นๆ รือราคาที่ คยจัด าอย่าประ ยัด)
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ครุภัณฑสํารวจ
จัดซื้อ ทปวัดระยะสแตน ลส จํานวน 1 อัน

จํานวน

8,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ทปวัดระยะสแตน ลส จํานวน 1 อัน โดยมี
รายละ อียดพอสัง ขปดังนี้
1.สาย ทปทําดวยวัสดุ Stainless Steel
2. ทปมีความยาว 50 มตร มีตัว ลขบอกทุกระยะ 1
ซนติ มตร และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 1 มิลลิ มตร
3. นากวางของ สน ทปไม่ กิน 13 มิลลิ มตร และ นาไม่ กิน 0.5
มิลลิ มตร
4.มีดามจับและที่ มุนมวน ทปและโครงการป้องกัน สน ทปทํา
ดวยโล ะ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตามราคาในจัง วัด รือทองถิ่น ( ตุผล : นื่องจาก
ครุภัณฑดังกล่าวไม่มีกํา นดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึง
มีความจํา ป็นตองตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑตามราคาใน
จัง วัด รือทองถิ่นนั้นๆ รือราคาที่ คยจัด าอย่าประ ยัด)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อซ่อมแซม บํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใ ญ่ ช่น ยานพา นะ ครื่องจักรกล ป็นตน ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ รือค่าซ่อมกลาง
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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งานไฟฟ้าและประปา

รวม

648,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

648,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

648,000 บาท

อุด นุนการประปา พื่อขยาย ขตท่อ มนตประปาจ่ายน้ํา ซอยอํานวย จํานวน
สุข 7/6 ซอย 2 มู่ที่ 6

300,000 บาท

งินอุด นุนรัฐวิสา กิจ

พื่ออุด นุนการประปาสํา รับขยาย ขตท่อ มนต
ประปาจ่ายน้ํา ซอยอํานวนสุข 7/6 ซอย 2 มู่ที่ 6
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินอุด นุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ ว 4750 ลงวันที่ 14 สิง าคม2563 รื่อง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินอุด นุน
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ที่แกไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
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อุด นุนการไฟฟ้า พื่อขยาย ขตไฟฟ้าแรงต่ําพรอมติดตั้งโคมไฟส่อง
สว่างรายทาง ซอยอํานวยสุข 2/1 มู่ที่ 6

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

240,000 บาท

พื่ออุด นุนการไฟฟ้าสํา รับขยาย ขตไฟฟ้าแรงต่ําพรอมติดตั้ง
โคมไฟส่องสว่างรายทาง ซอยอํานวยสุข 2/1 มู่ที่ 6
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินอุด นุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ ว 4750 ลงวันที่ 14 สิง าคม2563 รื่อง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินอุด นุน
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ที่แกไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
พิ่ม ติม ครั้งที่ 3/2564
อุด นุนการไฟฟ้า พื่อขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยปลายน้ํา-ท่า
มะกรูด 1/4 มู่ที่ 5
พื่ออุด นุนการไฟฟ้าสํา รับขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะ
ซอยปลายน้ํา-ท่ามะกรูด 1/4 มู่ที่ 5
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินอุด นุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ ว 4750 ลงวันที่ 14 สิง าคม2563 รื่อง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินอุด นุน
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ที่แกไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
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อุด นุนการไฟฟ้า พื่อติดตั้งชุดมิ ตอรไฟฟ้าสาธารณะพื้นที่ มู่ที่ 5

จํานวน

8,000 บาท

รวม

2,010,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,010,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

2,010,000 บาท

จํานวน

2,000,000 บาท

พื่ออุด นุนการไฟฟ้าสํา รับติดตั้งชุดมิ ตอรไฟฟ้าสาธารณะ
พื้นที่ มู่ที่ 5
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินอุด นุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ ว 4750 ลงวันที่ 14 สิง าคม2563 รื่อง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินอุด นุน
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ที่แกไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
พิ่ม ติม ครั้งที่ 1/2563
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
โครงการจาง มากําจัดขยะมูลฝอย
พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มา อกชน ก็บขนขยะในชุมชน ขต ทศบาล
ตําบล ขานอย
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่าย
ในการบริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
ขอ 11 (2)
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
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โครงการจาง มาบริการรักษาความสะอาดและความ ป็นระ บียบ
รียบรอยใน ขตพื้นที่ ทศบาลตําบล ขานอย

จํานวน

10,000 บาท

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบริการรักษาความสะอาดและความ ป็นระ บียบ
รียบรอยของถนน รือที่สาธารณะ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่าย
ในการบริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
ขอ 11 (2)
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
งานบาบัดน้าเสีย

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครงการบริ ารจัดการน้ํา สียภายในชุมชน
พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในโครงการฯ ช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
จัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่ง สริมกีฬา ขาร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานส่วนทองถิ่น
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานส่วนทองถิ่น
ประจําปี/ งินปรับปรุง งิน ดือนขาราชการ
รือพนักงานส่วนทองถิ่นประจําปี
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล
ส่วนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่าย งิน ดือน
งินปี บํา น็จ บํานาญและ งินอื่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ.2535
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระค่าใชจ่ายดาน
การบริ ารงานบุคคลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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รวม

2,866,380 บาท

รวม

1,863,880 บาท

รวม

1,863,880 บาท

จํานวน

1,516,000 บาท
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งิน พิ่มต่าง ๆ ของขาราชการ รือพนักงานส่วนทองถิ่น

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว งิน พิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)
งิน พิ่มตามที่กฎ มายกํา นด งินค่าตอบแทนราย ดือน
งินค่าตอบแทนพิ ศษราย ดือน ฯลฯ สํา รับขาราชการ รือ
พนักงานส่วนทองถิ่นผูมีสิทธิไดรับ งิน พิ่มประ ภทต่างๆ
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน ทศบาล
รื่อง กํา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก กณฑการใ
พนักงาน ทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของ ทศบาล
ไดรับ งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 10 สิง าคม 2558
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระค่าใชจ่ายดาน
การบริ ารงานบุคคลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น

งินประจําตําแ น่ง
พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแ น่งผูอํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม/ ัว นาฝ่าย รือพนักงานส่วนทองถิ่นผูมีสิทธิไดรับ งิน
ประจําตําแ น่ง
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ารงาน
บุคคลส่วนทองถิ่น รื่อง กํา นดมาตรฐานกลางการบริ ารงาน
บุคคลส่วนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มษายน 2556
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ค่าตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

269,280 บาท

จํานวน

15,600 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนพนักงานจาง/ งินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจาง ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน ทศบาล
รื่อง มาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระค่าใชจ่ายดาน
การบริ ารงานบุคคลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจาง
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ใ กับพนักงานจาง
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
- ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน ทศบาล
รื่อง กํา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก กณฑการใ
พนักงาน ทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของ ทศบาล
ไดรับ งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 10 สิง าคม 2558
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
รื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระค่าใชจ่าย
ดานการบริ ารงานบุคคลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น
1) พื่อจ่าย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ ลักษณะ
ป็น งินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน ทศบาล พนักงานจาง ทศบาล
ตําบล ขานอย จํานวน 50,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการกํา นด
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ อันมีลักษณะ ป็น งินรางวัล
ประจําปี แก่พนักงานส่วนทองถิ่นใ ป็นรายจ่ายอื่นขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 2
คน คนละ 5,000 บาท/คน/ ดือน จํานวน 120,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่นและการ บิกจ่ายค่าใชจ่าย พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม นังสือจัง วัดประจวบคีรีขันธ ที่ ปข 0023.3/8613
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 รื่อง แนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3) พื่อ ป็นค่าใชจ่าย ป็นค่าตอบแทนผูปฏิบัติงานอัน ป็น
ประโยชนใ แก่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น ช่น กรณีองคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น มีคําสั่งใช อปพร. ปฏิบัติงานใน ศูนย อป
พร./ งินรางวัลบางส่วนของค่าปรับจราจร/ งินค่าตอบแทน จา
นาที่/ค่าตอบแทนบุคคล รือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัด
ซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท
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รวม

913,000 บาท

รวม

425,000 บาท

จํานวน

180,000 บาท
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

180,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
ใ แก่พนักงาน ทศบาล และพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติ
จากผูบริ ารทองถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกจ่าย
งินตอบแทนการปฏิบัติราชการนอก วลาราชการ
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ค่า ช่าบาน
พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบานใ กับพนักงาน ทศบาล
ผูมีสิทธิไดรับค่า ช่าบาน
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าดวยค่า ช่าบานของขาราชการส่วนทองถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แกไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
รื่อง ลัก กณฑและวิธีการ กี่ยวกับการ บิกจ่าย
งินค่า ช่าบานของขาราชการส่วนทองถิ่น
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งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
งินช่วย ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

จํานวน

60,000 บาท

รวม

285,000 บาท

จาง มาบริการบุคคล/ อกชน พื่อดํา นินงานโครงการ รือ สริมการ จํานวน
ปฏิบัติงานตาม นาที่ปกติของ อปท.

