ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
ทศบ ลต บล น งบวล ย
ภ บวล ย จง วดนครร ชสีม

ค ถ งงบป
ปร
ท นป ธ น

ณ

บ บปร ม ณร ย ยปร
ช

ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565

ท บ ต บ น งบ

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

คง

1.1 บปร ม ณร ย ยทวไป
ในป บปร ม ณ พ.ศ. 2564 ณ วนท 2
ถ น ร นด น
1.1.1 นฝ ธน
1.1.2 น

น

ม นวน 7,860,771.16 บ ท
นผ พนแล ย ไมได บ

1.1.5 ร ย ร น นไวโดยย ไมได
บ

วนท ถนม

ม นวน 37,370,981.03 บ ท

1.1.4 ร ย ร น นไวแบบ
295,976.82 บ ท

2.

์ รป ร

ร นวน 12,264,170.76 บ ท

1.1.3 นทุน ร

1.2 น

ม พ.ศ. 2564

ย นวน 2 โ ร ร รวม

นผ พน นวน 3 โ ร ร รวม 148,300.00 บ ท

นวน 0.00 บ ท
งบป

2.1 ร ยรบ ร
มวดภ ษ

ณในปีงบป

ณ พ. . 2564 ณ นที่ 2 ง ค พ. . 2564

นวน 33,260,102.85 บ ท ปร

บดวย

ร

นวน

88,648.22 บ ท

มวด ธรรม นยม ปรบ แล ใบ นุญ ต

นวน

162,641.00 บ ท

มวดร ยได

นวน

65,545.55 บ ท

นวน

0.00 บ ท

มวดร ยได บ็ด ตล็ด

นวน

92,229.00 บ ท

มวดร ยได

นวน

0.00 บ ท

มวดภ ษ ด รร

นวน

13,795,081.74 บ ท

มวด น ุด นุนทวไป

นวน

19,055,957.34 บ ท

ทรพย์ น

มวดร ยได

ธ รณปโภ แล
ทุน

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

รพ ณชย์

์ นวน 6,452,651.79 บ ท

นวน 29,615,931.71 บ ท ปร

บดวย

บล

นวน

5,954,358.19 บ ท

บบุ ล ร

นวน

12,971,967.00 บ ท

บด นน น

นวน

9,817,306.52 บ ท

บล ทุน

นวน

455,100.00 บ ท

บ น ุด นุน

นวน

417,200.00 บ ท

บร ย ย ืน

นวน

0.00 บ ท

2.4 ร ย ยท ย

น ุด นุนทรฐบ ลใ โดยร บุวตถุปร

2.5 ม ร ย น

ม พื ด นน รต ม น

2.6 ร ย ยท ย

นทุน ร

2.7 ร ย ยท ย

น

น

์ นวน 833,700.00 บ ท

น ท นวน 231,000.00 บ ท

ม นวน 0.00 บ ท

นวน 0.00 บ ท

3. งบ ฉพ
ป

ทจ

ป ป

จ

ป ป

ป บปร ม ณ พ.ศ. 2564
ร ยรบ ร

นวน

3,060,818.21 บ ท

รย ยร

นวน

2,733,065.11 บ ท

นวน

7,842,625.30 บ ท

นวน

0.00 บ ท

นวน

0.00 บ ท

นวน

20,168,824.92 บ ท

นวน

336,514.47 บ ท

นวน

1,974,481.33 บ ท

นวน

0.00 บ ท

น

ธน

ยืม น

ม

ไร
น

ร/ ืน ๆ

ม
ม

ทุน ร

น

นฝ ธน
ทรพย์รบ น

ม
ร

. . 2565

ิ
2562

2563

2564

2565

ไ ้
ค จ น ยน จ ม ตรวดน

0

0

909,600

1,004,600

ค บร รปร จ ดื น

0

0

80,000

80,000

0

0

0

10,000

ด บีย งนฝ ธน ค ร

0

0

10,000

0

ค ข ยท ดตล ดทรพย์สน

0

0

80,000

80,000

ร ยได้ บ็ด ตล็ด

0

0

35,000

35,000

งนสนบสนุนจ งบปร ม ณร ยจ ยท่วไป

0

0

2,360,000

2,360,000

ร ยได้ ื่น ๆ

0

0

0

20,000

0

0

20,000

0

0

0

3,494,600

3,589,600

2564

2565

ด บีย
ด บีย งนฝ ธน ค ร

ผลปร โยชน์ ื่น
ค แรง

ิ
2562

2563

งบ ล ง

0

0

1,793,592

1,807,788

งบบุคล ร

0

0

1,145,100

1,145,100

งบด นนง น

0

0

540,908

526,712

งบลงทุน

0

0

15,000

110,000

งบ งน ุด นุน

0

0

0

0

งบร ยจ ย ื่น

0

0

0

0

0

0

3,494,600

3,589,600

ปร

คาแถลงงบประมาณ
บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บล น บวล ย
ภ บวล ย
วดน รร ีม

1. รายรับ
รายรับจริง
ปี 2563

รายรับ

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี

ร

113,183.72

382,000.00

150,000.00

มวด ธรรม นียม ปรบ แล ใบ
นุญ ต

156,030.00

224,200.00

158,300.00

มวดร ยได้

139,507.65

196,000.00

156,000.00

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด

103,807.00

70,000.00

90,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง

512,528.37

872,200.00

554,300.00

16,556,124.68

16,450,500.00

16,769,000.00

16,556,124.68

16,450,500.00

16,769,000.00

20,074,064.00

27,666,700.00

27,666,700.00

20,074,064.00

27,666,700.00

27,666,700.00

37,142,717.05

44,989,400.00

44,990,000.00

ทรพย์ ิน

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มวดภ ษี ด รร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มวด ิน ุด นุนท่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

2565

2
ิ
2563
งบกลาง

2564

2565

6,510,961.92

7,067,299.00

7,195,584.00

งบบุคลากร

14,794,313.00

22,986,678.00

23,354,356.00

งบดา นินงาน

11,347,191.06

13,055,123.00

13,065,610.00

งบลงทุน

410,420.00

1,268,300.00

720,750.00

งบ งินอุดหนุน

607,680.00

612,000.00

653,700.00

33,670,565.98

44,989,400.00

44,990,000.00

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
เทศบาลตาบล นองบัวลาย
อาเภอบัวลาย จัง วัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตาบล นองบัวลาย
อาเภอบัวลาย จัง วัดนครราช ีมา
ด้าน

รวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

11,124,905

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

2,235,080

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

17,141,231

แผนงาน าธารณ ุข

1,559,580

แผนงาน ังคม งเคราะ ์

318,780

แผนงานเค ะและชุมชน

3,127,380

แผนงาน ร้างความเข้มแข็งของชุมชน

100,000

แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนันทนาการ

218,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุต า กรรมและการโยธา

1,969,460

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

7,195,584
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

44,990,000

น้ : 1/8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
ท บ ต บ น งบ
บ
จง ดนค ช ี
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบก ง

งบกลาง

รวม

7,195,584

7,195,584

7,195,584

7,195,584

น้ : 2/8

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร
งิน ดื น (ฝ่ ก

ื ง)

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

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

งานบริหารงานคลัง

รวม

6,030,240

498,600

2,340,660

355,320

9,224,820

2,624,640

0

0

0

2,624,640

3,405,600

498,600

2,340,660

355,320

6,600,180

1,213,460

119,025

459,600

0

1,792,085

83,000

74,025

102,400

0

259,425

762,000

35,000

325,200

0

1,122,200

ค่

ดุ

182,000

10,000

30,000

0

222,000

ค่

ธ ณูปโ ค

186,460

0

2,000

0

188,460

2,500

2,500

23,000

0

28,000

ค่ ค ุ ณฑ์

2,500

2,500

23,000

0

28,000

งบ งินอุดหนุน

80,000

0

0

0

80,000

งิน ุด นุน

80,000

0

0

0

80,000

งบลงทุน

น้ : 3/8

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานป้องกันและบรร ทา
สาธารณภัย

งบ
งบบุคลากร
งิน ดื น (ฝ่ ป จ )
งบดา นินงาน
ค่ ต บแทน
ค่ ใช้
ค่

ดุ

งบลงทุน
ค่ ค ุ ณฑ์

งานจราจร

รวม

1,047,480

0

1,047,480

1,047,480

0

1,047,480

1,107,600

10,000

1,117,600

36,000

0

36,000

985,600

0

985,600

86,000

10,000

96,000

70,000

0

70,000

70,000

0

70,000

น้ : 4/8

แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน
กับการศึกษา
และประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

รวม

1,398,000

8,298,856

9,696,856

1,398,000

8,298,856

9,696,856

304,400

6,130,025

6,434,425

ค่ ต บแทน

118,000

0

118,000

ค่ ใช้

166,400

5,156,872

5,323,272

20,000

777,153

797,153

0

196,000

196,000

0

596,250

596,250

0

296,250

296,250

0

300,000

300,000

งบ งินอุดหนุน

0

413,700

413,700

งิน ุด นุน

0

413,700

413,700

งิน ดื น (ฝ่ ป จ )
งบดา นินงาน

ค่

ดุ

ค่

ธ ณูปโ ค

งบลงทุน
ค่ ค ุ ณฑ์
ค่ ที่ดินแ

ิ่งก่

้ง

น้ : 5/8

แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานบริการสาธารณสุข
กับสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ
งบบุคลากร

รวม

471,180

648,000

1,119,180

471,180

648,000

1,119,180

93,000

163,400

256,400

ค่ ต บแทน

65,000

64,000

129,000

ค่ ใช้

13,000

99,400

112,400

15,000

0

15,000

24,000

0

24,000

ค่ ค ุ ณฑ์

24,000

0

24,000

งบ งินอุดหนุน

0

160,000

160,000

งิน ุด นุน

0

160,000

160,000

งิน ดื น (ฝ่ ป จ )
งบดา นินงาน

ค่

ดุ

งบลงทุน

น้ : 6/8

แผนงานสังคมสง คราะห์
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสังคมสง คราะห์

งบ
งบบุคลากร
งิน ดื น (ฝ่ ป จ )
งบดา นินงาน
ค่ ต บแทน
ค่ ใช้
ค่

ดุ

งบลงทุน
ค่ ค ุ ณฑ์

รวม

289,080

289,080

289,080

289,080

27,200

27,200

4,200

4,200

15,000

15,000

8,000

8,000

2,500

2,500

2,500

2,500

น้ : 7/8

แผนงาน คหะและชุมชน
งาน

งบ

งานกาจัดขยะมลฝอย
และสิ่งปฏิกล

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร

รวม

0

435,780

435,780

0

435,780

435,780

งบดา นินงาน

423,600

2,268,000

2,691,600

ค่ ใช้

398,600

2,095,000

2,493,600

25,000

113,000

138,000

0

60,000

60,000

งิน ดื น (ฝ่ ป จ )

ค่

ดุ

ค่ ต บแทน
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง
ชุมชน

งบ

งบดา นินงาน

รวม

100,000

100,000

ค่ ใช้
100,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

100,000

งาน

งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน

53,000

165,000

218,000

ค่ ใช้

53,000

165,000

218,000

น้ : 8/8

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน

งบ
งบบุคลากร
งิน ดื น (ฝ่ ป จ )
งบดา นินงาน
ค่ ต บแทน
ค่ ใช้

งานก่อสร้าง

รวม

1,541,160

1,541,160

1,541,160

1,541,160

428,300

428,300

93,000

93,000

251,800

251,800

ค่

ดุ

55,000

55,000

ค่

ธ ณูปโ ค

28,500

28,500

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
อาเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ตาบลหนองบัวลาย และโดยเห็นชอบของผ้วาราชการจังหวัดนครราชสีมา
ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจานวนรวมทั้งสิ้น 48,579,600 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทั้งสิ้น 44,990,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

11,124,905

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2,235,080

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

17,141,231

แผนงานสาธารณสุข

1,559,580

แผนงานสังคมสงเคราะห์

318,780

แผนงานเคหะและชุมชน

3,127,380

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

100,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

218,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1,969,460

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

7,195,584
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

44,990,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทั้งสิ้น 3,589,600 บาท ดังนี้

งบ

ยอดรวม

งบกลาง

1,807,788

งบบุคลากร

1,145,100

งบดาเนินงาน

526,712

งบลงทุน

110,000
รวมรายจ่าย

3,589,600

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัวลายปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัวลายมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................
(นายถนอมพงษ์ ทินราช)
ตาแหนง นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัวลาย
เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................
(นายจิรเดช พงษ์ประสิทธิ์)
ตาแหนง นายอาเภอบัวลาย ปฎิบัติราชการแทน
ผ้วาราชการจังหวัดนครราชสีมา

วนที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:14:20

น้ : 1/3

รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บล น งบวล ย
ภ บวล ย จง วดนครร ช ีม
รายรับจริง
ปี 2562
หมวดภาษีอากร
ภ ษีโรง รื นแล ที่ดิน
ภ ษีบ รุงท้ งที่
ภ ษีที่ดินแล ิ่งปลูก ร้ ง
ภ ษีป้ ย
กรก รฆ่ ตว์
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ ธรรม นียมก รรบร งใ ้จ น่ ย นื ตว์
ค่ ธรรม นียมใบ นุญ ตก รข ย ุร
ค่ ธรรม นียม ก็บแล ขนมูลฝ ย
ค่ ธรรม นียม ก็บขน ุจจ ร รื ิ่งปฏิกูล
ค่ ธรรม นียมในก ร ก นง ื รบร งก รแจ้ง ถ นที่
จ น่ ย ร รื
ม ร
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนร ษฎร
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนพ ณิชย์
ค่ ปรบก รผิด ญญ

ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2565

234,521.85
5,235.45
0.00
57,635.00
0.00
297,392.30

1,366.00
546.30
29,727.42
81,544.00
0.00
113,183.72

0.00
0.00
300,000.00
80,000.00
2,000.00
382,000.00

0.00
0.00
-83.33
25.00
-100.00

%
%
%
%
%

0.00
0.00
50,000.00
100,000.00
0.00
150,000.00

0.00
0.00
103,038.00
19,000.00

0.00
0.00
109,235.00
19,000.00

100.00
1,200.00
125,000.00
20,000.00

-100.00
-100.00
-12.00
0.00

%
%
%
%

0.00
0.00
110,000.00
20,000.00

5,500.00

3,650.00

6,000.00

-50.00 %

3,000.00

1,646.00
806.00
390.00
35,126.00

930.00
795.00
630.00
1,650.00

1,800.00
2,500.00
600.00
40,000.00

-44.44
-60.00
16.67
-95.00

1,000.00
1,000.00
700.00
2,000.00

%
%
%
%
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รายรับจริง
ค่ ใบ
ค่ ใบ
ุขภ พ
ค่ ใบ
ค่ ใบ
ค่ ใบ

นุญ ตรบท ก ร ก็บขน ่งิ ปฏิกูล รื มูลฝ ย
นุญ ตปร ก บก รค้ รบกิจก รที่ ปน นตร ยต่

นุญ ตจ น่ ย ินค้ ในที่ รื ท ง ธ รณ
นุญ ต กีย่ วกบก รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย ียง
นุญ ต ื่น ๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่ ช่ รื บริก ร
ด ก บีย
ร ยได้จ กทรพย์ ิน ื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่ ข ย ก รก รจดซื จดจ้ ง
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีรถยนต์
ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. ก นดแผน
ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้
ภ ษีธุรกิจ ฉพ
ภ ษี รรพ มิต
ค่ ภ ค ลวงแร่