180,000 บาท

งินการศึกษาบุตร
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือค่าการศึกษาของบุตร พนักงาน ทศบาล
ผูมีสิทธิไดรับ งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(“บุตร” มายความว่าบุตรโดยชอบดวยกฎ มายซึ่งมีอายุครบ
สามปีแต่ไม่ กินยี่สิบ าปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตร
ซึ่งบิดามารดาไดยกใ ป็นบุตรบุญธรรมของผูอื่น)
- ป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ.2562
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินสวัสดิการ กี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2563
- ป็นไปตาม นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุงการศึกษาและค่า ล่า รียน
- ป็นไปตาม นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 22
ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุงการ
ศึกษาและค่า ล่า รียนในสถานศึกษาของ อกชนประ ภท
อาชีวศึกษา
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ

พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มาบริการบุคคล/ อกชน พื่อปฏิบัติ นาที่ผู
ช่วยงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา

- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกจ่ายใชจ่าย
ในการบริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
ขอ 11(2)
255
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รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บ นังสือ รือ ขาปก นังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากําจัดขยะ รือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่า ช่า
ทรัพยสิน (ยก วน ค่า ช่าบาน) ค่าโฆษณาและ ผยแพร่
ประชาสัมพันธ (รายจ่าย กี่ยวกับการจาง มาโฆษณาประชา
สัมพันธและ ผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย สียงโทรทัศน โรง
ม รสพ ค่าจัดทํา อกสารประชาสัมพันธ รือสิ่งพิมพต่างๆ) ค่า
ธรรม นียมต่างๆ ค่า บี้ยประกัน ค่าใชจ่ายในการดํา นินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจาง มาบริการบุคคลภายนอก ช่น ค่าจางที่
ปรึกษา ค่าจางออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจางทนายความ
ค่าจางทําระบบแผนที่ภาษี ค่าจางผู ชี่ยวชาญบัญชี ค่าจางปรับ
ปรุงโด มน ว็บไซต ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทํา มันสัตว ค่าจางแรง
งานราษฎรกรณีดํา นิน อง ค่าจาง มาที่มีลักษณะการจางทํา พื่อ
ใ ไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธป้ายชื่อสํานักงาน รือป้ายอื่นๆ ที่
ไม่มีลักษณะ ป็นสิ่งก่อสราง
-ค่าติดตั้งไฟฟ้า พื่อใชในราชการ
(1) ค่าปัก สาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการ พื่อใ ราชการได
ใชบริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้ง มอแปลง ครื่องวัดและอุปกรณ
ไฟฟ้า ซึ่ง ป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
(2) ค่าจาง มา ดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้า พิ่ม ติม ค่า
ธรรม นียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การ พิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยาย ขตไฟฟ้า
-การบํารุงรักษา รือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ค่าติดตั้ง
ประปา พื่อใชในราชการ
(1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ พื่อใ องคกร
ปกครองส่วนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่ง ป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
(2) ค่าจาง มา ดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณประปา พิ่ม ติม
รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ ค่าติดตั้งโทรศัพทค่าใชจ่ายต่างๆ
ในการติดตั้งโทรศัพทยก วนค่าตูสาขา ค่า ครื่องโทรศัพทพ่วงภาย
ในและ ครื่องโทรศัพทภายใน ค่าติดตั้ง ครื่องรับสัญญาณต่างๆ
(ที่ไม่ ขาลักษณะที่ดินสิ่งก่อสราง) ฯลฯ
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- ป็นไปพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติกํา นดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใ แก่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าชดใชค่า สีย าย รือค่าสินไ มทดแทน

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าชด ชยค่า สีย าย รือค่าสินไ มทดแทนที่ผู สีย
ายยื่นคําขอใ องคกรปกครองส่วนทองถิ่นชดใชในกรณีที่ จา
นาที่ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่นไดกระทําละ มิดต่อบุคคล
ภายนอกในการปฏิบัติ นาที่
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่าย
ในการบริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
ขอ 16
ค่าใชจ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช จํานวน
อาณาจักร
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พื่อจ่าย ป็นค่าลงทะ บียนในการฝึกอบรม ค่า บี้ย ลี้ยง ดิน
ทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมในการใชสนาม
บิน สํา รับ จา นาที่ทองถิ่นที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

จํานวน

30,000 บาท

รวม

185,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน พื่อใ สามารถใชงาน
ไดตามปกติ
(กรณี ป็นการจาง มาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน)
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร
รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ
ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ
ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
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รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ นังสือ ครื่องคิด ลขขนาด
ล็ก ครื่อง จาะกระดาษ ขนาด ล็ก ที่ ย็บกระดาษขนาด ล็ก ไม
บรรทัด ล็ก กรรไกร กาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
อกสาร ครื่องตัดโฟม ครื่องตัดกระดาษ ครื่อง ย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพ ขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน รือ น่วยงาน รือแผ่นป้าย
ต่าง ๆ ที่ใชในสํานักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อ
ผืน) นาฬิกาตั้ง รือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระ ป๋า ตาชั่งขนาด ล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ
ตนทขนาดใ ญ่ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกั้น องแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ

ข. ประ ภทวัสดุสิ้น
ปลือง ไดแก่ กระดาษ มึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด ทปกาว ลวด ย็บกระดาษ กาว สมุด ซอง อกสาร ตลับผง
มึก น้ํา มึกปรินท ทปพีวีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัว ย็บกระดาษ ข็ม มุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
ีบ ่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสํา รับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม ฯลฯ

- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ ราย
จ่ายที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจ ลื่อน คีมล็อค ล็อค กียร ล็อคคลัตซ ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ ยางรถยนต น้ํามัน บรก นอตและ
สกรู สายไมล พลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
ค. ประ ภทอุปกรณประกอบและอะไ ล่ ไดแก่ บาะรถ
ยนต ครื่องยนต (อะไ ล่) ชุด กียรรถยนต บรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด มอน้ํา ัว ทียน แบต ตอรรี่ จาน
จ่าย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ บรก อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมอง
ขางรถยนต กันชนรถยนต ข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
ที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ แกส ุงตม น้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามัน
ดี ซล น้ํามันกาด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
ครื่อง ถ่าน กาซ น้ํามัน กียร น้ํามัน ล่อลื่น ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
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80,000 บาท

นา : 170/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:08

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร่

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
ที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ ขาตั้งกลอง ขาตั้ง ขียนภาพ กล่อง
และระวิงใส่ฟิลมภาพยนตร ครื่องกรอ ทป ลนสซูม กระ ป๋าใส่
กลองถ่ายรูป ป้ายไฟแจง ตือนแบบลอลาก ป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ พู่กัน สี กระดาษ
โปส ตอร ฟิลม มมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึก สียง รือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอ ทป , แผ่นซีดี) รูปสี รือขาวดําที่ไดจาก
การลาง อัดขยาย ภาพถ่ายดาว ทียม อกสาร ผยแพร่ผลการ
ดํา นินงาน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะค่าใชสอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิว ตอร
พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
ที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
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นา : 171/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:08