ประมาณการ
ปี 2564
ยอดต่าง (%)
5,000.00
0.00 %

ปี 2562
5,000.00

ปี 2563
5,000.00

8,700.00

10,250.00

15,000.00

-33.33 %

10,000.00

5,360.00
190.00
0.00
184,756.00

4,380.00
450.00
60.00
156,030.00

6,000.00
500.00
500.00
224,200.00

-16.67 %
0.00 %
-80.00 %

5,000.00
500.00
100.00
158,300.00

6,000.00
142,128.66
0.00
148,128.66

6,000.00
133,507.65
0.00
139,507.65

6,000.00
150,000.00
40,000.00
196,000.00

0.00 %
0.00 %
-100.00 %

6,000.00
150,000.00
0.00
156,000.00

0.00
26,488.00
26,488.00

20,000.00
83,807.00
103,807.00

20,000.00
50,000.00
70,000.00

-100.00 %
80.00 %

0.00
90,000.00
90,000.00

434,341.20
13,610,811.63
1,082,335.28
59,007.14
2,177,291.60
30,689.28

452,358.54
12,645,081.12
1,083,287.60
62,722.70
1,891,545.36
29,918.99

400,000.00
13,000,000.00
1,200,000.00
70,000.00
1,500,000.00
30,000.00

25.00
0.00
0.00
0.00
10.13
0.00

%
%
%
%
%
%

ปี 2565
5,000.00

500,000.00
13,000,000.00
1,200,000.00
70,000.00
1,652,000.00
30,000.00
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รายรับจริง
ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม
ค่ ธรรม นียมจดท บียน ิทธิแล นิติกรรมต มปร มวล
กฎ ม ยที่ดิน
ภ ษีจด รร ื่น ๆ
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งิน ุด นุนท่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

ประมาณการ
ปี 2564
ยอดต่าง (%)
19,000.00 -10.53 %

ปี 2562
19,209.52

ปี 2563
16,804.47

ปี 2565
17,000.00

249,987.00

373,465.00

231,500.00

29.59 %

300,000.00

0.00
17,663,672.65

940.90
16,556,124.68

0.00
16,450,500.00

0.00 %

0.00
16,769,000.00

20,732,727.00
20,732,727.00
39,053,164.61

20,074,064.00
20,074,064.00
37,142,717.05

27,666,700.00
27,666,700.00
44,989,400.00

0.00 %

27,666,700.00
27,666,700.00
44,990,000.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบล นองบัวลาย
อาเภอบัวลาย จัง วัดนครราชสีมา
รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

93,936

84,541.4

98,983

0.9 %

99,870

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

3,760

3,896

3,997

-0.05 %

3,995

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา

2,360,000

2,360,000

2,360,000

0 %

2,360,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2,617,300

2,679,400

3,056,400

1.65 %

3,106,800

เบี้ยยังชีพความพิการ

875,200

854,400

962,400

-10.22 %

864,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

36,000

36,000

48,000

0 %

48,000

เงินสารองจ่าย

65,779

38,110

70,000

0 %

70,000

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0

0

0

100 %

519,699

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ช.ค.บ.)

0

0

0

100 %

20,364

99,478.05

0

0

0 %

0

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:16
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

0

0

10,000

-100 %

0

ค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแ ่งประเทศไทย

0

30,334.52

30,701

39.59 %

42,856

242

0

0

0 %

0

สมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

0

60,000

60,000

0 %

60,000

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

328,366

343,916

519,681

-100 %

0

20,364

20,364

20,364

-100 %

0

รวมงบกลาง

6,500,425.05

6,510,961.92

7,240,526

7,195,584

รวมงบกลาง

6,500,425.05

6,510,961.92

7,240,526

7,195,584

รวมงบกลาง

6,500,425.05

6,510,961.92

7,240,526

7,195,584

รวมแผนงานงบกลาง

6,500,425.05

6,510,961.92

7,240,526

7,195,584

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

146,279

0

405,720

71.43 %

695,520

ค่าตอบแทนประจาตาแ น่งนายก/รองนายก

23,935

0

70,000

71.43 %

120,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

23,935

0

70,000

71.43 %

120,000

เงินสมทบกองทุนทดแทน

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:16
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริ ารส่วนตาบล

56,623

0

115,920

71.43 %

198,720

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1,490,400

1,490,400

1,266,200

17.71 %

1,490,400

1,741,172

1,490,400

1,927,840

2,438,190

2,365,320

2,501,813

26.29 %

3,159,600

0

0

84,000

0 %

84,000

78,000

78,000

162,000

0 %

162,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,516,190

2,443,320

2,747,813

3,405,600

รวมงบบุคลากร

4,257,362

3,933,720

4,675,653

6,030,240

ค่าเบี้ยประชุม

3,312.5

36,750

15,000

-66.67 %

5,000

ค่าเช่าบ้าน

78,000

78,000

78,000

0 %

78,000

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

54,000

37,000

50,000

-100 %

0

135,312.5

151,750

143,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น
เงินประจาตาแ น่ง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

83,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

474,167

475,715

632,000

-15.82 %

532,000

261,948

48,045

45,000

0 %

45,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริ าร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

0

0

450,000

-100 %

0

โครงการจัดงานวันเทศบาล

0

0

15,000

0 %

15,000

800

0

0

0 %

0

0

0

20,000

0 %

20,000

14,960

0

0

0 %

0

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริ าร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้างของเทศบาลตาบล นองบัว
ลาย

124,745

0

0

0 %

0

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

102,122

104,160

200,000

-75 %

50,000

285,284.05

107,100

250,000

-60 %

100,000

1,264,026.05

735,020

1,612,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการบริ ารงานตาม ลักธรรมาภิบาล
โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โครงการวันเทศบาล

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

762,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

62,538

40,906

160,326

-56.34 %

70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

1,090

17,800

10,000

-80 %

2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

25,000

9,940

30,000

-66.67 %

10,000

5,030

32,325

110,000

-90.91 %

10,000

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

19,400

0

40,000

-75 %

10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

125,052.8

88,770

170,000

-70.59 %

50,000

16,930

22,510

30,000

0 %

30,000

255,040.8

212,251

550,326

238,546.84

202,437.71

250,000

-80 %

50,000

ค่าบริการโทรศัพท์

5,617.19

31,800.56

64,668

0 %

64,668

ค่าบริการไปรษณีย์

6,514

14,983.8

15,000

0 %

15,000

122,560

99,806

60,392

-19.21 %

48,792

0

0

0

100 %

8,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

373,238.03

349,028.07

390,060

186,460

รวมงบดาเนินงาน

2,027,617.38

1,448,049.07

2,695,386

1,213,460

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

182,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อตู้เ ล็ก

0

14,000

0

0 %

0

116,000

0

0

0 %

0

14,000

0

0

0 %

0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

0

0

43,300

-100 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า

0

0

0

100 %

2,500

รวมค่าครุภัณฑ์

130,000

14,000

43,300

2,500

รวมงบลงทุน

130,000

14,000

43,300

2,500

1 เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุด นุนตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธีเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันปิยม าราช และรัฐพิธีอื่นๆ

0

30,000

0

0 %

0

2 เงินอุด นุนโครงการของดีบัวลาย

0

50,000

0

0 %

0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการติดตั้งจุดเครื่องกระจายเสียงไร้สาย
ภายในเขตเทศบาล เพิ่มเติม
ครุภัณฑ์โรงงาน
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนส่วนราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
ประเภทเงินอุด นุนส่วนราชการ

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

30,000

0 %

30,000

70,000

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

50,000

เงินอุด นุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

0

0

50,000

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

70,000

80,000

80,000

80,000

รวมงบเงินอุดหนุน

70,000

80,000

80,000

80,000

รวมงานบริหารทั่วไป

6,484,979.38

5,475,769.07

7,494,339

7,326,200

432,480

452,220

475,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

432,480

452,220

475,560

498,600

รวมงบบุคลากร

432,480

452,220

475,560

498,600

57,483

72,000

72,000

ประเภทเงินอุด นุน น่วยงานของรัฐ รือ
องค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณ
ประโยชน์
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
โครงการของดีบัวลาย
เงินอุด นุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

4.84 %

498,600

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน

0 %

72,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0

0

0

57,483

72,000

72,203

17,697

16,525

10,000

0 %

10,000

26,884

20,442

20,000

0 %

20,000

0

0

8,000

-37.5 %

5,000

44,581

36,967

38,000

วัสดุสานักงาน

4,300

3,248

5,000

0 %

5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

1,780

1,800

5,000

0 %

5,000

รวมค่าวัสดุ

6,080

5,048

10,000

10,000

รวมงบดาเนินงาน

108,144

114,015

120,203

119,025

รวมค่าตอบแทน

100 %

2,025
74,025

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

35,000

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ

0

0

0

100 %

2,500

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

2,500

รวมงบลงทุน

0

0

0

2,500

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

540,624

566,235

595,763

620,125

291,126

322,270

765,080

166.08 %

2,035,740

0

0

78,000

0 %

78,000

203,640

213,840

220,320

3 %

226,920

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

494,766

536,110

1,063,400

2,340,660

รวมงบบุคลากร

494,766

536,110

1,063,400

2,340,660

0

0

10,000

0 %

10,000

2,250

18,000

84,000

0 %

84,000

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแ น่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเช่าบ้าน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

0

0

0

100 %

8,400

2,250

22,200

102,400

258,276

240,277

300,200

0 %

300,200

0

200,000

0

0 %

0

25,740

58,520

50,000

-60 %

20,000

450

0

5,000

0 %

5,000

284,466

498,797

355,200

44,899.75

41,824

50,000

-60 %

20,000

12,440

19,930

20,000

-50 %

10,000

57,339.75

61,754

70,000

102,400

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเ มาบุคคลภายนอกในการจัดทา
แผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

325,200

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

30,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์

1,579.32

1,532

2,000

0 %

2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

1,579.32

1,532

2,000

2,000

รวมงบดาเนินงาน

345,635.07

584,283

529,600

459,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

0

0

61,500

-62.6 %

23,000

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงาน
ประเมินผลแบบที่2*

0

30,000

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือLED
ขาว-ดา ชนิด Network แบบที่ 1*

0

8,900

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

38,900

61,500

23,000

รวมงบลงทุน

0

38,900

61,500

23,000

รวมงานบริหารงานคลัง

840,401.07

1,159,293

1,654,500

2,823,260

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

355,320

รวมงบบุคลากร

0

0

0

355,320

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

0

0

0

355,320

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

7,866,004.45

7,201,297.07

9,744,602

11,124,905

680,700

807,722

617,640

-100 %

0

18,000

13,500

18,000

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

698,700

821,222

635,640

0

รวมงบบุคลากร

698,700

821,222

635,640

0

49,500

69,000

36,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแ น่ง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

0

0

12,000

49,500

69,000

48,000

803,373

797,048

885,600

-100 %

0

40,384

0

10,000

-100 %

0

25,370

14,630

30,000

-100 %

0

869,127

811,678

925,600

วัสดุสานักงาน

2,410

3,000

3,000

-100 %

0

วัสดุคอมพิวเตอร์

2,660

0

3,000

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

5,070

3,000

6,000

0

รวมงบดาเนินงาน

923,697

883,678

979,600

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

1,622,397

1,704,900

1,615,240

0

รวมค่าตอบแทน

-100 %

ปี 2565
0
0

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

0

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

1,029,480

เงินประจาตาแ น่ง

0

0

0

100 %

18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

1,047,480

รวมงบบุคลากร

0

0

0

1,047,480

0

0

0

0

0

0

0

0

10,000

8,856 %

895,600

0

0

0

100 %

10,000

โครงการจุดตรวจบริการประชาชน

49,970

20,535

43,000

-30.23 %

30,000

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนของเทศบาลตาบล นองบัวลาย

24,850

0

10,000

0 %

10,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
รวมค่าตอบแทน

100 %

36,000
36,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
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โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจาเทศบาลตาบล นองบัวลาย

0

0

10,000

0 %

10,000

โครงการฝึกอบรม อปพร รือ ฝึกทบทวน
อปพร.

27,800

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

30,000

102,620

20,535

73,000

วัสดุสานักงาน

0

0

0

100 %

3,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

10,000

10,000

0 %

10,000

วัสดุก่อสร้าง

0

13,450

0

0 %

0

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

0

23,380

20,000

0 %

20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

29,500

34,715

40,000

0 %

40,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

64,000

2,000

5,000

0 %

5,000

0

0

0

100 %

3,000

91,450

15,000

5,000

0 %

5,000

รวมค่าวัสดุ

184,950

98,545

80,000

86,000

รวมงบดาเนินงาน

287,570

119,080

153,000

1,107,600

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

985,600

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครื่องดับเพลิง
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนส่ง
จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อม
อุปกรณ์ประจาเรือ

0

16,500

0

0 %

0

0

0

0

100 %

70,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0

16,500

0

70,000

รวมงบลงทุน

0

16,500

0

70,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

287,570

135,580

153,000

2,225,080

0

0

0

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

10,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

10,000

รวมงานจราจร

0

0

0

10,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

1,909,967

1,840,480

1,768,240

2,235,080

ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์

งานจราจร
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วัสดุจราจร

100 %

10,000
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ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

610,461

689,580

871,915

53.46 %

1,338,000

20,533

42,000

50,000

20 %

60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

630,994

731,580

921,915

1,398,000

รวมงบบุคลากร

630,994

731,580

921,915

1,398,000

34,333

84,000

108,000

0 %

108,000

0

0

0

100 %

10,000

39,673

87,060

118,000

0

0

24,600

เงินประจาตาแ น่ง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

118,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเ มาบริการ

300 %

98,400
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

22,036

0

30,000

-66.67 %

10,000

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

0

0

3,000

0 %

3,000

โครงการจัดงานวันเด็กแ ่งชาติ

0

0

0

100 %

50,000

0

440

55,000

-90.91 %

5,000

22,036

440

112,600

วัสดุสานักงาน

5,158

10,000

10,000

0 %

10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

7,380

15,000

10,000

0 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

12,538

25,000

20,000

20,000

รวมงบดาเนินงาน

74,247

112,500

250,600

304,400

0

3,000

0

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

166,400

ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน

0 %

0
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ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงาน
สานักงาน

0

17,000

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

20,000

0

0

รวมงบลงทุน

0

20,000

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

705,241

864,080

1,172,515

1,702,400

4,101,644.74

4,211,470

5,725,218

3.94 %

5,950,876

เงินประจาตาแ น่ง

103,138.35

168,722.5

186,000

-27.74 %

134,400

เงินวิทยฐานะ

311,504.35

429,472.5

438,000

-11.78 %

386,400

1,645,110

1,693,560

1,731,720

2.7 %

1,778,400

80,730

64,080

55,020

-11.34 %

48,780

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

6,242,127.44

6,567,305

8,135,958

8,298,856

รวมงบบุคลากร

6,242,127.44

6,567,305

8,135,958

8,298,856

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:16

น้า : 20/45

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
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งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

865,421

946,800

1,291,600

-16.26 %

1,081,600

0

0

5,000

0 %

5,000

58,902

35,830

80,000

-37.5 %

50,000

4,144,068

3,066,585

4,342,521

-7.42 %

4,020,272

5,068,391

4,049,215

5,719,121

วัสดุสานักงาน

0

0

10,000

0 %

10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

0

100 %

5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

0

0

0

100 %

751,153

ค่าอา ารเสริม (นม)