ภัย ค่าติดตั้ง ป็นตน
รายละ อียด
ก. ประ ภทวัสดุคงทน ไดแก่ แผ่น รือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
ข. ประ ภทวัสดุสิ้น ปลือง ไดแก่ อุปกรณบันทึก
ขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) (Reel Mag
netic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
ทปบันทึกขอมูล ัวพิมพ รือ ทปพิมพสํา รับ ครื่องพิมพสํา รับ
คอมพิว ตอร ตลับผง มึกสํา รับ
ครื่องพิมพแบบ ล ซอร กระดาษต่อ นื่อง สาย ค บิล ฯลฯ
ค. ประ ภทอุปกรณประกอบและอะไ ล่ ไดแก่ น่วยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ
รือแป้นพิมพ มนบอรด มมโมรี่ชิป
(Main Board) (Memory Chip)(Key Board) ช่น คัตซีท ฟิด
ดอร มาส (Mouse) RAM (Cut Sheet Feeder)
พริน ตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) ครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิ ล็กทรอนิกส (Card) ช่น
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
ป็นตน
ครื่องอ่านและบันทึกขอมูลแบบต่างๆ ช่น แบบดิส
กตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล
(Optical) รา ตอร (Router) ป็นตน

- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม ลัก กณฑและอัตราค่าใชจ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ บิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
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นา : 172/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:08

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

รวม

18,000 บาท

จํานวน

9,000 บาท

จํานวน

9,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าไฟฟ้าสํา รับอาคารสาธารณะต่างๆ มู่ที่ 5,6,7
ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่าย
ในการบริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
ขอ 18 (1)
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
พื่อจ่าย ป็นค่าน้ําประปาสํา รับอาคารสาธารณะต่างๆ มู่
ที่ 5,6,7 ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่าย
ในการบริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
ขอ 11(2) และขอ 18 (1)
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นา : 173/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:08

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

89,500 บาท

รวม

89,500 บาท

จํานวน

34,000 บาท

ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็กทรอนิกส
คอมพิว ตอร สํา รับงานสํานักงาน จํานวน 2 ครื่อง
พื่อ ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอรสํา รับใชในสํานัก
งาน (สํา รับงานธุรการ 1 ครื่อง และงานพัฒนาชุมชน 1 ครื่อง)
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม กณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณและระบบคอมพิว ตอร กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและ
สังคม (ขอ 6)
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ขอ 3.4 ครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งก่อสรางที่ตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น ใ จัดทํา ฉพาะ
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดํา นินการ
จัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ พื่อประชาชนได
ใช/รับประโยชนจากครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางนั้น และ ป็นไป
ตามอํานาจ นาที่ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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นา : 174/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:08

ครื่องพิมพ Multifunction ล ซอร รือ LED สี จํานวน 1 ครื่อง
พื่อ ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ Multifunction ล ซอร รือ LED
สี ป็นอุปกรณที่มีความสามารถ ป็น Printer, Copier,
และ Scaner ภายใน ครื่อง ดียวกัน สํา รับงานพัฒนาชุมชน
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม กณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณและระบบคอมพิว ตอร กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและ
สังคม (ขอ 44)
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ขอ 3.4 ครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งก่อสรางที่ตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นใ จัดทํา ฉพาะ
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดํา นินการ
จัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ พื่อประชาชนได
ใช/รับประโยชนจากครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางนั้น และ ป็นไป
ตามอํานาจ นาที่ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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จํานวน

15,000 บาท

นา : 175/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:08

ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ชนิดขาว-ดํา จํานวน 1 ครื่อง
พื่อ ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ขาวดํา (18
นา/นาที) สํา รับงานธุรการ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม กณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณและระบบคอมพิว ตอร กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและ
สังคม (ขอ 44)
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ขอ 3.4 ครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งก่อสรางที่ตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น ใ จัดทํา ฉพาะ
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดํา นินการ
จัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ พื่อประชาชนได
ใช/รับประโยชนจากครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางนั้น และ ป็นไป
ตามอํานาจ นาที่ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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จํานวน

8,900 บาท

นา : 176/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:08

ครื่องสํารองไฟ ขนาด kVa จํานวน 2 ครื่อง

จํานวน

11,600 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVa จํานวน 2
ครื่อง สํา รับงานธุรการ 1 ครื่อง และงานพัฒนาชุมชน 1
ครื่อง
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตาม กณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณและระบบคอมพิว ตอร กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและ
สังคม (ขอ 62)
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ขอ 3.4 ครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งก่อสรางที่ตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น ใ จัดทํา ฉพาะ
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดํา นินการ
จัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ พื่อประชาชนได
ใช/รับประโยชนจากครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก่อสรางนั้น และ ป็นไป
ตามอํานาจ นาที่ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
พื่อจ่าย ป็นรายจ่าย พื่อซ่อมแซม บํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใ ญ่ ช่น ยานพา นะ ครื่องจักรกล ป็นตน ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ รือค่าซ่อมกลาง
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

205,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

140,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

140,000 บาท

โครงการจัดทํา ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินงานของโครงการ ช่น ค่าจัด
ประชุม อบรม วิทยากร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ ค่าจาง มาบริการ และค่าใชจ่ายอื่นที่ กี่ยวของกับ
โครงการ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
โครงการฝึกอบรมและส่ง สริม ด็ก ยาวชนตําบล ขานอย

จํานวน

40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินงานของโครงการ ช่น ค่าจัด
ประชุม อบรม วิทยากร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ ค่าจาง มาบริการ และค่าใชจ่ายอื่นที่ กี่ยวของกับ
โครงการ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย ค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
โครงการฝึกอบรมอาชีพ
จํานวน

50,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินงานของโครงการ ช่น ค่าจัด
ประชุม อบรม วิทยากร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ ค่าจาง มาบริการ และค่าใชจ่ายอื่นที่ กี่ยวของกับ
โครงการ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย ค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
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โครงการพัฒนาสตรีและ สริมสรางความ ข็มแข็งของครอบครัว

จํานวน

20,000 บาท

- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย ค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
โครงการส่ง สริมกลุ่มวิสา กิจชุมชนใน ขต ทศบาล
จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินงานของโครงการ ช่น ค่าจัด
ประชุม อบรม วิทยากร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ ค่าจาง มาบริการ และค่าใชจ่ายอื่นที่ กี่ยวของกับ
โครงการ

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินงานของโครงการ ช่น ค่าจัด
ประชุม อบรม วิทยากร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ ค่าจาง มาบริการ และค่าใชจ่ายอื่นที่ กี่ยวของกับ
โครงการ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย ค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
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งบเงินอุดหนุน

รวม

65,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

65,000 บาท

จํานวน

65,000 บาท

งินอุด นุนองคกรประชาชน
อุด นุนชุมชนใน ขต ทศบาล
1.โครงการบําบัดน้ํา สียในชุมชนบาน อื้ออาทร มู่ที่ 7 งบ
ประมาณ 25,000 บาท
2.โครงการรณรงค ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติด ชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชนกองพันท ารราบที่ 2
จํานวน 20,000 บาท
3.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนชุมชนโรงพยาบาลค่าย
ธนะรัชต จํานวน 20,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินอุด นุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- ป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ ว 4750 ลงวันที่ 14 สิง าคม2563 รื่อง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินอุด นุน
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ที่แกไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

80,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

80,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

70,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครงการแข่งขันกีฬานัก รียนองคกรปกครองส่วนทองถิ่น กลุ่ม
ปราณบุรี-สามรอยยอด
พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินโครงการแข่งขันกีฬานัก รียน
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น กลุ่มปราณบุรี – สามรอยยอด พื่อจัด
ส่งนัก รียนของสถานศึกษาในสังกัด ขาร่วมการแข่งขันกีฬานัก
รียนองคกรปกครองส่วนทองถิ่น ระดับภาคกลาง และระดับ
ประ ทศ ช่น ค่าใชจ่ายสํา รับผูควบคุม ผูฝึกสอนและนักกีฬา ค่า
ตอบแทนสํา รับผูควบคุม ผูฝึกสอน รือ จา นาที่อื่นๆ ค่าใชจ่าย
ในการฝึกซอมกีฬา ค่าอุปกรณกีฬา ค่าชุดวอรม ค่าชุด
กีฬา พรอมรอง ทา ถุง ทา และค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่ใชในการแข่งขัน
กีฬา
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกจ่ายค่าใช
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ขา
ร่วมการแข่งขันขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256 –2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
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โครงการฝึกอบรมสอนกีฬา ทศบาลตําบล ขานอย

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินงานโครงการฝึกอบรมสอน
กีฬา ทศบาลตําบล ขานอย ช่น ค่าใชจ่าย กี่ยวกับการใชและการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใชจ่ายพิธี ปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ ครื่อง ขียนและอุปกรณ ค่าประกาศนียบัตร ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอา าร และค่าใชจ่ายอื่นที่จํา ป็นในการฝึกอบรม
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรม และการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2547
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
โครงการส่ง สริมความ ป็น ลิศทางกีฬา
พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินโครงการส่ง สริมความ ป็น ลิศ
ทางกีฬา จัดส่งนัก รียนของสถานศึกษาในสังกัด ขาร่วมการแข่ง
ขันกีฬานัก รียนองคกรปกครองส่วนทองถิ่น ระดับภาคกลาง และ
ระดับประ ทศ ช่น ค่าใชจ่ายสํา รับผูควบคุม ผูฝึกสอนและนัก
กีฬา ค่าตอบแทนสํา รับผูควบคุม ผูฝึกสอน รือ จา นาที่
อื่นๆ ค่าใชจ่ายในการฝึกซอมกีฬา ค่าอุปกรณกีฬา ค่าชุดวอรม
ค่าชุดกีฬา พรอมรอง ทา ถุง ทา และค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่ใชในการ
แข่งขันกีฬา
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกจ่ายค่าใช
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ขา
ร่วมการแข่งขันขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
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ค่าวัสดุ

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

170,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

170,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

170,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

วัสดุกีฬา
พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินการจัดซื้อวัสดุกีฬาสํา รับกอง
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ช่น ลูกฟุตบอล ตะกรอวอ
ล ล่ยบอล ลูกปิงปอง ไมแบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ชือก
กระโดด นาฬิกาจับ วลา ลูกทุ่มน้ํา นัก ตะกรา วายแชร
บอล ตาข่ายตะกรอ นวม และอื่นๆ
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครงการจัดงานประ พณีลอยกระทง
พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินโครงการจัดงานประ พณีลอย
กระทง ช่น ค่าใชจ่ายในพิธี ปิด ค่าจัดสถานที่ ค่า ช่า
ต็นท, โตะ, กาอี้ ค่า ช่า ครื่องขยาย สียงพรอมไฟส่องสว่าง ค่า
จาง มาบริการ ค่า ครื่องดื่ม ค่าสนับสนุนการแสดงนัก รียน ค่า
ช่า วที ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกจ่ายค่าใช
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ขา
ร่วมการแข่งขันขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256 –2565) ทบทวน ครั้ง
ที่ 1/2563
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โครงการจัดงานประ พณีวันสงกรานต

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินโครงการจัดงานประ พณีวัน
สงกรานต ช่น ค่า ครื่องไทยธรรม ค่าจาง มาทําอา าร ลี้ยง
พระ ค่า ช่า ครื่องขยาย สียง ค่าใชจ่ายในพิธี ปิด–ปิด
จัดสถานที่ ค่า ครื่องดื่ม-น้ําแข็ง งิน รือของรางวัลกิจกรรม
ประกวดก่อ จดียทราย ค่าจาง มาดนตรี- วที ค่าจาง
มาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกจ่ายค่าใช
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ขา
ร่วมการแข่งขันขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256 –2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563

โครงการจัดงานประ พณีแ ่ ทียนพรรษา
พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินโครงการจัดงานประ พณีแ ่
ทียนพรรษา กิจกรรม ่อ ทียนพรรษา กิจกรรมฉลอง ทียน
พรรษา และกิจกรรมแ ่ ทียนพรรษา ช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าจัด
สถานที่ ค่า ช่า ต็นท ค่า ช่า ครื่องขยาย สียง ค่า ครื่อง
ไทยธรรม ค่า ครื่องดื่ม-น้ําแข็ง ค่าจาง มาบริการ ค่าดอกไมธูป
ทียน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกจ่ายค่าใช
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ขา
ร่วมการแข่งขันขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256 –2565) ทบทวน ครั้ง
ที่ 1/2563
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

รวม

5,850,000 บาท

งบลงทุน

รวม

5,850,000 บาท

รวม

5,850,000 บาท

จํานวน

520,000 บาท

จํานวน

550,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสรางอาคาร รือสิ่งปลูกสรางต่าง ๆ
โครงการก่อสรางถนนคอนกรีต สริม ล็ก ซอยปลายน้ํา-ท่ามะกรูด
2/6 มู่ที่ 5 (กองช่าง)
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสรางถนนคอนกรีต สริม ล็ก
ซอยปลายน้ํา - ท่ามะกรูด 2/6 ตําบล ขานอย
อํา ภอปราณบุรี จัง วัดประจวบคีรีขันธ
โดยมีขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 มตร ยาว 160 มตร
นา 0.15 มตร (ตามแบบแปลนของ ทศบาลฯ)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
โครงการก่อสรางโรงจอดรถศูนยกูชีพ (1669) พรอมที่พักพนักงาน
ขับรถ (กองสาธารณสุข)
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสรางโรงจอดรถศูนยกูชีพ (1669) พรอมที่พัก
พนักงานฉุก ฉิน 1669 มู่ที่ 3 ต. ขานอย อํา ภอ
ปราณบุรี จัง วัดประจวบคีรีขันธ
-โดยทําการก่อสรางโรงจอดรถศูนยกูชีพ (1669) พรอมที่
พัก ขนาดกวาง 4.00 มตร ยาว 5 มตร ตามแบบแปลนของ
ทศบาลตําบล ขานอย
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564
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โครงการก่อสรางศาลาอ นกประสงคบานปลายน้ํา-ท่ามะกรูด มู่ที่ 5 จํานวน
(กองสวัสดิการสังคม)

3,300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อสรางศาลาอ นกประสงคบานปลายน้ํา-ท่า
มะกรูด มู่ที่ 5 แบบ 1 ชั้น ขนาด 9x22 มตร รือมีพื้นที่ไม่นอย
กว่า 198 ตาราง มตร จํานวน 1 ลัง
(ตามแบบแปลนของ ทศบาลฯ)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
พิ่ม ติม ครั้งที่ 3/2564
โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีต สริม ล็ก ซอยอํานวยสุข 1/2
มู่ที่ 6 (กองช่าง)

จํานวน

400,000 บาท

จํานวน

600,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวางท่อระบายน้ําคอนกรีต สริม ล็ก
ซอยอํานวยสุข 1/2 มู่ที่ 6 ตําบล ขานอย
อํา ภอปราณบุรี จัง วัดประจวบคีรีขันธ
โดยทําการวางท่อระบายน้ําพรอมบ่อพักคอนกรีต สริม ล็ก
ขนาด สนผ่าศูนยกลาง 0.40 มตร ยาว 84.00 มตร
(ตามแบบแปลนของ ทศบาลฯ)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564
โครงการวางท่อระบายน้ําพรอมบ่อพัก ซอยพัฒนา 13/11 มู่ที่ 7
(กองช่าง)
พื่อจ่าย ป็นค่าวางระบบท่อระบายน้ําพรอมบ่อพักคอนกรีต สริม
ล็ก ซอยพัฒนา 13/11 มู่ที่ 7 ตําบล ขานอย อํา ภอ
ปราณบุรี จัง วัดประจวบคีรีขันธ โดยทําการวางท่อระบายน้ํา
พรอมบ่อพักคอนกรีต สริม ล็ก ขนาด ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 สนผ่า
ศูนยกลาง 0.40 มตร ยาวรอบบ่อพัก 200.00 มตร (ตามแบบ
แปลนของ ทศบาลฯ)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
พิ่ม ติม ครั้งที่ 3/2564
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ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสราง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสราง (กองสวัสดิการสังคม) จํานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสาธารณะในพื้นที่ ทศบาล
ตําบล ขานอย
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสราง (สํานักปลัด)
จํานวน

60,000 บาท

พื่อ ป็นรายจ่าย พื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่าย พื่อดัด
แปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงสิ่งก่อสราง ซึ่งทําใ ที่ดินสิ่งก่อสราง มี
มูลค่า พิ่มขึ้น
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
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ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสราง (กองช่าง)

จํานวน

340,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่างานสิ่งก่อสราง ตามสัญญาปรับราคาไดในกรณีที่
ตองจ่ายค่าชด ชยคืนใ แก่ผูรับจางตาม ลัก กณฑและ งื่อนไขที่
ระบุไวในสัญญาจาง
- ป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี มื่อวันที่ 22 สิง าคม 2532
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203
/ว109
ลงวันที่ 24 สิง าคม 2532 รื่อง การพิจารณาช่วย ลือประกบ
อาชีพงานก่อสราง
ค่าชด ชยสัญญาแบบปรับราคาได รือค่า K (กองสาธารณสุข)
จํานวน