733,265.76

734,110.32

817,398

-100 %

0

0

0

0

100 %

8,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
2. ประเภทสา รับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริ าร
สถานศึกษา
รวมค่าใช้สอย

5,156,872

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

0

0

3,000

733,265.76

734,110.32

830,398

ค่าไฟฟ้า

0

0

0

100 %

185,000

ค่าบริการโทรศัพท์

0

0

0

100 %

11,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

0

196,000

รวมงบดาเนินงาน

5,801,656.76

4,783,325.32

6,549,519

6,130,025

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน

0

3,270

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

0

0

94,000

-9.57 %

85,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล

0

0

130,000

-100 %

0

ค่าจัดซื้อตู้เ ล็ก 15 ลิ้นชัก

0

7,200

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อตู้เ ล็ก 2 บาน ของโรงเรียน
เทศบาล

4,500

0

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อตู้เ ล็กเก็บเอกสารของโรงเรียน
เทศบาล

3,800

0

0

0 %

0

140,000

0

0

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

0 %

ปี 2565
3,000
777,153

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าจัดซื้อโต๊ะ และเก้าอี้โรงอา าร สา รับ
นั่งรับประทานอา ารของโรงเรียนเทศบาล
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ปี 2565

ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน และเก้าอี้ จานวน 12
ชุด

0

0

0

100 %

90,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะทางานเ ล็ก

0

12,150

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อโต๊ะพลาสติกสี่เ ลี่ยม

0

0

0

100 %

22,750

ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว

0

30,000

0

0 %

0

0

5,100

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงของโรงเรียน
เทศบาล จานวน 1 ชุด

37,600

0

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

0

36,300

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ
Smart TV จานวน 1 เครื่อง

0

0

0

100 %

15,400

0

9,500

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
สา รับงานสานักงาน จานวน 1 ชุด

0

0

0

100 %

17,000

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่อง
สารองไฟฟ้า จานวน 1 ชุด

0

0

0

100 %

19,500

ครุภัณฑ์การศึกษา
ค่าจัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่น
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อเครื่องตัด ญ้า แบบข้อแข็ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
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ปี 2562

ประมาณการ
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ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงาน
สานักงาน

46,500

17,000

0

0 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงาน
สานักงาน จานวน 2 เครื่อง

0

0

34,000

-100 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

0

0

44,000

0 %

44,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติด
ตั้งถัง มึกพิมพ์

0

0

8,600

-100 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาว
ดา

0

0

0

100 %

2,600

รวมค่าครุภัณฑ์

232,400

120,520

310,600

โครงการก่อสร้างเสาธงของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาล นองบัวลาย

0

99,500

0

0 %

0

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ

0

0

150,000

0 %

150,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ

0

0

150,000

0 %

150,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

99,500

300,000

300,000

รวมงบลงทุน

232,400

220,020

610,600

596,250

296,250

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนส่วนราชการ
เงินอุด นุนสา รับสนับสนุนอา ารกลางวัน
ของโรงเรียนชุมชนบ้าน นองบัวลาย

416,000

367,680

372,000

รวมเงินอุดหนุน

416,000

367,680

372,000

413,700

รวมงบเงินอุดหนุน

416,000

367,680

372,000

413,700

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

12,692,184.2

11,938,330.32

15,668,077

15,438,831

รวมแผนงานการศึกษา

13,397,425.2

12,802,410.32

16,840,592

17,141,231

804,840

443,344

1,030,960

-58.37 %

429,180

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

12,000

3,032

3,000

-100 %

0

เงินประจาตาแ น่ง

42,000

10,500

60,000

-30 %

42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

858,840

456,876

1,093,960

471,180

รวมงบบุคลากร

858,840

456,876

1,093,960

471,180

11.21 %

413,700

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

0

5,000

0 %

5,000

ค่าเช่าบ้าน

0

55,000

120,000

-50 %

60,000

25,000

0

0

0 %

0

25,000

55,000

125,000

99,007

97,707

103,400

-95.16 %

5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

15,610

8,394

55,000

-94.55 %

3,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใ ้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร
นา(Covid-19)

0

20,000

0

0 %

0

2,200

1,800

5,000

0 %

5,000

116,817

127,901

163,400

9,986

7,480

10,000

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

65,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

13,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

-50 %

5,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:16

น้า : 26/45

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

0

100 %

1,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

0

38,360

5,000

-20 %

4,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0

8,990

10,000

-50 %

5,000

รวมค่าวัสดุ

9,986

54,830

25,000

15,000

รวมงบดาเนินงาน

151,803

237,731

313,400

93,000

1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน

0

0

3,000

-100 %

0

2. ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน

0

0

4,400

-100 %

0

0

59,000

0

0 %

0

0

0

0

100 %

19,000

0

0

17,000

-100 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่น มอกควันสะพายไ ล่ จานวน 1
เครื่อง
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1.ค่าจัดซื้อเครื่องตัด ญ้า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อม
ติดตั้งถัง มึกพิมพ์

0

0

4,300

-100 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ

0

0

0

100 %

5,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0

59,000

28,700

24,000

รวมงบลงทุน

0

59,000

28,700

24,000

140,000

160,000

160,000

รวมเงินอุดหนุน

140,000

160,000

160,000

0

รวมงบเงินอุดหนุน

140,000

160,000

160,000

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

1,150,643

913,607

1,596,060

588,180

0

0

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
เงินอุด นุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-100 %

0

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

100 %

630,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินประจาตาแ น่ง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2565

0

0

0

18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

648,000

รวมงบบุคลากร

0

0

0

648,000

0

0

0

100 %

60,000

0

0

0

100 %

4,000

0

0

0

0

0

0

100 %

98,400

0

0

0

100 %

1,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

99,400

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

163,400

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

64,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

0

0

0

100 %

160,000

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

160,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

160,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

0

0

0

971,400

รวมแผนงานสาธารณสุข

1,150,643

913,607

1,596,060

1,559,580

594

264,660

275,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

594

264,660

275,760

289,080

รวมงบบุคลากร

594

264,660

275,760

289,080

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

4.83 %

289,080
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0

0

0

0

0

0

0

0

10,000

0 %

10,000

0

0

5,000

0 %

5,000

0

0

15,000

วัสดุสานักงาน

0

0

5,000

0 %

5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

0

0

2,000

0 %

2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0

0

1,000

0 %

1,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

8,000

8,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

23,000

27,200

รวมค่าตอบแทน

100 %

4,200
4,200

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

15,000

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

0

0

17,000

-100 %

0

ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า

0

0

0

100 %

2,500

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

17,000

2,500

รวมงบลงทุน

0

0

17,000

2,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

594

264,660

315,760

318,780

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

594

264,660

315,760

318,780

935,580

988,620

1,053,920

-100 %

0

165

0

0

0 %

0

42,000

42,000

60,000

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

977,745

1,030,620

1,113,920

0

รวมงบบุคลากร

977,745

1,030,620

1,113,920

0

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น
เงินประจาตาแ น่ง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน

64,800

64,800

78,000

-100 %

0

6,050

12,530

15,000

-100 %

0

70,850

77,330

93,000

69,051

0

15,000

-100 %

0

0

0

40,000

-100 %

0

13,492

37,777

30,000

-100 %

0

790

0

10,000

-100 %

0

83,333

37,777

95,000

วัสดุสานักงาน

4,998

4,590

5,000

-100 %

0

วัสดุคอมพิวเตอร์

9,800

9,800

10,000

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

14,798

14,390

15,000

0

รวมงบดาเนินงาน

168,981

129,497

203,000

0

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

0

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเ มาบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

0

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ Inkjet

7,000

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

7,000

0

0

0

รวมงบลงทุน

7,000

0

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

1,153,726

1,160,117

1,316,920

0

96,000

90,200

98,400

-100 %

0

44,300

44,360

620,000

-100 %

0

140,300

134,560

718,400

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

356,750

119,320

410,000

-100 %

0

วัสดุก่อสร้าง

661,465

113,613

210,000

-100 %

0

19,000

13,095

20,000

-100 %

0

1,037,215

246,028

640,000

งานไฟฟ้าและประปา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

0

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
รวมค่าวัสดุ

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

36,847.15

0

28,500

-100 %

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

36,847.15

0

28,500

0

รวมงบดาเนินงาน

1,214,362.15

380,588

1,386,900

0

0

42,000

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

42,000

0

0

รวมงบลงทุน

0

42,000

0

0

รวมงานไฟฟ้าและประปา

1,214,362.15

422,588

1,386,900

0

192,000

180,400

246,800

-100 %

0

0

0

0

100 %

393,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
โครงการจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต

0 %

0

งานสวนสาธารณะ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ
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ประมาณการ
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ปี 2564

ยอดต่าง (%)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

0

0

0

100 %

5,000

0

0

5,000

-100 %

0

192,000

180,400

251,800

0

0

25,000

-80 %

5,000

9,500

9,930

12,000

0 %

12,000

125,500

4,810

505,000

-99.01 %

5,000

0

0

353,000

-99.15 %

3,000

รวมค่าวัสดุ

135,000

14,740

895,000

25,000

รวมงบดาเนินงาน

327,000

195,140

1,146,800

423,600

19,000

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

19,000

0

0

0

รวมงบลงทุน

19,000

0

0

0

รวมงานสวนสาธารณะ

346,000

195,140

1,146,800

423,600

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

398,600

ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
วัสดุการเกษตร
วัสดุอื่น

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
โครงการจัดซื้อเครื่องตัด ญ้า

0 %

0
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ประมาณการ
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ปี 2564

ยอดต่าง (%)
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

435,780

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

435,780

รวมงบบุคลากร

0

0

0

435,780

0

0

0

0

0

0

1,892,121

1,833,787

2,119,000

-2.36 %

2,069,000

โครงการล้างทาความสะอาดตลาด

0

3,000

3,000

0 %

3,000

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

0

0

0

100 %

3,000

70,760

37,417

150,000

-86.67 %

20,000

1,962,881

1,874,204

2,272,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
รวมค่าตอบแทน

100 %

60,000
60,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

2,095,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว

197,305

15,665

15,000

-33.33 %

10,000

7,740

6,520

5,000

-60 %

2,000

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

38,100

40,800

20,000

-50 %

10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

126,830

104,445

140,000

-42.86 %

80,000

0

0

0

100 %

3,000

4,875

8,550

8,000

0 %

8,000

รวมค่าวัสดุ

374,850

175,980

188,000

113,000

รวมงบดาเนินงาน

2,337,731

2,050,184

2,460,000

2,268,000

57,000

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

57,000

0

0

0

รวมงบลงทุน

57,000

0

0

0

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

2,394,731

2,050,184

2,460,000

2,703,780

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

5,108,819.15

3,828,029

6,310,620

3,127,380

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร
วัสดุเครื่องแต่งกาย

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
โครงการจัดซื้อเครื่องตัด ญ้าแบบข้อแข็ง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0 %

0
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการขับเคลื่อนการน้อมนา ลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

0

0

5,000

0 %

5,000

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

0

0

0

100 %

5,000

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

0

0

5,000

-100 %

0

15,000

9,000

15,000

0 %

15,000

โครงการฝึกอบรมและรณรงค์คัดแยกขยะ
มูลฝอย

0

5,000

5,000

0 %

5,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

0

0

0

100 %

30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

0

0

30,000

-100 %

0

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

0

0

5,000

0 %

5,000

โครงการป้องกันและควบุคมโรคไข้เลือด
ออก
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ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

0

0

0

100 %

10,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มอาชีพ ใน
เขตเทศบาลตาบล นองบัวลาย

0

0

0

100 %

5,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนากุล่มอาชีพใน
เขตเทศบาลตาบล นองบัวลาย

0

0

45,000

-100 %

0

13,220

15,000

30,000

-50 %

15,000

0

0

5,000

0 %

5,000

รวมค่าใช้สอย

28,220

29,000

155,000

100,000

รวมงบดาเนินงาน

28,220

29,000

155,000

100,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

28,220

29,000

155,000

100,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

28,220

29,000

155,000

100,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ
โครงการสุขภิบาลอา าร
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
1. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพติด

195,181.67

191,660.67

200,000

-75 %

50,000

2. โครงการแข่งขันกีฬาระ ว่างเทศบาลกับ
น่วยงานอื่น

0

0

3,000

0 %

3,000

รวมค่าใช้สอย

195,181.67

191,660.67

203,000

53,000

รวมงบดาเนินงาน

195,181.67

191,660.67

203,000

53,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

195,181.67

191,660.67

203,000

53,000

0

0

10,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0 %

10,000
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ปี 2562
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
1. โครงการประเพณีลอยกระทง

164,028

61,740

10,000

400 %

50,000

2. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใ ม่

14,400

9,580

10,000

0 %

10,000

3. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

42,340

0

60,000

0 %

60,000

4. โครงการประเพณีแ ่เทียนพรรษา

28,994

17,140

30,000

0 %

30,000

5. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ

0

0

0

100 %

5,000

5. โครงการจัดงานวันเด็ก

0

0

100,000

-100 %

0

6. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ

0

0

5,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

249,762

88,460

225,000

165,000

รวมงบดาเนินงาน

249,762

88,460

225,000

165,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

249,762

88,460

225,000

165,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

444,943.67

280,120.67

428,000

218,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

1,481,160

เงินประจาตาแ น่ง

0

0

0

100 %

60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

1,541,160

รวมงบบุคลากร

0

0

0

1,541,160

0

0

0

100 %

78,000

0

0

0

100 %

15,000

0

0

0

0

0

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

93,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

100 %

211,800
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0

0

0

100 %

10,000

0

0

0

100 %

30,000

0

0

0

วัสดุสานักงาน

0

0

0

100 %

5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

0

100 %

10,000

วัสดุก่อสร้าง

0

0

0

100 %

10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

0

0

0

100 %

20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0

0

0

100 %

10,000

0

0

0

0

0

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

0

28,500

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

428,300

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

251,800

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

55,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

100 %

28,500
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าถมดิน
โครงการถมดินสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน
เทศบาล ลังใ ม่

493,700

0

0

0 %

0

โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. จากสุดถนน
ค.ส.ล. มู่บ้านจรดถนนโครงการตาบลละ
5 ล้าน(ชุมชนนาเจริญ)

370,000

0

0

0 %

0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ช่วง น้าบ้าน ด.ต.ถนอม เลื่อมใส(ต่อจาก
ของเดิมส่วนที่เ ลือ)

190,000

0

0

0 %

0

200,000

0

0

0 %

0

0

0

40,000

-100 %

0

298,000

0

0

0 %

0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รอบ มู่
บ้าน(จากบ้านนางสายทอง - บ้านนาง
มุน)ชุมชนนา
โครงการก่อสร้างถนนดินสายบ้าน นอง ่าง
- วัดป่า(ทางดั้งเดิม)
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต
ซอยร้านโลบิลฮูดเดิม มู่ 1( ต่อจากของ
เดิมถึงสามแยก)
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โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณ
ทานบต้นมะเกลือ

0

0

300,000

-100 %

0

โครงการติดตั้งราวกันอันตราย(การ์ดเลนส์)

372,000

0

0

0 %

0

โครงการวางท่อระบายน้าจากซอยข้าง รพ
.สต.บัวลาย - เขตรถไฟ

0

0

250,000

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,923,700

0

590,000

0

รวมงบลงทุน

1,923,700

0

590,000

0

รวมงานก่อสร้าง

1,923,700

0

590,000

1,969,460

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1,923,700

0

590,000

1,969,460

รวมทุกแผนงาน

38,330,741.52

33,670,565.98

44,989,400

44,990,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บล น งบวล ย
ภ บวล ย จง วดนครร ช ีม
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