10,000 บาท

พื่อ ป็นรายจ่าย พื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่าย พื่อดัด
แปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงสิ่งก่อสราง ซึ่งทําใ ที่ดินสิ่งก่อสรางมี
มูลค่า พิ่มขึ้น
- ป็นไปตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
ค่าชด ชยสัญญาแบบปรับราคาได (ค่า K)
ค่าชด ชยสัญญาแบบปรับราคาได รือค่า K (กองช่าง)

พื่อจ่าย ป็นค่างานสิ่งก่อสราง ตามสัญญาปรับราคาไดในกรณีที่
ตองจ่ายค่าชด ชยคืนใ แก่ผูรับจางตาม ลัก กณฑและ งื่อนไขที่
ระบุไวในสัญญาจาง
- ป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี มื่อวันที่ 22 สิง าคม 2532
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203
/ว109
ลงวันที่ 24 สิง าคม 2532 รื่อง การพิจารณาช่วย ลือประกบ
อาชีพงานก่อสราง
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ค่าชด ชยสัญญาแบบปรับราคาได รือค่า K (สํานักปลัด)

จํานวน

10,000 บาท

รวม

60,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่างานสิ่งก่อสราง ตามสัญญาปรับราคาไดในกรณีที่
ตองจ่ายค่าชด ชยคืนใ แก่ผูรับจางตาม ลัก กณฑและ งื่อนไขที่
ระบุไวในสัญญาจาง
- ป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี มื่อวันที่ 22 สิง าคม 2532
- ป็นไปตาม นังสือสํานักงาน ลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203
/ว109
ลงวันที่ 24 สิง าคม 2532 รื่อง การพิจารณาช่วย ลือประกบ
อาชีพงานก่อสราง
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครงการครัวอา ารชุมชน (สํานักปลัด)
พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่าย กี่ยวกับการใชและตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม ค่าใชจ่ายในพิธี ปิดและพิธีปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง
ขียนและอุปกรณ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย อกสาร ค่าพิมพ
อกสารและสิ่งพิมพ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอา าร ค่า
อา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใชจ่ายอื่นที่
จํา ป็นสํา รับใชในการจัดโครงการ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
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โครงการฝึกอบรมใ ความรู กษตรทฤษฎีใ ม่ (สํานักปลัด)

จํานวน

30,000 บาท

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่าย กี่ยวกับการใชและตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม ค่าใชจ่ายในพิธี ปิดและพิธีปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง
ขียนและอุปกรณ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย อกสาร ค่าพิมพ
อกสารและสิ่งพิมพ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอา าร ค่า
อา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใชจ่ายอื่นที่
จํา ป็นสํา รับใชในการจัดโครงการ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครงการอนุรักษพัฒนาและ พิ่มพื้นที่สี ขียว (กองสาธารณสุขฯ)
พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในโครงการฯ ช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่ง สริมกีฬา ขาร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 3/2565

281

นา : 190/190

วันที่พิมพ : 17/9/2564 16:15:08

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน นื่องมาจากพระราชดําริสม ด็จ
พระ ทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ. (สํานักปลัด)
พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายตามแนวทางการดํา นินงานตามกรอบการ
ดํา นินงานของแผนแม่บท อพ.สธ พื่อใ บรรลุวัตถุประสงคและ
ป้า มายที่กํา นด
- ป็นไปตาม นังสือโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน นื่องมาจาก
พระราชดําริสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี ที่ พว 0001 (อพ.) 12002/2559 ลงวันที่ 31
สิง าคม 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ทบทวน ครั้งที่ 1/2563

282

จํานวน

50,000 บาท

283

งบกลาง

งบกลาง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

1,226,400
66,000
129,820

เบี้ยยังชีพความพิการ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เงินสารองจาย

1,030,830

11,000
48,000

60,000

50,000

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

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บานาญ (ช.ค.บ.)

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

คาบารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแ ง
ประเทศไทย

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

รายจายตามข้อผูกพัน

5,545,200

10,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

275,000

แผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

แผนงาน
แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ.
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 1/46

284

งบกลาง

งบกลาง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

1,226,400
66,000
129,820

เบี้ยยังชีพความพิการ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เงินสารองจาย

1,030,830

11,000
48,000

60,000

50,000

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

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บานาญ (ช.ค.บ.)

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

คาบารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแ ง
ประเทศไทย

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

รายจายตามข้อผูกพัน

5,545,200

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

10,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

รวม

275,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

แผนงาน

น้า : 2/46

285

งบบุคลากร

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

218,980
289,200

เงินประจาตาแ นง

7,517,760

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
รือพนักงานสวนท้องถิ่น

1,555,200

207,400

180,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

311,640

85,200

589,200

10,865,050

102,000

2,287,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

725,800

5,000

300,000

แผนงานงบกลาง

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินชวยคาทาศพ
พนักงานจ้าง

เงินชวยพิเศษ

เงินสมทบกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพ

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

103,200

100,980

2,553,960

60,000

3,000

1,516,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 3/46

286

งบบุคลากร

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

912,160
639,600

เงินประจาตาแ นง

25,051,410

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
รือพนักงานสวนท้องถิ่น

1,555,200

207,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

180,000

180,000

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

725,800

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

300,000

รวม

5,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

เงินชวยคาทาศพ
พนักงานจ้าง

เงินชวยพิเศษ

เงินสมทบกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพ

แผนงาน

น้า : 4/46

287

งบดาเนินงาน

งบบุคลากร

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

40,000

202,450

25,000
30,000
150,000

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรผู้บริ ารท้องถิ่น

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรผู้ได้รับบานาญ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเ มาบริการ

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

574,000

34,800

80,000

12,300

16,800

35,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

คาเชาบ้าน

173,100

10,000

216,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

104,240
816,000

36,000

1,147,600

เงินวิทยฐานะ

150,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

324,000

30,000

10,000

200,000

300,000

65,000

62,500

1,064,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
2,139,120

แผนงานงบกลาง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

80,000

30,000

102,000

5,000

150,000

48,000

691,800

20,000

60,000

180,000

5,000

180,000

15,600

269,280

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 5/46

288

งบดาเนินงาน

งบบุคลากร

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

794,100

345,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000

314,750

25,000
240,000
150,000

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรผู้บริ ารท้องถิ่น

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรผู้ได้รับบานาญ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเ มาบริการ

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

1,107,600

816,000

เงินวิทยฐานะ

คาเชาบ้าน

416,380

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

รวม
5,635,800

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

แผนงาน

น้า : 6/46

289

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

100,000
30,000

โครงการเชาเครื่องถาย
เอกสาร

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

55,000

30,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

คาใช้จายในกิจกรรม
เตรียมการระ วางการ
รับเสด็จ สงเสด็จ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

240,000

โครงการจ้าง
เ มาบริการ
บุคคล/เอกชน เพื่อ
ดาเนินงานโครงการ รือ
เสริมการปฏิบัติงานตาม
น้าที่ปกติของ อปท.

50,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

442,800

แผนงานงบกลาง

โครงการจ้างเ มาทา
ความสะอาดสานักงาน
เทศบาลตาบลเขาน้อย

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 7/46

290

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

100,000
30,000

โครงการเชาเครื่องถาย
เอกสาร

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

105,000

30,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

คาใช้จายในกิจกรรม
เตรียมการระ วางการ
รับเสด็จ สงเสด็จ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

240,000

โครงการจ้าง
เ มาบริการ
บุคคล/เอกชน เพื่อ
ดาเนินงานโครงการ รือ
เสริมการปฏิบัติงานตาม
น้าที่ปกติของ อปท.