44,990,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภ ษีที่ดินแล ิ่งปลูก ร้ ง

รวม

150,000 บาท

จ นวน

50,000 บ ท

จ นวน

100,000 บ ท

รวม

158,300 บาท

จ นวน

110,000 บ ท

จ นวน

20,000 บ ท

จ นวน

3,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

700 บ ท

จ นวน

2,000 บ ท

จ นวน

5,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบ ถิติจด ก็บได้ในป 2563
ภ ษีป้ ย
ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบ ถิติจด ก็บได้ในป 2563
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ ธรรม นียม ก็บแล ขนมูลฝ ย
ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบ ถิติจด ก็บได้ในป 2563
ค่ ธรรม นียม ก็บขน ุจจ ร รื ิ่งปฏิกูล
ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบ ถิติจด ก็บได้ในป 2563
ค่ ธรรม นียมในก ร ก นง ื รบร งก รแจ้ง ถ นที่จ น่ ย
ร รื
ม ร
ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบ ถิติจด ก็บได้ในป 2563
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนร ษฎร
ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบ ถิติจด ก็บได้ในป 2563
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบ ถิติจด ก็บได้ในป 2563
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนพ ณิชย์
ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบ ถิติจด ก็บได้ในป 2563
ค่ ปรบก รผิด ญญ
ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบ ถิติจด ก็บได้ในป 2563
ค่ ใบ นุญ ตรบท ก ร ก็บขน ิ่งปฏิกูล รื มูลฝ ย
ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบ ถิติจด ก็บได้ในป 2563
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ค่ ใบ นุญ ตปร ก บก รค้
ุขภ พ

รบกิจก รที่ ปน นตร ยต่

จ นวน

10,000 บ ท

จ นวน

5,000 บ ท

จ นวน

500 บ ท

จ นวน

100 บ ท

รวม

156,000 บาท

จ นวน

6,000 บ ท

จ นวน

150,000 บ ท

รวม

90,000 บาท

จ นวน

90,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบ ถิติจด ก็บได้ในป 2563
ค่ ใบ นุญ ตจ น่ ย ินค้ ในที่ รื ท ง ธ รณ
ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบ ถิติจด ก็บได้ในป 2563
ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย ียง
ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบ ถิติจด ก็บได้ในป 2563
ค่ ใบ นุญ ต ื่น ๆ
ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบ ถิติจด ก็บได้ในป 2563
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่ ช่ รื บริก ร
ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบ ถิติจด ก็บได้ในป 2563
ด ก บี้ย
ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบ ถิติจด ก็บได้ในป 2563
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ
ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบ ถิติจด ก็บได้ในป 2563
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีรถยนต์

รวม

16,769,000 บาท

จ นวน

500,000 บ ท

จ นวน

13,000,000 บ ท

จ นวน

1,200,000 บ ท

จ นวน

70,000 บ ท

จ นวน

1,652,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบ ถิติจด ก็บได้ในป 2563
ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. ก นดแผน
ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบ ถิติจด ก็บได้ในป 2563
ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้
ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบ ถิติจด ก็บได้ในป 2563
ภ ษีธุรกิจ ฉพ
ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบ ถิติจด ก็บได้ในป 2563
ภ ษี รรพ มิต
ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบ ถิติจด ก็บได้ในป 2563
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ค่ ภ ค ลวงแร่

จ นวน

30,000 บ ท

จ นวน

17,000 บ ท

จ นวน

300,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบ ถิติจด ก็บได้ในป 2563
ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม
ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบ ถิติจด ก็บได้ในป 2563
ค่ ธรรม นียมจดท บียน ิทธิแล นิติกรรมต มปร มวลกฎ ม ย
ที่ดิน
ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบ ถิติจด ก็บได้ในป 2563
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งิน ุด นุนท่วไป
ปร ม ณก รไว้ใกล้ คียงกบ ถิติจด ก็บได้ในป 2563

รวม

27,666,700 บาท

จ นวน

27,666,700 บ ท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาลตาบล นองบัวลาย
อา ภอบัวลาย จัง วัดนครราช ีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,990,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบกองทุนประกัน ังคม

รวม

7,195,584 บาท

รวม

7,195,584 บาท

รวม

7,195,584 บาท

จานวน

99,870 บาท

จานวน

3,995 บาท

พื่อจาย ปนคา มทบกองทุนประกัน ังคมใ ก านักงานประกัน
ังคม ในอัตราในอัตรารอยละ 5 ของคาจางพนักงานจาง ดังนี้
คาจางพนักงานจางทั่วไป รวมคาจางทั้งป 1,997,400.-บาท
จาย มทบกองทุน
99,870.-บาท
( ปนไปตามพระราชบัญญัติประกัน ังคม พ.ศ. 2533 ละที่ กไข
พิ่ม ติม)
งิน มทบกองทุน งินทด ทน
พื่อจาย ปนคา มทบกองทุน งินทด ทน ปนรายปในอัตรารอย
ละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งป ใ กกองทุน งินทด
ทน ดังนี้
คาจางพนักงานจางทั่วไป รวมคาจางทั้งป 1,997,400.-บาท
จาย มทบกองทุน
3,995.-บาท
( ปนไปตามพระราชบัญญัติ งินทด ทน พ.ศ. 2561 ละที่ กไข
พิ่ม ติม , นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ละ
นัง ือกรม ง ริมการปกครอง วนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1620 ลงวันที่ 22 มษายน 2562)

นา : 2/90

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:17:32

งิน นับ นุนงบประมาณรายจายกิจการประปา

จานวน

2,360,000 บาท

จานวน

3,106,800 บาท

จานวน

864,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลืองบ ฉพาะการประปา 2,360,000
.-บาท
( ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2563 ละ นัง ือกรม ง
ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564)
บี้ยยังชีพผู ูงอายุ
พื่อจาย ปนคา บี้ยยังชีพผู ูงอายุใน ขต
ทศบาล จานวน 3,106,800.-บาท
( ปนไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ( ผนพัฒนาทองถิ่น 2561
-2565 บบ ผ.02 นา 5-1 ลาดับที่ 1)
บี้ยยังชีพความพิการ
พื่อจาย ปนคา บี้ยยังชีพผูพิการใน ขต
ทศบาล จานวน 864,000.-บาท
( ปนไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ( ผนพัฒนาทองถิ่น 2561
-2565 บบ ผ.02 นา 5-1 ลาดับที่ 2)
บี้ยยังชีพผูป่วย อด ์
พื่อจาย ปนคา บี้ยยังชีพผูป่วยโรค อด ์ ในอัตราคนละ 500
.-บาท ตอคนตอ ดือน จานวน 48,000.-บาท
( ปนไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ( ผนพัฒนาทองถิ่น 2561
-2565 บบ ผ.02 นา 5-1 ลาดับที่ 3)
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งิน ารองจาย

จานวน

70,000 บาท

จานวน

42,856 บาท

จานวน

20,364 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในกรณีฉุก ฉิน ที่มี ตุ าธารณภัย กิด
ขึ้น รือกรณีการป้องกัน ละยับยั้งกอน กิด าธารณภัย รือคาด
วาจะ กิด าธารณภัย รือกรณีฉุก ฉิน พื่อบรร ทาปัญ าความ
ดือดรอนของประชาชน ปน วนรวม( ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ
. 2563 (ขอ 19) ละ นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 )
รายจายตามขอผูกพัน
คาบารุง ันนิบาต ทศบาล งประ ทศไทย
พื่อจายใ ก ันนิบาติ ทศบาล งประ ทศไทย ตั้งจายในอัตรา
ไมนอยกวารอยละ ศษ นึ่ง วน ก (1/6) ของงบประมาณรายรับ
จริงประจาปที่ผานมาของงบประมาณทั่วไป ตไม กิน 500,000
.- บาท (ไมรวม งินกู งินจายขาด งิน ะ ม งินอุด นุน งินที่มีผู
อุทิศใ ละพันธบัตร) ( ปนไปตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538
) คานวณดังนี้
-งบประมาณรายรับจริง ประจาป 2563 จานวน
46,340,989.76 บาท
ักดวย งินอุด นุนทุกระ ภท
จานวน 20,677,248.00 บาท
-รายได า รับคานวณ จานวน 25,663,741.76
บาท
มื่อคานวณ ลวจานวน จานวน
42,858.45
บาท
จึงตั้งไว 42,856.- บาท
งินชวยคาครองชีพผูรับบานาญ (ช.ค.บ.)
พื่อจาย ปน งินชวยคาครองชีพผูรับบานาญขาราชการ วนทอง
ถิ่น
{ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินชวยคาครองชีพผูรับ
บานาญของขาราชการทองถิ่น (ฉบับที่ 16)
พ.ศ. 2558 ขอ 10.3 (1)}*********************************
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งิน มทบกองทุนบา น็จบานาญขาราชการ วนทองถิ่น (ก.บ.ท.)
พื่อ มทบกองทุนบา น็จบานาญขาราชการ วนทองถิ่น โดยตั้ง
จายในอัตรารอยละ 3 ของรายได ในปงบประมาณรายจาย
ประจาปงบประมาณ 2565 (ไมรวม งินอุด นุน งินที่มีผูอุทิศใ
งินจายขาด งิน ะ ม ละพันธบัตร) คานวณดังนี้
- ประมาณการรายไดงบประมาณราย
จายทั่วไปปงบประมาณ 2565 จานวน 44,990,000.- บาท
ักดวย งินอุด นุนทุก
ประ ภท
จานวน
27,666,700.- บาท
- รายได า รับคานวณ 3%
จานวน 17,323,300
.- บาท
มื่อคานวณ 3% ลว ปน
จานวน 519,699.- บาท
จานวน 519,699.-บาท ตั้งจายจาก งินรายได
( ปนไปตามพระราชบัญญัติบา น็จบานาญขาราชการ วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2500 ละที่ กไข พิ่ม ติม (มาตรา 6) ,ระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวย งินบา น็จบานาญขาราชการ วนทองถิ่น พ.ศ
. 2546 ละที่ กไข พิ่ม ติม (ขอ 8 ) , กฎกระทรวงการ ัก งินจาก
ประมาณการรายรับในงบประมาณรายจายประจาป มทบ ขา
ปนกองทุนบา น็จบานาญขาราชการทองถิ่น พ.ศ. 2563
นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.5/ว 6038
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ละ นัง ือ านักงานกองทุนบา น็จ
บานาญขาราชการ วนทองถิ่น กรม ง ริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563)

จานวน

519,699 บาท
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มทบกองทุน ลักประกัน ุขภาพในระดับทองถิ่น
มทบกองทุน ลักประกัน ุขภาพในระดับทองถิ่น รือพื้นที่
พื่อจาย ปน งิน มทบกองทุน ลักประกัน ุขภาพใน
ระดับทองถิ่น รือพื้นที่ พื่อ นับ นุน ละ ง ริมการจัดบริการ
าธารณ ุขในพื้นที่ โดยองค์กรปกครอง วนทองถิ่นตั้งงบ
ประมาณ มทบ ไมนอยกวารอยละ 50 ของคาบริการ าธารณ ุข
ที่ไดรับการจัด รรจากกองทุน ลักประกัน ุขภาพ งชาติ
- ปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ลักประกัน ุขภาพ ง
ชาติ รื่อง ลัก กณฑ์ พื่อ นับ นุนใ องค์กรปกครอง วนทองถิ่น
ดา นินงาน ละบริ ารจัดการระบบ ลักประกัน ุขภาพในระดับ
ทองถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ลาดับที่ 2
นา 5 - 1

จานวน

60,000 บาท

นา : 6/90

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:17:32

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

7,326,200 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,030,240 บาท

รวม

2,624,640 บาท

จานวน

695,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครอง วนทองถิ่น
1.1 งิน ดือนนายก ทศมนตรี / รองนายก ทศมนตรี
พื่อจาย ปนคา งิน ดือน ของนายก ทศมนตรี ละรองนายก
ทศมนตรี ซึ่งรายไดจริงของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ไมรวม
งินกู งิน ะ ม ละ งินอุด นุนทุก
ประ ภท จานวน 25,663,741.76 บาท จึงตั้งจายดังนี้
(1) นายก ทศมนตรี ไดรับ งิน ดือน 27,600.-บาทตอ
ดือน จานวน 331,200.-บาท
(2) รองนายก ทศมนตรี ไดรับ งิน ดือน 15,180.-บาทตอ ดือนตอ
คน จานวน 2 คน
ปน งินจานวน 364,320.-บาท
( ปนไปตาม ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือน งินคา
ตอบ ทน ละประโยชน์ตอบ ทนอยางอื่นของ นายก
ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน
ภา ทศบาล มาชิก ภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี ละการจายคา บี้ยประชุมกรรมการ ภา
ทศบาล พ.ศ. 2554 ละที่ กไข พิ่ม ติม)

นา : 7/90
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คาตอบ ทนประจาตา นงนายก/รองนายก

จานวน

120,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

(1) นายก ทศมนตรี ไดรับคาตอบ ทนประจาตา นง 4,000
.-บาทตอ ดือน จาวน 48,000.-บาท
(2) รองนายก ทศมนตรี ไดรับคาตอบ ทนประจา
ตา นง 3,000.-บาทตอ ดือนตอคน จานวน 2 คน
รวม
ปน งิน จานวน 72,000.-บาท
( ปนไปตาม ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือน งินคา
ตอบ ทน ละประโยชน์ตอบ ทนอยางอื่นของ นายก
ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน
ภา ทศบาล มาชิก ภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี ละการจายคา บี้ยประชุมกรรมการ ภา
ทศบาล พ.ศ. 2554 ละที่ กไข พิ่ม ติม)
คาตอบ ทนพิ ศษนายก/รองนายก
(1) นายก ทศมนตรี ไดรับคาตอบ ทนพิ ศษ 4,000.-บาทตอ
ดือน จาวน 48,000.-บาท
(2) รองนายก ทศมนตรี ไดรับคาตอบ ทนพิ ศษ 3,000.-บาทตอ
ดือนตอคน จานวน 2 คน
รวม ปน งิน จานวน 72,000.-บาท
( ปนไปตาม ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือน งินคา
ตอบ ทน ละประโยชน์ตอบ ทนอยางอื่นของ นายก
ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน
ภา ทศบาล มาชิก ภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี ละการจายคา บี้ยประชุมกรรมการ ภา
ทศบาล พ.ศ. 2554 ละที่ กไข พิ่ม ติม)

นา : 8/90
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คาตอบ ทนราย ดือน ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี นายก
องค์การบริ าร วนตาบล

จานวน

198,720 บาท

คาตอบ ทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิก ภา/ ลขานุการ ภา
จานวน
องค์กรปกครอง วนทองถิ่น

1,490,400 บาท

(1) ลขานุการนายก ทศมนตรี ไดรับคาตอบ ทนราย
ดือน 9,660.- บาทตอ ดือน
(2) ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี ไดรับคาตอบ ทนราย
ดือน 6,900.- บาทตอ ดือน
รวมจานวนทั้ง ิ้น 198,720.-บาท
( ปนไปตาม ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือน งินคา
ตอบ ทน ละประโยชน์ตอบ ทนอยางอื่นของ นายก
ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน
ภา ทศบาล มาชิก ภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี ละการจายคา บี้ยประชุมกรรมการ ภา
ทศบาล พ.ศ. 2554 ละที่ กไข พิ่ม ติม)

พื่อจาย ปนคาตอบ ทนราย ดือนของประธาน ภา ทศบาล รอง
ประธาน ภา ทศบาล ละ มาชิก ภา ทศบาล ซึ่งรายไดจริง
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ไมรวม งินกู งิน ะ ม ละ งินอุด
นุนทุกประ ภท จานวน 18,164,383.42 บาท จึงตั้งจายดังนี้
(1) ประธาน ภา ทศบาล
ไดรับคาตอบ ทนราย
ดือน 15,180.-บาทตอ ดือน
(2) รองประธาน ภา ทศบาล ไดรับคาตอบ ทนราย
ดือน 12,420.-บาทตอ ดือน
(3) มาชิก ภา ทศบาลตาบล นองบัวลาย ไดรับคาตอบ
ทนราย ดือน 9,660.-บาทตอ ดือนตอคน
รวมจานวนทั้ง ิ้น 1,490,400.- บาท
( ปนไปตาม ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือน งินคา
ตอบ ทน ละประโยชน์ตอบ ทนอยางอื่นของ นายก
ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน
ภา ทศบาล มาชิก ภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี ละการจายคา บี้ยประชุมกรรมการ ภา
ทศบาล พ.ศ. 2554 ละที่ กไข พิ่ม ติม)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงาน วนทองถิ่น

รวม

3,405,600 บาท

จานวน

3,159,600 บาท

จานวน

84,000 บาท

จานวน

162,000 บาท

รวม

1,213,460 บาท

รวม

83,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปนคา งิน ดือนพนักงาน ทศบาล พรอมทั้ง งินปรับปรุง
งิน ดือนพนักงาน ทศบาล ามัญไวตลอดทั้ง
ป จานวน 3,159,600.- บาท
( ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ละ นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต
. ที่ มท 0808.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราชการ รือพนักงาน วนทองถิ่น
พื่อจาย ปนคาตอบ ทนพิ ศษ ปนราย ดือนของขาราชการ ละ
พนักงาน วนทองถิ่น มี ิทธิไดรับคาตอบ ทน ปนราย ดือน ทากับ
อัตรา งินประจาตา นงที่ไดรับอยู จานวน 84,000.-บาท
( ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ละ นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต
. ที่ มท 0808.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
งินประจาตา นง
พื่อจาย ปน งินประจาตา นง ปนราย ดือนของขาราชการ ละ
พนักงาน วนทองถิ่น ที่ไดรับ งินประจาตา นงตามกฎ มายวา
ดวย งิน ดือน จานวน 162,000.-บาท
( ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ละ นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต
. ที่ มท 0808.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา บี้ยประชุม
พื่อจาย ปนคา บี้ยประชุม ตรวจรายงานการประชุม ภา
ทศบาล คณะกรรมการ ปรญัตติ
จานวน 5,000.- บาท

นา : 10/90
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คา ชาบาน
พื่อจาย ปนคา ชาบานพนักงาน
ทศบาล จานวน 78,000.- บาท
ค่าใช้สอย

จานวน

78,000 บาท

รวม

762,000 บาท

จานวน

532,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
(1.1) พื่อจาย ปนคารายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ดัง
นี้ คาถาย อก าร คา ย็บ นัง ือ รือ ขาปก นัง ือ คาซัก
ฟอก คาจากัด ิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คา ชาทรัพย์ ิน (ยก
วน คา ชาบาน) คาโฆษณา ละ ผย พร (รายจาย กี่ยวกับการจาง
มาโฆษณา ละ ผย พรขาวทางวิทยุ กระจาย
ียง โทรทัศน์ โรงม ร พ รือ ิ่งพิมพ์ตาง ๆ ) คาธรรม นียม
ตาง ๆ คา บี้ยประกัน คาใชจายในการดา นินคดีตามคา
พิพากษา คาจาง มาบริการ รือคาจาง มาบริการอื่น ๆ ที่ ขา
ลักษณะรายจายประ ภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา ) คา
ธรรม นียมตาง ๆ คา บี้ยประกัน คาใชจายในการดา นินคดีตาม
คาพิพากษา คาจาง มาบริการ รือคาจาง มาบริการอื่น ๆ ที่
ขาลักษณะรายจายประ ภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้ง
ประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจัดทา รือติดตั้งป้ายประชา
ัมพันธ์ คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาตาง ๆ ละอื่นๆ ฯลฯ
(1.2) พื่อจาย ปนคาจาง มาบริการ ตา นง พนักงานขับ
รถยนต์ จานวน 2 อัตรา
(1.3) พื่อจาย ปนคาจาง
มาบริการ ตา นง ภารโรง จานวน 1 อัตรา
(1.4) พื่อจาย ปนคาจาง มาบริการ ตา นง ผูชวยธุรการ
านักปลัด จานวน 2 อัตรา
(1.5) พื่อจาย ปนคาจาง มาบริการ ตา นง ผูชวยนัก
ทรัพยากรบุคคล จานวน 1 อัตรา
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล ระ บียบ ละ นัง ือ ั่ง
การ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 ละ กไข พิ่ม ติมฯ
2. พระราชบัญญัติกา นด ผน ละขั้นตอนการกระจายอานาจใ
กองค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3. นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท

นา : 11/90
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0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
รื่อง รูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจาปขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น
4. นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลัก กณฑ์ ละอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจาปใน
ลักษณะคาใช อย ละคา าธารณูปโภค

รายจาย กี่ยวกับการรับรอง ละพิธีการ

จานวน

45,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:17:32

(2.1) คารับรองผูมา ยี่ยม รือมาดูงาน ของ ทศบาล ละคาใชจาย
อื่นๆ จานวน 10,000.- บาท
า รับจาย ปนคาอา าร คา ครื่องดื่ม คาของขวัญ คา
พิมพ์ อก าร คาใชจายที่ กี่ยว นื่องในการรับรอง พื่อ ปนคา
รับรองในการตอนรับบุคคล รือคณะบุคคลที่ไปนิ ทศงาน ตรวจ
งาน รือ ยี่ยมชม รือทัศนศึกษาดูงาน ละ จา นาที่ที่ กี่ยว
ของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคล รือคณะบุคคล ( ปนไปตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548 ในอัตราไม กินปละ 1% ของรายไดจริงในปงบ
ประมาณที่ลวงมา โดยไมรวมรายไดจาก งินอุด นุน ฉพาะกิจ งิน
กู งินจายขาด งิน ะ ม ละ งินที่มีผูอุทิศใ
(2.2) คา ลี้ยงรับรองในการประชุม ภาทองถิ่น รือคณะ
กรรมการ รือคณะอนุกรรมการ
จานวน 15,000
.-บาท
า รับจาย ปนคา ลี้ยงรับรองในการประชุม ภาทอง
ถิ่น คณะกรรมการ รือคณะอนุกรรมการที่ไดรับ ตงตั้งตาม
กฎ มาย รือตามระ บียบ รือ นัง ือ ั่งการของกระทรวง
ม าดไทย รือการประชุมระ วางองค์กรปกครอง วนทองถิ่น
กับองค์ปกครอง วนทองถิ่น รือองค์กรปกครอง วนทองถิ่นกับรัฐ
วิ า กิจ รือ อกชนใ อยูในดุลยพินิจของผูบริ ารทองถิ่น
โดยยอด งินที่ตั้งจายไมรวมอยูในขอ 1.1 ตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
(2.3) การจัดงานรัฐพิธี งานราชพิธี ละตางๆ
จานวน 20,000.-บาท
า รับจาย ปนคาใชจายในการจัดงาน วันปยม าราช ,วัน ฉลิม
พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน , 28 กรกฎาคม , 12
ิง าคม, 13 ตุลาคม, 5 ธันวาคม ชน คาพานพุม งิน-พุม
ทอง คากรวยดอกไมธูป ทียน พร คาดอกไม ธูป ทียน โคม
ไฟ ครื่องไทยธรรม คาวั ดุโฆษณา ละ ผย พร ไฟประดับตัว
นัง ือ คาซื้อธงตรา ัญลักษณ์ คาพวงมาลา ละคาตก ตง
ถานที่ ละอื่น ๆ ที่ กี่ยวของ
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รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครงการจัดงานวัน ทศบาล

จานวน

15,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

า รับจาย ปนคาใชจายในโครงการจัดงานวัน ทศบาล ชน คา
อา าร คาปัจจัยถวายพระ งฆ์
คาดอกไม ธูป ทียน ครื่อง
ไทยธรรม คารับรอง น้าดื่ม น้า ข็ง คาวั ดุโฆษณา ละ ผย
พร คาวั ดุอื่น ๆ ที่จา ปนที่ กี่ยวของ
( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ( บบ ผ.02) นา 1-4
) ลาดับที่ 7 ( ปนไปตามประกาศกระทรวงม าดไทย รื่องวัน
ทศบาล ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2532)
โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซอน
า รับจาย ปนคาใชจายในการจัดทาโครงการป้องกันผล
ประโยชน์ทับซอนของ ทศบาลตาบล นองบัวลาย ชน คาตก ตง
ถานที่ คาใชจายในพิธี ปด – ปด คาวั ดุอุปกรณ์ คา ครื่อง
ขียน คา ชาอุปกรณ์ตาง ๆ ที่ใชประกอบการฝึกอบรม คา
มนาคุณวิทยากร คาอา าร คา ครื่องดื่มผู ขารับการฝึกอบรม
ละผู ขารวมการฝึกอบรม คารับรอง คาน้าดื่ม คา
ดอกไม ธูป ทียน คาวั ดุบริโภค คาวั ดุโฆษณา ละ ผย
พร คาใชจายในการ ดินทาง คาที่พัก คาวั ดุ ละคาใชจาย
อื่นๆ ที่จา ปน ละที่ กี่ยวของในการฝึกอบรม ( ผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ( บบ ผ.02) นา 1-7) ลาดับ
ที่ 18 ( ปนไปตาม นัง ือ านักงาน ป.ป.ช.ที่ ปช 004/ ว
0019 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 รื่องการจัดทา ผนปฏิบัติการ
ป้องกันทุจริต)
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พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ละ จานวน
นอกราชอาณาจักร

50,000 บาท

(1) พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร ละนอกราชอาณาจักร ชน
บี้ย ลี้ยง คา
พา นะ คา ชาที่พัก คาลงทะ บียนตาง ๆ คาบริการจอดรถ ณ
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมในการใช
นามบิน ละอื่น ๆ ของนายก ทศมนตรี รองนายก
ทศมนตรี ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี ลขานุการนายก
ทศมนตรี มาชิก ภา ทศบาล พนักงาน ทศบาล ละพนักงาน
จาง จานวน 50,000.- บาท
( ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557)
คาบารุงรักษา ละซอม ซม

จานวน

100,000 บาท

รวม

182,000 บาท

วั ดุ านักงาน

จานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ปนคากระดาษ ปากกา ดิน อ ยางลบ ฟ้ม กาอี้
พลา ติก มึกถาย อก าร ตรายางวั ดุงานทะ บียน ธงชาติ
ไทย ธงตรา ัญลักษณ์ น้าดื่ม คารับวาร าร นิตย ารทอง
ถิ่น นัง ือพิมพ์ ละ บบพิมพ์อื่นๆ ละอื่น ๆ ฯลฯ
จานวน 70,000.- บาท
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ

จานวน

2,000 บาท

พื่อจาย ปนคาบารุงรักษา รือซอม ซมครุภัณฑ์ ซึ่งอาจชารุด
ระ วางป ชน รถยนต์ ครื่องพิมพ์ดีด ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่อง
ปริ้นท์ ตอร์ ครื่องถาย อก าร ครื่องปรั[อากาศ ละอื่นๆ ที่ ปน
ทรัพย์ ินขอ' ทศบาล ละ พื่อจาย ปนคาบารุง ละซอม ซม กไข
ระบบคอมพิว ตอร์ า รับงานทะ บียน
ราษฎร จานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ลอดไฟ พื่อประดับ านักงาน
ทศบาล ฯลฯ จานวน 2,000.- บาท
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วั ดุงานบานงานครัว

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาถวยชาม ชอน กวน้า น้ายาลาง
องน้า กระดาษชาระน้ายาขัดพื้น น้ายาลางจาน ชั้นวาง
กว ละอื่น ๆ ฯลฯ จานวน 10,000.- บาท
วั ดุกอ ราง
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาไมตาง ๆ ทิน นอร์ ี ปรงทา ี ปูนซิ มนต์ ปูน
ขาว ทราย อิฐซิ มนต์บล๊
อก กระ บื้อง ังกะ ี ตะปู คอน คีม ชะ ลง จอบ ียม ิ่ว วาน
ขวาน ล็ก น ลื่อย ทอน้า ละอุปกรณ์ประปา ทอตาง ๆ โถ
วม อางลางมือ ละอื่น ๆ ฯลฯ จานวน 10,000.-บาท
วั ดุยานพา นะ ละขน ง
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาอะไ ลรถยนต์ ชน คา บต ตอรี่ ยาง
ใน ยางนอก ายไมล์ ฯลฯ จานวน 10,000.- บาท
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาน้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน ครื่อง จาร
บี ถาน ก๊ ุงตม ฯลฯ า รับรถยนต์ ครื่องตัด
ญา ฯลฯ จานวน 50,000.- บาท
วั ดุคอมพิว ตอร์

จานวน

30,000 บาท

รวม

186,460 บาท

คาไฟฟ้า

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปนคากระ ไฟฟ้า านักงาน ทศบาล ละ อกระจา
ยขาว ทศบาล ฯลฯ จานวน 50,000.- บาท
คาบริการโทรศัพท์

จานวน

64,668 บาท

พื่อจาย ปนคา ผน รือจานบันทึกขอมูล ครื่องปริ้น ตอร์ ตลับ
ผง มึก า รับ ครื่องปริ้นท์ ตอร์ ฯลฯ
จานวน 30,000.- บาท
ค่าสาธารณูปโภค

พื่อจาย ปนคาโทรศัพท์ ละ ัญญาณอิน ตอร์ น็ตของ านัก
งาน ฯลฯ
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คาบริการไปรษณีย์

จานวน

15,000 บาท

จานวน

48,792 บาท

จานวน

8,000 บาท

พื่อจาย ปนคาฝาก ง ิ่งของไปรษณียภัณฑ์ ละพั ดุไปรษณีย์
ตางๆ คาโทร ลข คาธนาณัติ ฯลฯ
จานวน 15,000.-บาท
คาบริการ ื่อ าร ละโทรคมนาคม
(1) พื่อจาย ปนคาใชจาย กี่ยวกับคาบริการระบบ ื่อ าร พื่อ ชื่อม
โยงขอมูลระ วาง านักทะ บียนทองถิ่นกับศูนย์
ภาคฯ จานวน 33,384.- บาท
(2) พื่อจาย ปนคาบริการอิน ตอร์ น็ตความ ร็ว
ูง จานวน 15,408.-บาท
( ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการรับ งิน การ
บิกจาย งิน การฝาก งิน การ ก็บรักษา งิน ละการตรวจ งิน ของ
องค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2547 ละที่ กไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ละ นัง ือกรม ง ริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30
กันยายน 2563)
คา ชาพื้นที่ ว็บไซต์ ละคาธรรม นียมที่ กี่ยวของ
พื่อจาย ปนคา ชาพื้นที่ ว็บไซต์ จานวน 8,000.- บาท
( ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการรับ งิน การ
บิกจาย งิน การฝาก งิน การ ก็บรักษา งิน ละการตรวจ งิน ของ
องค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2547 ละที่ กไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ละ นัง ือกรม ง ริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30
กันยายน 2563)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