รวม

442,800

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการจ้างเ มาทา
ความสะอาดสานักงาน
เทศบาลตาบลเขาน้อย

แผนงาน

น้า : 8/46

291

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

180,000

30,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม

30,000

โครงการประชาสัมพันธ์
เผยแพรความรู้ด้านการ
ชาระภาษีและคา
ธรรมเนียมใบอนุญาต
ตางๆ

50,000

10,000

โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเพื่อรองรับ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง

100,000

โครงการจัดกิจกรรม
และโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

5,000

แผนงานงบกลาง

คาใช้จายสา รับจัดการ
เลือกตั้งตามที่กฎ มาย
กา นด

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 9/46

292

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

180,000

30,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม

30,000

โครงการประชาสัมพันธ์
เผยแพรความรู้ด้านการ
ชาระภาษีและคา
ธรรมเนียมใบอนุญาต
ตางๆ

50,000

10,000

โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเพื่อรองรับ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง

100,000

โครงการจัดกิจกรรม
และโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ

รวม

5,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

คาใช้จายสา รับจัดการ
เลือกตั้งตามที่กฎ มาย
กา นด

แผนงาน

น้า : 10/46

293

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

10,000

10,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาเทศบาล
ตาบลเขาน้อย

โครงการสร้างวินัย
จราจร

คาจ้างเ มาบริการ
บุคคล/เอกชน เพื่อ
ดาเนินงานโครงการ รือ
เสริมการปฏิบัติ น้าที่
ปกติของ อปท.

10,000

360,000

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันสาธารณภัย

150,000

5,000

1,953,600

30,000

30,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

50,000

แผนงานงบกลาง

โครงการ 7 วันอันตราย

คาจ้างเ มาบริการ
บุคคล/เอกชน เพื่อ
ดาเนินงานโครงการ รือ
เสริมการปฏิบัติงานตาม
น้าที่ปกติของ อปท.

คาบารุงรักษาและซอมแซม

โครงการอบรมใ ้ความ
รู้พระราชบัญญัติข้อมูล
ขาวสารทางราชการ
พ.ศ.2540

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

100,000

30,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 11/46

294

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

5,000

10,000

โครงการสร้างวินัย
จราจร

1,953,600

10,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาเทศบาล
ตาบลเขาน้อย

คาจ้างเ มาบริการ
บุคคล/เอกชน เพื่อ
ดาเนินงานโครงการ รือ
เสริมการปฏิบัติ น้าที่
ปกติของ อปท.

10,000

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันสาธารณภัย

360,000

340,000

รวม

50,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการ 7 วันอันตราย

คาจ้างเ มาบริการ
บุคคล/เอกชน เพื่อ
ดาเนินงานโครงการ รือ
เสริมการปฏิบัติงานตาม
น้าที่ปกติของ อปท.

คาบารุงรักษาและซอมแซม

โครงการอบรมใ ้ความ
รู้พระราชบัญญัติข้อมูล
ขาวสารทางราชการ
พ.ศ.2540

แผนงาน

น้า : 12/46

295

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

10,000

100,000

30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แ งชาติ

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันภัยในสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาล
ตาบลเขาน้อย

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรนอก
อาณาจักร

คาใช้จายสา รับชวย
เ ลือเด็กนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตาบลเขาน้อย

25,000

คาจ้างออกแบบและ
ปรับปรุงเว็บไซด์
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตาบลเขาน้อย

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
100,000

แผนงานงบกลาง

คาจ้างเ มาบริการ
ป้องกันและกาจัดปลวก

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 13/46

296

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

10,000

100,000

30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แ งชาติ

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันภัยในสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาล
ตาบลเขาน้อย

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรนอก
อาณาจักร

คาใช้จายสา รับชวย
เ ลือเด็กนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตาบลเขาน้อย

25,000

คาจ้างออกแบบและ
ปรับปรุงเว็บไซด์
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตาบลเขาน้อย

รวม

100,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

คาจ้างเ มาบริการ
ป้องกันและกาจัดปลวก

แผนงาน

น้า : 14/46

297

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริ ารสถาน
ศึกษา -คาใช้จายอื่นๆ
ตาม นังสือสั่งการ
ของกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
กระทรวงม าดไทย
กา นด

100,000

76,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริ ารสถาน
ศึกษา
-คาใช้จายสา รับสนับ
สนุนคาปัจจัยพื้นฐาน
สา รับนักเรียนยากจน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

933,000

แผนงานงบกลาง

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริ ารสถาน
ศึกษา
-คาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาตั้งแตอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 15/46

298

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริ ารสถาน
ศึกษา -คาใช้จายอื่นๆ
ตาม นังสือสั่งการ
ของกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
กระทรวงม าดไทย
กา นด

100,000

76,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริ ารสถาน
ศึกษา
-คาใช้จายสา รับสนับ
สนุนคาปัจจัยพื้นฐาน
สา รับนักเรียนยากจน

รวม

933,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริ ารสถาน
ศึกษา
-คาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาตั้งแตอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนงาน

น้า : 16/46

299

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

33,600

30,000

50,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริ ารสถาน
ศึกษา
-คาใช้จายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน

โครงการสวนพฤกษ
ศาสตร์โรงเรียน

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
ตาบลเขาน้อย

925,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริ ารสถาน
ศึกษา
-คาใช้จายสา รับสนับ
สนุนอา ารกลางวัน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

330,000

แผนงานงบกลาง

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริ ารสถาน
ศึกษา
-คาใช้จายสา รับสนับ
สนุนคาไฟฟ้า คา
โทรศัพท์ คาน้าประปา
สา รับสถานศึกษาใน
สังกัด

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 17/46

300

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

33,600

30,000

50,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริ ารสถาน
ศึกษา
-คาใช้จายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน

โครงการสวนพฤกษ
ศาสตร์โรงเรียน

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
ตาบลเขาน้อย

925,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริ ารสถาน
ศึกษา
-คาใช้จายสา รับสนับ
สนุนอา ารกลางวัน

รวม

330,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริ ารสถาน
ศึกษา
-คาใช้จายสา รับสนับ
สนุนคาไฟฟ้า คา
โทรศัพท์ คาน้าประปา
สา รับสถานศึกษาใน
สังกัด

แผนงาน

น้า : 18/46

301

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

10,000

30,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญ ายาเสพติด
เทศบาลตาบลเขาน้อย

โครงการสงเสริมการ
ผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

50,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตออุบัติ
ใ ม อุบัติซ้า

10,000

10,000

โครงการบริการตรวจ
สุขภาพเบื้องต้น ผู้สูง
อายุ-ผู้พิการ เชิงรุก

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคเอดส์และ
โรคติดตอทางเพศ
สัมพันธ์

120,000

จ้างเ มาบริการบุคคล
เพื่อชวยปฏิบัติงาน
สัตวแพทย์

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
720,000

แผนงานงบกลาง

จ้างเ มาทีมปฏิบัติการ
แพทย์ฉุกเฉิน

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 19/46

302

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

10,000

30,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญ ายาเสพติด
เทศบาลตาบลเขาน้อย

โครงการสงเสริมการ
ผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

50,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตออุบัติ
ใ ม อุบัติซ้า

10,000

10,000

โครงการบริการตรวจ
สุขภาพเบื้องต้น ผู้สูง
อายุ-ผู้พิการ เชิงรุก

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคเอดส์และ
โรคติดตอทางเพศ
สัมพันธ์

120,000

จ้างเ มาบริการบุคคล
เพื่อชวยปฏิบัติงาน
สัตวแพทย์

รวม

720,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

จ้างเ มาทีมปฏิบัติการ
แพทย์ฉุกเฉิน

แผนงาน

น้า : 20/46

303

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

50,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

17,000

90,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

50,000

แผนงานงบกลาง

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่
พึ่ง

โครงการสารวจข้อมูล
จานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า
ตามปณิธาน ฯลฯ

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒนวรขัต
ิยราชนารี

แผนงาน

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 21/46

304

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

50,000

50,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

90,000

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่
พึ่ง

รวม

17,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการสารวจข้อมูล
จานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า
ตามปณิธาน ฯลฯ

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒนวรขัต
ิยราชนารี

แผนงาน

น้า : 22/46

305

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

180,000

5,000

คาชดใช้คาเสีย าย รือ
คาสินไ มทดแทน

30,000

โครงการบริ ารจัดการ
น้าเสียภายในชุมชน

จ้างเ มาบริการ
บุคคล/เอกชน เพื่อ
ดาเนินงานโครงการ รือ
เสริมการปฏิบัติงานตาม
น้าที่ปกติของ อปท.