2,500 บาท

รวม

2,500 บาท

จานวน

2,500 บาท

รวม

80,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็กทรอนิก ์
คาจัดซื้อ ครื่อง ารองไฟฟ้า
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 ครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี
- มีกาลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
- ปนไปตาม กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณ์ ละระบบคอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
ของกระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจ ละ ังคม)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุน วนราชการ
ประ ภท งินอุด นุน วนราชการ
ประ ภท งินอุด นุน วนราชการ
- พื่อจาย ปนคา งินอุด นุนอา ภอบัวลายตามโครงการจัดงานรัฐ
พิธี นื่องในวโรกา ฉลิมพระชนมพรรษา วันปยม าราช ละรัฐ
พิธีอื่นๆ จานวน 30,000.-บาท
งินอุด นุนองค์กรประชาชน
โครงการของดีบัวลาย
- พื่อจาย ปนคา งินอุด นุน ภาวัฒนธรรมอา ภอบัว
ลาย โครงการของดีบัวลาย จานวน 50,000.- บาท
( ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บบ ผ.02 ลาดับที่ 20
ขอ 1.3 นา 1-8
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงาน วนทองถิ่น

รวม

620,125 บาท

รวม

498,600 บาท

รวม

498,600 บาท

จานวน

498,600 บาท

รวม

119,025 บาท

รวม

74,025 บาท

จานวน

72,000 บาท

จานวน

2,025 บาท

รวม

35,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนพนักงาน ทศบาล พรอมทั้ง งินปรับปรุง งิน
ดือนประจาป จานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบาน
พื่อจาย ปนคา ชาบานพนักงาน ทศบาลตาม ิทธิ ตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขาราชการ วนทอง
ถิ่น กไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
งินชวย ลือการศึกษาบุตร
งินชวย ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจา
พื่อจาย ปน งินชวย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ทศบาล
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
- พื่อจาย ปนคา ย็บ ขาปก นัง ือ ชน ผนพัฒนา
ทศบาล ทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาป ผนการ
ดา นินงาน รายงานการติดตาม ละประ มินผล ผนพัฒนา
ทศบาล รวมถึง อก ารฉบับรางของ อก ารดังกลาว ฯลฯ
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงาน ทศบาล ละลูกจางที่ไดรับคา ั่งใ ดินทางไป
ราชการ ชน คาพา นะ ดินทาง คา ชาที่พัก คา บี้ย ลี้ยง คา
ลงทะ บียน ฯลฯ
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คาบารุงรักษา ละซอม ซม

จานวน

5,000 บาท

รวม

10,000 บาท

วั ดุ านักงาน

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ อุปกรณ์ ครื่อง ขียน บบพิมพ์ ใชใน
านัก
งาน ชน กระดาษ มึก ดิน อ ปากกา กรรไกร ยางลบ ไม
บรรทัด บบพิมพ์ ตรายาง ฟ้ม มึก ครื่องอัด า นาระบบ
ดิจิตอล กระดาษไขอัด า นา ละอื่น ๆ ฯลฯ
วั ดุคอมพิว ตอร์

จานวน

5,000 บาท

รวม

2,500 บาท

รวม

2,500 บาท

จานวน

2,500 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการบารุงรักษา รือซอม ซมครุภัณฑ์
ตางๆ ชน ครื่องคอมพิว ตอร์ ปริ้น ตอร์ รืออุปกรณ์ประกอบ
คอมพิว ตอร์ตางๆ ครื่องพิมพ์อัด า นาระบบดิจิตอล ละอื่น ๆ

ค่าวัสดุ

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุอุปกรณ์คอมพิว ตอร์ ชน ผน รือจาน
บันทึกขอมูล ัวพิมพ์ มึกพิมพ์ ตลับผง มึก ผนกรอง
ง โปร กรมคอมพิว ตอร์ ละอื่น ๆ ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็กทรอนิก ์
คาจัดซื้อ ครื่อง ารองไฟ
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 ครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าดานนอกไมนอย
กวา 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
- ปนไปตาม กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณ์ ละระบบคอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
ของกระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจ ละ ังคม)
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงาน วนทองถิ่น

รวม

2,823,260 บาท

รวม

2,340,660 บาท

รวม

2,340,660 บาท

จานวน

2,035,740 บาท

จานวน

78,000 บาท

จานวน

226,920 บาท

รวม

459,600 บาท

รวม

102,400 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

84,000 บาท

พื่อจาย ปนคา งิน ดือนพนักงาน ทศบาลพรอม งินปรับปรุง
งิน ดือนพนักงาน ทศบาล ามัญ
งินประจาตา นง
พื่อจาย ปนคาตอบ ทน ปนราย ดือนของขาราชการ ละ
พนักงาน
วนทองถิ่น ที่ไดรับประจาตา นงตามกฎ มายวาดวย งิน ดือน
งินประจาตา นง ละคาตอบ ทนพิ ศษมี ิทธิไดรับคาตอบ
ทน
ปนราย ดือน ทากับอัตรา งินประจาตา นงที่ไดรับอยู งินประจา
ตา นง
คาตอบ ทนพนักงานจาง
พื่อจาย ปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตา นง ผูชวย
นักวิชาการ งิน ละบัญชี จานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์ กองค์กรปกครอง วน
ทองถิ่น
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์ กองค์กรปกครอง
วนทองถิ่น
พื่อจาย ปนคาตอบ ทนคณะกรรมการตรวจการจาง (ตาม นัง ือ
กระทรวงการคลัง (ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19
กันยายน 2560)
คา ชาบาน
พื่อจาย ปนคา ชาบานพนักงาน ทศบาลตาม ิทธิ
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งินชวย ลือการศึกษาบุตร
งินชวย ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจา

จานวน

8,400 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ทศบาล
ค่าใช้สอย

รวม

325,200 บาท

จานวน

300,200 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
(1) พื่อจาย ปนคาวาร าร นิตย ารทองถิ่น นัง ือพิมพ์
คาถาย อก าร ละ บบพิมพ์อื่น ๆ คาจาง มาจัดทา ผนที่ภาษี
ละ
ทะ บียนทรัพย์ ิน ฯลฯ จานวน 5,000 บาท
(2) พื่อจาย ปนคาจาง มาบริการ ตา นง ผูชวย จา นาที่
ธุรการ จานวน 1 อัตรา จานวน 98,400 บาท
(3) พื่อจาย ปนคาจาง มาบริการ ตา นง ผูชวย จา นาที่
บันทึกขอมูล จานวน 1 อัตรา จานวน 98,400 บาท
(4) พื่อจาย ปนคาจาง มาบริการ ตา นง ผูชวย จา
นาที่ พั ดุ จานวน 1 อัตรา จานวน 98,400 บาท
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการในอาณาจักร ละนอกราช
อาณาจักร
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการในอาณาจักร ละนอกราช
อาณาจักร
พื่อใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ละนอก
ราช
อาณาจักร ชน บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พัก ฯลฯ
า รับพนักงาน ทศบาล ละลูกจาง
คาบารุงรักษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปนคาบารุงรักษา ละซอม ซมครุภัณฑ์ ละทรัพย์ ินของ
ทศบาลที่อาจชารุดระ วางป ชน ครื่องถาย อก าร ครื่อง
คอมพิว ตอร์ ละอื่น
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ค่าวัสดุ

รวม

30,000 บาท

วั ดุ านักงาน

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคากระดาษ ดิน อ ยางลบ มึก บบพิมพ์ ใบ ร็จ
รับ งิน ฯลฯ
วั ดุคอมพิว ตอร์

จานวน

10,000 บาท

รวม

2,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

พื่อจาย ปนคา ผน รือจานบันทึกขอมูล ตลับผง มึก า รับ
ครื่องปริ้น ตอร์ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท์
พื่อจาย ปนคาโทรศัพท์กองคลัง มาย ลข ครื่อง 0-4449-5268
จานวน 1 ลข มาย
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

23,000 บาท

รวม

23,000 บาท

จานวน

23,000 บาท

รวม

355,320 บาท

รวม

355,320 บาท

รวม

355,320 บาท

จานวน

355,320 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็กทรอนิก ์
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
คาจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer บบ คร
ยาว า รับพิมพ์ ช็ค
พื่อ ปนคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer า รับ
พิมพ์ ช็ค
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีจานวน ัวพิมพ์ไมนอยกวา 24 ข็มพิมพ์
- มีความกวางในการพิมพ์ไมนอยกวา 136 คอลัมน์ (Column)
- มีความ ร็วขณะพิมพ์รางความ ร็ว ูง ขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว
ไดไมนอยกวา 400 ตัวอักษรตอวินาที
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 360x360 dpi
- มี นวยความจา บบ Input Buffer ไมนอยกวา 128 KB
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ Parallel รือ USB 1.1 รือ
ดีกวา
จานวนไมนอยกวา 1 ชอง
( ปนไปตาม กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณ์ ละระบบคอมพิว ตอร์
ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงาน วนทองถิ่น
พื่อจาย ปน งิน ดือนพนักงาน ทศบาล พรอมทั้ง งินปรับปรุง งิน
ดือนประจาป จานวน 1 อัตรา
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวม

2,225,080 บาท

รวม

1,047,480 บาท

รวม

1,047,480 บาท

จานวน

1,029,480 บาท

า รับจาย ปน งิน ดือน กพนักงาน ทศบาล พรอมทั้ง งินปรับ
ปรุง งิน ดือน จานวน 3 อัตรา (ตาม นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท
. ละ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
งินประจาตา นง
จานวน

18,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงาน วนทองถิ่น

พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทน ปนราย ดือนของขาราชการ ละ
พนักงาน วนทองถิ่นที่ไดรับประจาตา นงตามกฎ มายวาดวย
งิน ดือน งินประจาตา นง ละคาตอบ ทนพิ ศษมี ิทธิไดรับคา
ตอบ ทน ปนราย ดือน ทากับอัตรา งินประจาตา นงที่ไดรับ
อยู (ตาม นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต.ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบาน
พื่อจาย ปนคา ชาบานพนักงาน ทศบาล

รวม

1,107,600 บาท

รวม

36,000 บาท

จานวน

36,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

985,600 บาท

จานวน

895,600 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
(1) พื่อจาย ปนคาจาง มาบริการ ตา นงพนักงานขับ
ครื่องจักรกลขนาด บา จานวน 3 อัตรา
(2) พื่อจาย ปนคาจาง มาบริการ ตา นงพนักงานดับ
พลิง จานวน 5 อัตรา
(3) พื่อจาย ปนคาจาง มาบริการ ตา นงพนักงาน
วิทยุ จานวน 1 อัตรา
(4) พื่อจาย ปนคาจาง มาบริการในการป้องกัน ละ
บรร ทา าธารณภัย ชน จาง มาจัดทา นวกันไฟภายใน ขต
ทศบาล การจาง มากาจัด ิ่งกีดขวางทางน้า คาใชจายในการทา
ธนาคารน้าใตดิน พื่อป้องกัน ละ กไขปัญ าน้าทวม ละภัย
ลง ละอื่นๆ ( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 นาที่ 517 ลาดับที่ 2)( ปนไปตาม นัง ือกองบัญชาการป้องกัน ละ
บรร ทา าธารณภัย งชาติ ดวนที่ ุด ที่ มท 0624 บกปภ.ช./ว7
ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 , นัง ือกองบัญชาการป้องกัน ละ
บรร ทา าธารณภัย งชาติ ดวนที่ ุด ที่ มท 0624บกปภ.ช./ว29
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 , นัง ือกองบัญชาการป้องกัน
ละบรร ทา าธารณภัย งชาติ ดวนที่ ุด ที่ มท 0624บกปภ.ช
./ว21 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ละนอกราช
อาณาจักร
(1) า รับจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไป
ราชการ
ในราชอาณาจักร ละนอกราช
อาณาจักร ชน คา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน
การใช นามบิน จานวน 10,000 บาท
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โครงการจุดตรวจบริการประชาชน

จานวน

(3) พื่อจาย ปนคาใชจายโครงการจุดตรวจบริการประชาชน
ป้องกัน ละลดอุบัติ ตุชวง ทศกาลปใ ม ละ ทศกาล งกรานต์
ละ ทศกาลอื่น ๆ ชน คาป้ายโครงการ คาป่วยการของ อป
พร.ในการปฏิบัติ นาที่ คาน้า ข็ง น้าดื่ม ฯลฯ
จานวน 30,000.-บาท ปนไปตาม ( ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561 – 2565 นาที่ 5-18 ลาดับที่ 5)( ปนไปตาม พรบ.ป้องกัน
ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ.2550, นัง ือกรม ง ริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4/ว 1346 ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562 , นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2//ว 7271 ลงวันที่ 26 ธ.ค.2560 ,ระ บียบคณะกรรมการ
ป้องกัน ละบรร ทา าธารณภัย งชาติ วาดวยคาใชจายของ
อา า มัครในการป้องกัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560)
โครงการฝึกซอม ผนป้องกันภัยฝ่ายพล รือนของ ทศบาลตาบล นอง จานวน
บัวลาย
(2) พื่อจาย ปนคาใชจายโครงการฝึกซอม ผนป้องกันภัย ฝ่าย
พล รือนของ ทศบาลตาบล นองบัวลาย ชน คาตอบ ทน
วิทยากร คา ชาวั ดุอุปกรณ์ในการฝึก คาวั ดุในการฝึกอบรม คา
ป้ายโครงการ ฯลฯ จานวน 10,000.- บาท ( ผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ.2561 – 2565 นาที่ 5-19 ลาดับที่ 8)( ปนไปตาม ระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยการฝึกอบรม ละการ ขารับการฝึก
อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557)

30,000 บาท

10,000 บาท

นา : 27/90

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:17:32

โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอา าภัยพิบัติประจา ทศบาล
ตาบล นองบัวลาย

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

86,000 บาท

วั ดุ านักงาน

จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ปนคากระดาษปากกาดิน อยางลบ ฟ้มตรายาง ละ
อื่น ๆ ฯลฯ
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ บต ตอรี่ที่ชาร์จ บต ตอรี่กระบอง รือง
ง ละอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ กี่ยวของกับงานป้องกันฯ ฯลฯ
วั ดุยานพา นะ ละขน ง

จานวน

20,000 บาท

(4) พื่อจาย ปนคาใชจายโครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อา าภัยพิบัติประจา ทศบาลตาบล นองบัวลาย ชน คาป้าย
โครงการ คาอา าร คาพา นะ ดินทาง คาน้า ข็ง น้าดื่ม ฯลฯ
จานวน 10,000.- บาท (ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรม ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา
นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557, นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0229/ ว 7367 ลงวันที่ 4 ธ.ค.2562, นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 5329 ลงวันที่ 26 ธ.ค
.2562, นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563)

คาบารุงรักษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปนคาบารุงรักษา รือซอม ซมครุภัณฑ์ซึ่งอาจชารุด
ระ วางป ชน ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่องปริ้นท์ ตอร์ ลื่อย
ยนต์ รถดับ พลิงรถยนต์บรรทุกน้าดับ พลิง ครื่องดับ พลิงชนิด
าบ าม ครื่องรับ- งวิทยุ ปรับปรุงอาคารโรงรถดับ พลิง ละ
อื่น ๆ ฯลฯ จานวน 30,000.-บาท