50,000

คาใช้จายการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

10,000

โครงการจ้าง
เ มาบริการรักษาความ
สะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในเขต
พื้นที่เทศบาลตาบลเขา
น้อย

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

2,000,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครงการจ้างเ มากาจัด
ขยะมูลฝอย

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

5,000

แผนงานงบกลาง

การรังวัดตรวจสอบแนว
เขตที่ดินสาธารณ
ประโยชน์

แผนงาน

น้า : 23/46

306

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

50,000

30,000

180,000

5,000

โครงการบริ ารจัดการ
น้าเสียภายในชุมชน

จ้างเ มาบริการ
บุคคล/เอกชน เพื่อ
ดาเนินงานโครงการ รือ
เสริมการปฏิบัติงานตาม
น้าที่ปกติของ อปท.

คาชดใช้คาเสีย าย รือ
คาสินไ มทดแทน

10,000

โครงการจ้าง
เ มาบริการรักษาความ
สะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในเขต
พื้นที่เทศบาลตาบลเขา
น้อย

คาใช้จายการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

2,000,000

โครงการจ้างเ มากาจัด
ขยะมูลฝอย

รวม

5,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

การรังวัดตรวจสอบแนว
เขตที่ดินสาธารณ
ประโยชน์

แผนงาน

น้า : 24/46

307

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

20,000

20,000

โครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความเข็มแข็ง
ของครอบครัว

โครงการสงเสริมกลุม
วิสา กิจชุมชนในเขต
เทศบาล

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการแขงขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น กลุม
ปราณบุรี-สามร้อยยอด

50,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ

40,000

โครงการฝึกอบรมและ
สงเสริมเด็กเยาวชน
ตาบลเขาน้อย

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

10,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครงการจัดทา ทบทวน
ปรับปรุงแผนชุมชน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

50,000

แผนงานงบกลาง

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

แผนงาน

น้า : 25/46

308

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

20,000

20,000

20,000

20,000

100,000
50,000

โครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความเข็มแข็ง
ของครอบครัว

โครงการสงเสริมกลุม
วิสา กิจชุมชนในเขต
เทศบาล

โครงการแขงขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น กลุม
ปราณบุรี-สามร้อยยอด

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์

50,000

100,000

50,000

40,000

โครงการฝึกอบรมและ
สงเสริมเด็กเยาวชน
ตาบลเขาน้อย

โครงการฝึกอบรมอาชีพ

10,000

โครงการจัดทา ทบทวน
ปรับปรุงแผนชุมชน

รวม

50,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

แผนงาน

น้า : 26/46

309

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

20,000

50,000

5,000

50,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

120,000

แผนงานงบกลาง

วัสดุสานักงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี อพ
.สธ. (สานักปลัด)

โครงการอนุรักษ์พัฒนา
และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการฝึกอบรมใ ้
ความรู้เกษตรทฤษฎี
ใ ม (สานักปลัด)

โครงการครัวอา าร
ชุมชน (สานักปลัด)

โครงการสงเสริมความ
เป็นเลิศทางกีฬา

โครงการฝึกอบรมสอน
กีฬาเทศบาลตาบลเขา
น้อย

โครงการจัดงาน
ประเพณีแ เทียน
พรรษา

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

80,000

50,000

50,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 27/46

310

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

130,000

50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

50,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี อพ
.สธ. (สานักปลัด)

50,000

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

320,000

50,000

โครงการอนุรักษ์พัฒนา
และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
(กองสาธารณสุขฯ)

รวม

วัสดุสานักงาน

30,000

โครงการฝึกอบรมใ ้
ความรู้เกษตรทฤษฎี
ใ ม (สานักปลัด)

30,000

โครงการสงเสริมความ
เป็นเลิศทางกีฬา
30,000

20,000

โครงการฝึกอบรมสอน
กีฬาเทศบาลตาบลเขา
น้อย

โครงการครัวอา าร
ชุมชน (สานักปลัด)

20,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการจัดงาน
ประเพณีแ เทียน
พรรษา

แผนงาน

น้า : 28/46

311

งบลงทุน

งบดาเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

50,000
10,000
40,000
55,000
10,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

คาบริการโทรศัพท์

คาบริการไปรษณีย์

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

ครุภัณฑ์สานักงาน

800,000

คาไฟฟ้า

วัสดุกีฬา

5,000

120,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

วัสดุคอมพิวเตอร์

5,000

5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

130,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

10,000

60,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

วัสดุการเกษตร

20,000

วัสดุกอสร้าง

6,000

20,000

50,000

5,000

20,000

50,000

30,000

15,000

436,600

50,000

30,000

60,000

10,000

50,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
10,000

แผนงานงบกลาง

วัสดุงานบ้านงานครัว

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

20,000

50,000

5,000

5,000

50,000

50,000

150,000

8,000

9,000

9,000

30,000

5,000

80,000

20,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 29/46

312

งบลงทุน

งบดาเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

10,000

10,000
40,000
55,000
10,000

คาบริการโทรศัพท์

คาบริการไปรษณีย์

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

ครุภัณฑ์สานักงาน

65,000

10,000

วัสดุกีฬา

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง
849,000

5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

คาไฟฟ้า

300,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

20,000

35,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

370,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

35,000

170,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

วัสดุการเกษตร

185,000

วัสดุกอสร้าง

รวม
504,600

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

วัสดุงานบ้านงานครัว

แผนงาน

น้า : 30/46

313

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

10,200

จัดซื้อโต๊ะทางาน
จานวน 2 ตัว

22,000

8,900

10,000

2,500

เครื่องคอมพิวเตอร์
สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จานวน 1
เครื่อง

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ
LED ขาวดา จานวน 1
เครื่อง

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ
LED สี จานวน 1
เครื่อง

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จานวน
2 เครื่อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์

5,000

จัดซื้อเก้าอี้ทางาน
จานวน 2 ตัว

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
52,500

แผนงานงบกลาง

จัดซื้อเก้าอี้ จานวน 15
ตัว

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 31/46

314

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

10,200

จัดซื้อโต๊ะทางาน
จานวน 2 ตัว

22,000

8,900

10,000

2,500

เครื่องคอมพิวเตอร์
สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จานวน 1
เครื่อง

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ
LED ขาวดา จานวน 1
เครื่อง

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ
LED สี จานวน 1
เครื่อง

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จานวน
2 เครื่อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์

5,000

จัดซื้อเก้าอี้ทางาน
จานวน 2 ตัว

รวม

52,500

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

จัดซื้อเก้าอี้ จานวน 15
ตัว

แผนงาน

น้า : 32/46

315

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

9,600

ตู้เ ล็กบานเลื่อนกระจก
จานวน 2 ตู้

เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง
จานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

รถเข็น จานวน 1 คัน

4,550

8,300

17,300

ลังคารถยนต์บรรทุก
จานวน 1 ลัง

ครุภัณฑ์กอสร้าง

575,000

รถยนต์บรรทุกดีเซล
จานวน 1 คัน

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน
สง

10,000

60,000

ตู้เ ล็กบานทึบ จานวน
2 ตู้

80,000

16,000

20,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

2,550

แผนงานงบกลาง

เครื่องเป่าลมและดูดฝุ่น
จานวน 1 เครื่อง

คาบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

สแกนเนอร์ สา รับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการแบบที่ 1
จานวน 1 เครื่อง

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

20,000

20,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 33/46

316

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

16,000

9,600

ตู้เ ล็กบานเลื่อนกระจก
จานวน 2 ตู้

เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง
จานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

รถเข็น จานวน 1 คัน

4,550

8,300

17,300

ลังคารถยนต์บรรทุก
จานวน 1 ลัง

ครุภัณฑ์กอสร้าง

575,000

รถยนต์บรรทุกดีเซล
จานวน 1 คัน

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน
สง

10,000

ตู้เ ล็กบานทึบ จานวน
2 ตู้

200,000

รวม

2,550

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

เครื่องเป่าลมและดูดฝุ่น
จานวน 1 เครื่อง

คาบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

สแกนเนอร์ สา รับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการแบบที่ 1
จานวน 1 เครื่อง

แผนงาน

น้า : 34/46

317

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

8,000

24,000

จัดซื้อโต๊ะทางานเ ล็ก
ขนาดไมน้อยกวา 4 ฟุต
จานวน 4 ตัว

12,500

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จานวน
5 เครื่อง

จัดซื้อเก้าอี้นั่งทางาน
จานวน 4 ตัว

8,600

3,550

เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึก
พร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง

สวานไฟฟ้า จานวน 1
ตัว

เครื่องเจีย/ตัด แบบมือ
ถือ จานวน 1 เครื่อง
5,500

13,900

เครื่องตัด ญ้าแบบเข็น
จานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์โรงงาน

19,000

เครื่องตัด ญ้าแบบข้อ
แข็ง จานวน 2 เครื่อง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
22,000

แผนงานงบกลาง

เครื่องตัดแตงพุมไม้
จานวน 2 เครื่อง

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 35/46

318

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

8,600

12,500

8,000

24,000

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จานวน
5 เครื่อง

จัดซื้อเก้าอี้นั่งทางาน
จานวน 4 ตัว

จัดซื้อโต๊ะทางานเ ล็ก
ขนาดไมน้อยกวา 4 ฟุต
จานวน 4 ตัว

3,550

เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึก
พร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง

สวานไฟฟ้า จานวน 1
ตัว

เครื่องเจีย/ตัด แบบมือ
ถือ จานวน 1 เครื่อง
5,500

13,900

เครื่องตัด ญ้าแบบเข็น
จานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์โรงงาน

19,000

เครื่องตัด ญ้าแบบข้อ
แข็ง จานวน 2 เครื่อง

รวม

22,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

เครื่องตัดแตงพุมไม้
จานวน 2 เครื่อง

แผนงาน

น้า : 36/46

319

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

คากอสร้างอาคาร รือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

11,600

34,000

เครื่องสารองไฟ ขนาด
kVa จานวน 2 เครื่อง

8,000

10,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

8,900

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ
LED ชนิดขาว-ดา
จานวน 1 เครื่อง

34,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

15,000

แผนงานงบกลาง

เครื่องพิมพ์
Multifunction เลเซอร์
รือ LED สี จานวน 1
เครื่อง

คอมพิวเตอร์ สา รับ
งานสานักงาน จานวน 2
เครื่อง

จัดซื้อเทปวัดระยะ
สแตนเลส จานวน 1
อัน

ครุภัณฑ์สารวจ

จัดซื้อตู้เ ล็กบานเลื่อน
กระจก จานวน 2 ตู้

คอมพิวเตอร์สา รับงาน
สานักงาน จานวน 2
เครื่อง

แผนงาน

น้า : 37/46

320

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

8,900

11,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ
LED ชนิดขาว-ดา
จานวน 1 เครื่อง

เครื่องสารองไฟ ขนาด
kVa จานวน 2 เครื่อง

คากอสร้างอาคาร รือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

15,000

34,000

8,000

เครื่องพิมพ์
Multifunction เลเซอร์
รือ LED สี จานวน 1
เครื่อง

คอมพิวเตอร์ สา รับ
งานสานักงาน จานวน 2
เครื่อง

จัดซื้อเทปวัดระยะ
สแตนเลส จานวน 1
อัน

ครุภัณฑ์สารวจ

10,000

จัดซื้อตู้เ ล็กบานเลื่อน
กระจก จานวน 2 ตู้

รวม

34,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

คอมพิวเตอร์สา รับงาน
สานักงาน จานวน 2
เครื่อง

แผนงาน

น้า : 38/46

321

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้าพร้อมบอพัก ซอย
พัฒนา 13/11 มูที่ 7
(กองชาง)

โครงการวางทอระบาย
น้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก
ซอยอานวยสุข 1/2 มู
ที่ 6 (กองชาง)

โครงการกอสร้างศาลา
อเนกประสงค์บ้านปลาย
น้า-ทามะกรูด มูที่ 5
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการกอสร้างโรง
จอดรถศูนย์กู้ชีพ
(1669) พร้อมที่พัก
พนักงานขับรถ (กอง
สาธารณสุข)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก
ซอยปลายน้า-ทามะกรูด
2/6 มูที่ 5 (กองชาง)

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 39/46

322

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

400,000

600,000

โครงการวางทอระบาย
น้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก
ซอยอานวยสุข 1/2 มู
ที่ 6 (กองชาง)

โครงการวางทอระบาย
น้าพร้อมบอพัก ซอย
พัฒนา 13/11 มูที่ 7
(กองชาง)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

3,300,000

550,000

โครงการกอสร้างโรง
จอดรถศูนย์กู้ชีพ
(1669) พร้อมที่พัก
พนักงานขับรถ (กอง
สาธารณสุข)

โครงการกอสร้างศาลา
อเนกประสงค์บ้านปลาย
น้า-ทามะกรูด มูที่ 5
(กองสวัสดิการสังคม)

520,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก
ซอยปลายน้า-ทามะกรูด
2/6 มูที่ 5 (กองชาง)

แผนงาน

600,000

400,000

3,300,000

550,000

520,000

รวม

น้า : 40/46
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เงินอุดหนุน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

เงินอุด นุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ รือคา K
(สานักปลัด)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ รือคา K
(กองสาธารณสุข)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ รือคา K
(กองชาง)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง (กองชาง)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง (สานักปลัด)

คาบารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
(กองสวัสดิการสังคม)

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 41/46
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เงินอุดหนุน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

60,000
340,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง (สานักปลัด)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง (กองชาง)

10,000

10,000

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ รือคา K
(กองสาธารณสุข)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ รือคา K
(สานักปลัด)

เงินอุด นุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

50,000

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ รือคา K
(กองชาง)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

10,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

คาบารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
(กองสวัสดิการสังคม)

แผนงาน

60,000

10,000

10,000

10,000

50,000

340,000

รวม

น้า : 42/46
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

อุด นุนการประปาเพื่อ
ขยายเขตทอเมนต์
ประปาจายน้า ซอย
อานวยสุข 7/6 ซอย 2
มูที่ 6

เงินอุด นุนรัฐวิสา กิจ

75,000

96,000

เงินอุด นุนสา รับเป็น
คาใช้จายสนับสนุนการ
ดาเนินงานของอาสา
สมัครสาธารณสุขประจา
มูบ้าน (อสม.)

35,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

200,000

แผนงานงบกลาง

เงินอุด นุนสา รับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

เงินอุด นุนสา รับ
โครงการควบคุม
ประชากรสุนัขและแมว

เงินอุด นุนสวนราชการ

อุด นุนศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเ ลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(สถานที่กลาง)

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

300,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 43/46
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

อุด นุนการประปาเพื่อ
ขยายเขตทอเมนต์
ประปาจายน้า ซอย
อานวยสุข 7/6 ซอย 2
มูที่ 6

เงินอุด นุนรัฐวิสา กิจ

300,000

75,000

96,000

35,000

เงินอุด นุนสา รับเป็น
คาใช้จายสนับสนุนการ
ดาเนินงานของอาสา
สมัครสาธารณสุขประจา
มูบ้าน (อสม.)

รวม

200,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

เงินอุด นุนสา รับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

เงินอุด นุนสา รับ
โครงการควบคุม
ประชากรสุนัขและแมว

เงินอุด นุนสวนราชการ

อุด นุนศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเ ลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(สถานที่กลาง)

แผนงาน

น้า : 44/46
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

รวม

อุด นุนชุมชนในเขต
เทศบาล

อุด นุนการไฟฟ้าเพื่อ
ติดตั้งชุดมิเตอร์ไฟฟ้า
สาธารณะพื้นที่ มูที่ 5

8,757,250

17,605,850

1,181,440

20,140,640

5,969,500

100,000

7,213,940

8,000

3,071,380

65,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

240,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

อุด นุนการไฟฟ้าเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยปลาย
น้า-ทามะกรูด 1/4 มูที่
5

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

100,000

แผนงานงบกลาง

อุด นุนการไฟฟ้าเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า
พร้อมติดตั้งโคมไฟสอง
สวางรายทาง ซอย
อานวยสุข 2/1 มูที่ 6

แผนงาน

น้า : 45/46

328

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564 16:15:31

250,000

5,850,000

160,000

70,300,000

65,000

อุด นุนชุมชนในเขต
เทศบาล
รวม

8,000

อุด นุนการไฟฟ้าเพื่อ
ติดตั้งชุดมิเตอร์ไฟฟ้า
สาธารณะพื้นที่ มูที่ 5

240,000

อุด นุนการไฟฟ้าเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยปลาย
น้า-ทามะกรูด 1/4 มูที่
5

รวม

100,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

อุด นุนการไฟฟ้าเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า
พร้อมติดตั้งโคมไฟสอง
สวางรายทาง ซอย
อานวยสุข 2/1 มูที่ 6

แผนงาน

น้า : 46/46