ค่าวัสดุ

พื่อจาย ปนคาวั ดุยานพา นะ ละขน ง ชน บต ตอรี่ ยาง
นอก ยางใน ายไมล์ พลา ตลับลูกปืน ฯลฯ

นา : 28/90

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:17:32

วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน น้ามันดี ซล น้ามัน
ก๊าด น้ามัน บนซิน น้ามันจารบี น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
วั ดุ ครื่อง ตงกาย
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุ ครื่อง ตงกาย า รับพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ดานป้องกัน ละบรร ทา าธารณภัย อปพร.ใน ังกัด
ทศบาล ชน ชุดดับ พลิง มวก รอง ทา ชุดกันไฟ ชุด อป
พร. ฯลฯ
วั ดุคอมพิว ตอร์

จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุคอมพิว ตอร์ ชน ผน รือจานบันทึก
ขอมูล ตลับผง มึก า รับ ครื่องปรินท์ ตอร์ ละอุปกรณ์อื่นๆที่
กี่ยวกับคอมพิว ตอร์ ฯลฯ
วั ดุ ครื่องดับ พลิง

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุ ครื่องดับ พลิง ละอุปกรณ์ตางๆ ในการ
ป้องกัน ละบรร ทา าธารณภัยถัง คมีดับ พลิง าย งน้าดับ
พลิง ถัง คมีดับ พลิงน้ายา คมีดับ พลิง ฯลฯ

นา : 29/90

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:17:32

งบลงทุน

รวม

70,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

รวม

10,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

10,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การ กษตร
คาจัดซื้อ ครื่อง ลื่อยโซยนต์
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่อง ลื่อยโซยนต์ จานวน 2 ครื่อง ราย
ละ อียด ดังนี้
1. ครื่อง ลื่อยโซยนต์ บนซิน 2 จัง วะ ลูก ูบ ดี่ยว ประ ิทธิภาพ
ของ ครื่องยนต์ ไมนอยกวา 5 รงมา ผนบังคับโซ 18 นิ้ว ขนาด
โซ า รับบาร์ 18 นิ้ว ชุด ครื่องมือ 1 ชุด ใบอนุญาตใ มี ลื่อยโซ
ยนต์/ใบอนุญาตใ ใช ลื่อยโซยนต์ ตั้งไว 50,000 บาท
2. ครื่อง ลื่อยโซยนต์ บนซิน 2 จัง วะ ลูก ูบ ดี่ยว ประ ิทธิภาพ
ของ ครื่องยนต์ ไมนอยกวา 2 รงมา ผนบังคับโซ 12 นิ้ว ขนาด
โซ า รับบาร์ 12 นิ้ว ชุด ครื่องมือ 1 ชุด ใบอนุญาตใ มี ลื่อยโซ
ยนต์/ใบอนุญาตใ ใช ลื่อยโซยนต์ ตั้งไว 20,000 บาท
( ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการจัดทา ผน
พัฒนาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561)
ครุภัณฑ์ดังกลาวไม ปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้ง
ตามราคาทองถิ่นทั่วไป
งานจราจร

วั ดุจราจร
พื่อจาย ปนคาวั ดุจราจร ชน ัญญาณไฟจราจร ป้ายประชา
ัมพันธ์ ัญญาณไฟฉุก ฉิน กรวยจราจร ผงกั้นจราจร ป้าย
ตือน ป้ายไฟ ยุดตรวจ ผนป้ายจราจร กระจกโคงมน ไฟ
วบ กระบองไฟ ทน บริ ออร์( บบพลา ติก ละ บบ
คอนกรีต) ยางชะลอความ ร็วรถ รือยานพา นะ ติก กอร์ติดรถ
รือยานพา นะ ฯลฯ

นา : 30/90

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:17:32

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงาน วนทองถิ่น

รวม

1,702,400 บาท

รวม

1,398,000 บาท

รวม

1,398,000 บาท

จานวน

1,338,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รวม

304,400 บาท

รวม

118,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน กพนักงาน ทศบาล พรอมปรับปรุง งิน
ดือนพนักงาน ทศบาลไวตลอดทั้งป ตั้งจายจาก งินรายได
(ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับ
การศึกษา 1,338,000 บาท) (ตาม นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท
. ละ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
งินประจาตา นง
พื่อจาย ปน งินประจาตา นง ปนราย ดือนของขาราชการ ละ
พนักงานทองถิ่น มี ิทธิไดรับคาตอบ ทน ปนราย ดือน ทากับ
อัตรา งินประจาตา นงที่ไดรับ (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการ
ศึกษา งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับการ
ศึกษา 60,000 บาท) (ตาม นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบ
ต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบาน
พื่อจาย ปนคา ชาบานพนักงาน ทศบาล ตั้งจายจาก งินรายได
(ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับ
การศึกษา 108,000 บาท)
งินชวย ลือการศึกษาบุตร
งินชวย ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจา
พื่อจาย ปน งินคาชวย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
ทศบาล (ตาม นัง ือระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งิน
วั ดิการ กี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2563) ตั้งจายจาก งินรายได

นา : 31/90

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:17:32

ค่าใช้สอย

รวม

166,400 บาท

จานวน

98,400 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ละนอกราชอาณาจักร ชน คาลงทะ บียนอบรม คา บี้ย ลี้ยง ดิน
ทาง คา ชาที่พัก คาพา นะ า รับพนักงาน ทศบาล ละ
พนักงานจาง (ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน
การ ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2559 ละ
กไข พิ่ม ติม)
คาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยา พติดใน ถานศึกษา
จานวน

3,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาจาง มาบริการ
(1) พื่อจาย ปนคาธรรม นียม คา ขาปก นัง ือ ฯลฯ
(2) พื่อจาย ปนคาจาง มาบริการ ตา นง ผูชวย จา นาที่
ธุรการ จานวน 1 อัตรา
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ

พื่อจาย ปนคาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยา พติดใน ถาน
ศึกษา พื่อ ปนคาใชจายในการพัฒนา จา นาที่ อปท.ๆ
ละ 3,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป(ตั้งตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวัน
ที่ 8 กรกฎาคม 2564)(ปรากฏใน ผนพัฒนางานการ
ศึกษา งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับการ
ศึกษา 3,000 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565 ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการ
ที่ 76 นา 5-47))

นา : 32/90

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:17:32

โครงการจัดงานวัน ด็ก งชาติ

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน คาใชจายในการดา นินโครงการ ชน คาตก ตง
ถานที่ คา ชา ครื่อง ียง คารับรอง น้าดื่ม น้า ข็ง คาอัด
รูป ละอื่น ๆ ที่ กี่ยวของ ทุกรายการ ามารถถัวจายกัน
ได จานวน 50,000.- บาท (ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.6 ผนงานการศึกษา โครง
การทึ่ 74 นา 5-45)(ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ
บิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการ ง
นักกีฬา ขารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2559)
คาบารุงรักษา ละซอม ซม
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาบารุงรักษา รือซอม ซมครุภัณฑ์ ละทรัพย์ ินของ
ทศบาล ซึ่งอาจชารุดระ วางป ชน ครื่องคอมพิว ตอร์ ละ
อื่น ๆ ตั้งจายจาก งินรายได (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการ
ศึกษา งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับการศึกษา 5,000 บาท)
ค่าวัสดุ

รวม

20,000 บาท

วั ดุ านักงาน

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุ านักงาน ชน กระดาษ กระดาษ
ไข ปากกา ดิน อ ฯลฯ ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน
ผนพัฒนางานการศึกษา งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับการ
ศึกษา 10,000 บาท)
วั ดุคอมพิว ตอร์

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคา ผน รือจานบันทึกขอมูล ตลับผง มึก า รับ
ครื่องคอมพิว ตอร์ ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผน
พัฒนางานการศึกษา งานบริ ารงานทั่วไป กี่ยวกับการ
ศึกษา 10,000 บาท)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

15,438,831 บาท

รวม

8,298,856 บาท

รวม

8,298,856 บาท

จานวน

5,950,876 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน กพนักงานครู พรอมปรับปรุง งิน ดือนไว
ตลอดทั้งป ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนา
งานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถม
ศึกษา 5,950,876 บาท) (ตั้งตาม นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท
. ละ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
งินประจาตา นง
จานวน

134,400 บาท

พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทนราย ดือน กพนักงานครู ตั้งจายจาก
งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับ
กอนวัย รียน ละประถมศึกษา 134,400 บาท) (ตั้งตาม นัง ือ
านักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558)
งินวิทยฐานะ
จานวน

386,400 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงาน วนทองถิ่น

พื่อจาย ปนคาวิทยฐานะระดับ ชี่ยวชาญ กพนักงานครู ตั้งจาย
จาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัย รียน ละประถมศึกษา 386,400 บาท) (ตั้งตาม
นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
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คาตอบ ทนพนักงานจาง
(1) พื่อจาย ปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตา นง ผูชวย
จา นาที่การ งิน ละบัญชี จานวน 2 อัตรา ประจาอยูโรง รียน
อนุบาล ทศบาล ละโรง รียน ทศบาล ตั้งไว 324,600 บาท ตั้ง
จายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถมศึกษา 324,600
บาท) (ตั้งตาม นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต.ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
(2) พื่อจาย ปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตา นง ผูชวย
ครู โรง รียน ทศบาล จานวน 5 อัตรา ตั้งไว 1,021,800 บาท ตั้ง
จายจาก งินรายได (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัย รียน ละประถมศึกษา 1,021,800 บาท)(ตั้งตาม
นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
(3) พื่อจาย ปนคาจางพนักงานจางทั่ว
ไป ตา นง ภารโรง จานวน 2 อัตรา ประจาอยูโรง รียนอนุบาล
ทศบาล ละโรง รียน ทศบาล ตั้งไว 216,000 บาท ตั้งจายจาก
งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับ
กอนวัย รียน ละประถมศึกษา 216,000 บาท)(ตั้งตาม นัง ือ
านักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558)
(4) พื่อจาย ปนคาจางพนักงานจางทั่วไป ตา นง ผูดู ล
ด็ก ของศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก จานวน 2 อัตรา ตั้งไว 216,000
บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถมศึกษา 216,000
บาท) (ตั้งตาม นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต.ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

จานวน

1,778,400 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

จานวน

48,780 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

6,130,025 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

5,156,872 บาท

จานวน

1,081,600 บาท

(1) พื่อจาย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว า รับพนักงาน
จางตามภารกิจ ตา นง ผูชวย จาพนักงานการ งิน ละ
บัญชี จานวน 1 อัตรา ประจาอยูโรง รียน ทศบาล ตั้งไว 780
บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถมศึกษา 780 บาท) (ตั้ง
ตาม นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
(2) พื่อจาย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว า รับพนักงาน
จางทั่วไป ตา นง ภารโรง จานวน 2 อัตรา ประจาอยูโรง รียน
อนุบาล ทศบาล ละโรง รียน ทศบาล ตั้งไว 24,000 บาท ตั้งจาย
จาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัย รียน ละประถมศึกษา 24,000 บาท) (ตั้งตาม
นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
(3) พื่อจาย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว า รับพนักงาน
จางทั่วไป ตา นง ผูดู ล ด็ก ของศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก จานวน 2
อัตรา ตั้งไว 24,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏ
ใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถม
ศึกษา 24,000 บาท) (ตั้งตาม นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก
.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
(1) พื่อจาย ปนคาธรรม นียม คา ขาปก นัง ือ คาลาง ครื่อง
ปรับอากาศ คายาย ครื่องปรับอากาศ คาติดตั้งไฟฟ้า คาจาง
มาบริการ คาจาง มารถรับ - งนัก รียน ฯลฯ ปน
งิน 10,000 บาท
(2) พื่อจาย ปนคาจาง มาบริการ ตา นง ผูชวยครูผูดู ล ด็ก
รือผูชวยครูผู อน ฯลฯ ปน งิน 1,071,600 บาท
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รายจาย กี่ยวกับการรับรอง ละพิธีการ

จานวน

5,000 บาท

1. พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จานวน
ละนอกราชอาณาจักร

50,000 บาท

- โครงการคณะกรรมการ ถานศึกษารวมพัฒนาโรง รียน
ทศบาลฯ ตั้งไว 5,000 บาท (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถมศึกษา 5,000
บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 41 นา 536)(ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557)
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ละนอกราช
อาณาจักรของโรง รียนใน ังกัด ทศบาลฯ ละศูนย์พัฒนา ด็ก
ล็กฯ ชน คาลงทะ บียนอบรม คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่
พัก คาพา นะ า รับพนักงานครู ทศบาล ละพนักงาน
จาง จานวน 50,000.- บาท ตั้งจายจาก งินรายได (ปรากฏใน
ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถม
ศึกษา 50,000 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการ
ที่ 38,133,172 นา 5-35, 5-58,5-75)(ตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ ดินทางไปราชการของ จา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 ละ กไข พิ่ม ติม)
2. ประ ภท า รับจาย ปนคาใชจายในโครงการ นับ นุนคาใชจาย จานวน
การบริ าร ถานศึกษา
คาอา ารกลางวัน ด็กนัก รียน จานวน 1,248,366 บาท
(1) พื่อจาย ปนคา งินอุด นุน า รับ นับ นุนโครงการอา าร
กลางวันของศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบล นองบัว
ลาย จานวน 84,966.- บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ตั้งรับ
งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)(ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับ

4,020,272 บาท
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กอนวัย รียน ละประถมศึกษา 84,966.- บาท)(ปรากฏใน ผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงาน
การศึกษา โครงการที่ 170 นา 5-75) (ทั้งนี้จะ บิกจายตอ มื่อได
รับการจัด รรงบประมาณจากกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น)
(2) พื่อจาย ปนคา งินอุด นุน า รับ นับ นุนโครงการอา าร
กลางวันของโรง รียนอนุบาล ทศบาลตาบล นองบัว
ลาย จานวน 359,100.- บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ตั้งรับ
งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)(ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับ
กอนวัย รียน ละประถมศึกษา 359,100.- บาท)(ปรากฏใน ผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงาน
การศึกษา โครงการที่ 112 นา 5-58) (ทั้งนี้จะ บิกจายตอ มื่อได
รับการจัด รรงบประมาณจากกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น)
(3) พื่อจาย ปนคา งินอุด นุน า รับ นับ นุนโครงการอา าร
กลางวันของโรง รียน ทศบาล นองบัวลาย จานวน 804,300
.- บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดาน
การศึกษา ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)(ปรากฏใน ผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถม
ศึกษา 804,300.-บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการ
ที่ 42 นา 5-37) (ทั้งนี้จะ บิกจายตอ มื่อไดรับการจัด รรงบ
ประมาณจากกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น)
คาใชจายในการปรับปรุง ลัก ูตร ถานศึกษา จานวน 40,000
บาท
า รับจาย ปนคาใชจายในการปรับปรุง ลัก ูตร ถานศึกษา
โรง รียนใน ังกัด อปท. โรง รียนละ 20,000.- บาท/ป จานวน 2
โรง รียน ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไป
ดานการศึกษา ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)(ปรากฏใน ผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถม
ศึกษา 40,000.- บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการ
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ที่ 133,76 นา 5-66, 5-46) (ทั้งนี้จะ บิกจายตอ มื่อไดรับการจัด
รรงบประมาณจากกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น)
คาใชจายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน จานวน 16,800 บาท
(1) พื่อจาย ปนคาอิน ตอร์ น็ตโรง รียน (โรง รียนอนุบาลฯ)
า รับจาย ปนคาใชจายในการ ชื่อมตออิน ตอร์ น็ต
ระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรง รียนใน ังกัด อปท.โรง รียน
ละ 7,200.- บาท/ป จานวน 1 โรง รียน จานวน 7,200.-บาทตั้ง
จายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการ
ศึกษา ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)(ปรากฏใน ผนพัฒนางานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถมศึกษา 7,200
บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 133 นา 566) (ทั้งนี้จะ บิกจายตอ มื่อไดรับการจัด รรงบประมาณจากกรม
ง ริมการปกครองทองถิ่น)
(2) พื่อจาย ปนคาอิน ตอร์ น็ตโรง รียน (โรง รียน ทศบาลฯ)
า รับ ปนคาใชจายในการ ชื่อมตออิน ตอร์ น็ต
ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL โรง รียน
ใน ังกัด อปท.โรง รียนละ 9,600.- บาท/ป จานวน 1
โรง รียน จานวน 9,600.- บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ตั้ง
รับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)(ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับ
กอนวัย รียน ละประถมศึกษา 9,600.- บาท)(ปรากฏใน ผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงาน
การศึกษา โครงการที่ 76 นา 5-46) (ทั้งนี้จะ บิกจายตอ มื่อได
รับการจัด รรงบประมาณจากกรม ง ริมการ
ปกครองทองถิ่น)
คาใชจายในการพัฒนาปรับปรุง อง มุด
โรง รียน จานวน 200,000 บาท
พื่อจาย ปนคาพัฒนา อง มุดโรง รียนใน ังกัด อปท.โรง รียน
ละ 100,000.- บาท จานวน 2 โรง รียน ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป
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(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)(ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับ
กอนวัย รียน ละประถมศึกษา 200,000 บาท)(ปรากฏใน ผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงาน
การศึกษา โครงการที่ 133,76 นา 5-66, 5-46) (ทั้งนี้จะ บิกจาย
ตอ มื่อไดรับการจัด รรงบประมาณจากกรม ง ริมการปกครอง
ทองถิ่น)
คาใชจายในการพัฒนา ลง รียนรูในโรง รียน จานวน 100,000
บาท
(1) พื่อจาย ปนคาพัฒนา ลง รียนรูในโรง รียน (โรง รียน
อนุบาลฯ) ตั้งไว 50,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ตั้งรับ
งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564) (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับ
กอนวัย รียน ละประถมศึกษา 50,000 บาท)(ปรากฏใน ผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงาน
การศึกษา โครงการที่ 133 นา 5-66) (ทั้งนี้จะ บิกจายตอ มื่อ
ไดรับการจัด รรงบประมาณจากกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น)
(2) พื่อจาย ปนคาพัฒนา ลง รียนรูในโรง รียน (โรง รียน
ทศบาลฯ) ตั้งไว 50,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ตั้ง
รับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564) (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับ
กอนวัย รียน ละประถมศึกษา 50,000 บาท)(ปรากฏใน ผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงาน
การศึกษา โครงการที่ 76 นา 5-46) (ทั้งนี้จะ บิกจายตอ มื่อได
รับการจัด รรงบประมาณจากกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น)
คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรง รียน ปนฐาน
ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) จานวน 1,250,000 บาท
(1) พื่อจาย ปนคาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช
โรง รียน ปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) ของโรง รียนอนุ
ทศบาลฯ ตั้งไว 500,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่ว
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ไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน
ละประถมศึกษา 500,000 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 53 นา 5-35)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการ
ศึกษา ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะ บิกจายตอ มื่อไดรับ
การจัด รรงบประมาณจากกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น)
(2) พื่อจาย ปนคาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช
โรง รียน ปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) ของโรง รียน
ทศบาลฯ ตั้งไว 500,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน
ละประถมศึกษา 500,000 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 53 นา 5-40)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการ
ศึกษา ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะ บิกจายตอ มื่อไดรับ
การจัด รรงบประมาณจากกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น)
(3) พื่อจาย ปนคาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช
โรง รียน ปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) ดี ดน ของ
โรง รียน ทศบาลฯ ตั้งไว 250,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุน
ทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน
ละประถมศึกษา 250,000 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 53 นา 5-40)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการ
ศึกษา ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะ บิกจายตอ มื่อไดรับ
การจัด รรงบประมาณจากกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น)
คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรง รียนใน ังกัด อปท
.จานวน 42,000 บาท
(1) พื่อจาย ปนคาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของ
โรง รียนใน ังกัด อปท. ของโรง รียนอนุบาลฯ ชน คา บี้ย ลี้ยง
ดินทาง คา ชาที่พัก คาพา นะ ละอื่น ๆ ฯลฯ า รับการอบรม
พัฒนาศักยภาพพนักงานครู ทศบาล พนักงานจาง ละบุคลากร
ทางการศึกษา ตั้งไว 21,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่ว
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ไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน
ละประถมศึกษา 21,000 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 133 นา 5-66)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดาน
การศึกษา ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะ บิกจาย
ตอ มื่อไดรับการจัด รรงบประมาณจากกรม ง ริมการปกครอง
ทองถิ่น)
(2) พื่อจาย ปนคาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของ
โรง รียนใน ังกัด อปท. ของโรง รียน ทศบาลฯ ชน คา บี้ย ลี้ยง
ดินทาง คา ชาที่พัก คาพา นะ ละอื่น ๆ ฯลฯ า รับการอบรม
พัฒนาศักยภาพพนักงานครู ทศบาล พนักงานจาง ละบุคลากร
ทางการศึกษา ตั้งไว 21,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน
ละประถมศึกษา 21,000 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 76 นา 5-46) (ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดาน
การศึกษา ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะ บิกจาย
ตอ มื่อไดรับการจัด รรงบประมาณจากกรม ง ริมการปกครอง
ทองถิ่น)
คาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยา พติดใน ถาน
ศึกษา จานวน 36,000 บาท
(1) พื่อจาย ปนคาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยา พติดใน
ถานศึกษา (โรง รียนอนุบาลฯ) ตั้งไว 18,000 บาท ตั้งจายจาก
งินอุด นุนทั่วไป
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยา พติดใน ถาน
ศึกษา จานวน 15,000 บาท
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการพัฒนาครู กนนาโรง รียนละ 1
คนละ ๆ 3,000 บาท (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัย รียน ละประถมศึกษา 18,000 บาท)(ปรากฏใน
ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผน
งานการศึกษา โครงการที่ 133 นา 5-67)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่ว
ไปดานการศึกษา ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่
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ดุ ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะ
บิกจายตอ มื่อไดรับการจัด รรงบประมาณจากกรม ง ริมการ
ปกครองทองถิ่น)
(2) พื่อจาย ปนคาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยา พติดใน
ถานศึกษา (โรง รียน ทศบาลฯ) ตั้งไว 18,000 บาท ตั้งจายจาก
งินอุด นุนทั่วไป
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยา พติดใน ถาน
ศึกษา จานวน 15,000 บาท
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการพัฒนาครู กนนาโรง รียนละ 1
คนละ ๆ 3,000 บาท (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัย รียน ละประถมศึกษา 18,000 บาท)(ปรากฏใน
ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผน
งานการศึกษา โครงการที่ 76 นา 5-47)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไป
ดานการศึกษา ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะ บิกจาย
ตอ มื่อไดรับการจัด รรงบประมาณจากกรม ง ริมการปกครอง
ทองถิ่น)
คาใชจายในการ ง ริมกิจกรรมรักการอานใน ถานศึกษา อปท
.จานวน 50,000 บาท
พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ง ริมกิจกรรมรักการอานใน ถาน
ศึกษา อปท. (โรง รียน ทศบาลฯ) ตั้งไว 50,000 บาท ตั้งจายจาก
งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับ
กอนวัย รียน ละประถมศึกษา 50,000 บาท)(ปรากฏใน ผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงาน
การศึกษา โครงการที่ 28 นา 5-31)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดาน
การศึกษา ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะ บิกจาย
ตอ มื่อไดรับการจัด รรงบประมาณจากกรม ง ริมการปกครอง
ทองถิ่น)
คาปัจจัยพื้นฐาน า รับนัก รียนยากจน จานวน 21,000 บาท
พื่อจาย ปนคาปัจจัยพื้นฐาน า รับนัก รียนยากจนจัด รร า รับ
นัก รียนในโรง รียน ังกัด อปท. (โรง รียน ทศบาลฯ)ที่
บิดา/มารดา/ผูปกครองมีรายไดตอครัว รือนไม กิน 36,000
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บาท/ป ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 500 บาท/ภาค
รียน จานวน 21 คน จัด รร ปนรายบุคคล โดยใชขอมูลจาก
ระบบคัดกรองนัก รียนยากจนของกองทุน พื่อความ มอภาคทาง
การศึกษา (ก ศ.) ตั้งไว 21,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน
ละประถมศึกษา 21,000 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 19 นา 5-29)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการ
ศึกษา ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะ บิกจายตอ มื่อไดรับ
การจัด รรงบประมาณจากกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น)
คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้ง ตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
คาจัดการ รียนการ อน (ราย ัว) ศูนย์พัฒนา ด็ก
ล็กฯ จานวน 28,050 บาท
พื่อจาย ปนคาจัดการ รียนการ อน ละการบริ ารงานทั่วไปของ
โรง รียน (ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กฯ) ได ก คา ื่อการ รียนการ
อน คาวั ดุการศึกษา ละ ครื่อง ลนพัฒนาการ ด็ก ตั้ง
ไว 28,050 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถม
ศึกษา 28,050 บาท)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม
นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท มท 0816.2/ว 3924
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะ บิกจายตอ มื่อไดรับการจัด
รรงบประมาณจากกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น)
- โครงการจัดซื้อ ื่อการ รียนการ อน พื่อใชในศูนย์พัฒนา ด็ก
ล็กฯ ตั้งไว 17,500 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏ
ใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถม
ศึกษา17,500 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 173
นา 5-76) (ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท มท 0816.2/ว 3924 ลงวัน
ที่ 8 กรกฎาคม 2564)
- คาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร์ ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กฯ
ตั้งไว 5,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผน
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พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถม
ศึกษา 5,000 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 186
นา 5-80) (ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)
- คาจัดซื้อวั ดุงานบานงานครัว ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กฯ
ตั้งไว 5,550 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถม
ศึกษา 5,550 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 186
นา 5-80) (ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท มท 0816.2/ว 3924 ลงวัน
ที่ 8 กรกฎาคม 2564)
คาจัดการ รียนการ อน (ราย ัว) โรง รียน
อนุบาลฯ จานวน 145,350 บาท
พื่อจาย ปนคาจัดการ รียนการ อน ละการบริ ารงานทั่วไปของ
โรง รียน (โรง รียนอนุบาลฯ) ได ก คา ื่อ ละอุปกรณ์การ รียน
การ อน คาจาง มาบริการ คาตอบ ทนใช อย ละคาวั ดุ รวม
ถึงคาปรับปรุงซอม ซมอาคาร รียน ตั้งไว 145,350 บาท ตั้งจาย
จาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัย รียน ละประถมศึกษา 145,350 บาท)(ตั้งรับ งินอุด
นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะ
บิกจายตอ มื่อไดรับการจัด รรงบประมาณจากกรม ง ริมการ
ปกครองทองถิ่น)
- โครงการ ขงขันกีฬา ีภายใน ละภายนอก โรง รียน
อนุบาลฯ ตั้งไว 4,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน
ละประถมศึกษา 4,000 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการ
ที่ 124 นา 5-63)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม
นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564)
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- โครงการพัฒนาศักยภาพผู รียน ูความ ปน ลิศตามอัจฉริยะ
ภาพ( ขงขันทักษะวิชาการ) โรง รียนอนุบาลฯ ตั้งไว 5,000
บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถมศึกษา 5,000
บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 139 นา 568)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)
- โครงการ ง ริมกระบวนการ รียนรูทักษะกีฬา ละ
นันทนาการ (จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา) โรง รียนอนุบาลฯ ตั้งไว 3,000
บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางาน
การศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถมศึกษา 3,000
บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 142 นา 569)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)
- โครงการ ง ริมการผลิต ละจัด า ื่อการ รียนการ
อน โรง รียนอนุบาลฯ ตั้งไว 30,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด
นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย
รียน ละประถมศึกษา 30,000 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 114 นา 5-58)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดาน
การศึกษา ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)
- โครงการ ดงผลงานทางวิชาการของนัก รียนชั้นอนุบาล 3
โรง รียนอนุบาลฯ ตั้งไว 5,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน
ละประถมศึกษา 5,000 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการ
ที่ 106 นา 5-56)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม
นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564)
- โครงการการ ผย พรป้ายประชา ัมพันธ์ ตั้งไว 1,500
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บาท
ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนา
งานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถมศึกษา 1,500
บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 129 นา 565)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)
- คาจัดซื้อวั ดุกอ ราง โรง รียนอนุบาลฯ ตั้งไว 3,000 บาท ตั้ง
จายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถมศึกษา 3,000
บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 156 นา 572)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)
- คาจัดซื้อวั ดุ านักงาน โรง รียนอนุบาลฯ ตั้งไว 46,250
บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางาน
การศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถมศึกษา 46,250
บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 150 นา 570)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)
- คาจัดซื้อวั ดุงานบานงานครัว โรง รียนอนุบาลฯ
ตั้งไว 34,600 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถม
ศึกษา 34,600 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ยุทธศา ตร์ 5 นวทางการพัฒนาที่ 5.1 โครงการที่ 151
นา 5-71)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)
- คาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร์ โรง รียนอนุบาลฯ ตั้งไว 8,000
บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางาน
การศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถมศึกษา 8,000
บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
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) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 121 นา 562)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)
- คาจัดซื้อวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ โรง รียนอนุบาลฯ ตั้งไว 3,000
บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางาน
การศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถมศึกษา 3,000
บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 157 นา 572)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)
- คาจัดซื้อวั ดุการ กษตร โรง รียนอนุบาลฯ ตั้งไว 2,000
บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางาน
การศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถมศึกษา 2,000
บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 121 นา 562)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)
คาจัดการ รียนการ อน (ราย ัว) โรง รียน
ทศบาลฯ จานวน 363,850 บาท
พื่อจาย ปนคาจัดการ รียนการ อน ละการบริ ารงานทั่วไปของ
โรง รียน (โรง รียน ทศบาลฯ) ได ก คา ื่อ ละอุปกรณ์การ รียน
การ อน คาจาง มาบริการ คาตอบ ทนใช อย ละคาวั ดุ รวม
ถึงคาปรับปรุงซอม ซมอาคาร รียน ตั้งไว 363,850 บาท ตั้งจาย
จาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัย รียน ละประถมศึกษา 363,850 บาท)(ตั้งรับ งินอุด
นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะ
บิกจายตอ มื่อไดรับการจัด รรงบประมาณจากกรม ง ริมการ
ปกครองทองถิ่น)
- โครงการจัดกิจกรรม ัปดา ์วันวิทยาศา ตร์ โรง รียน ทศบาลฯ
ตั้งไว 15,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผน
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พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถม
ศึกษา 15,000 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 22
นา 5-30) (ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)
- โครงการ ง ริมใ นัก รียน ละคณะครู ขารวมการ ขงขัน
ทักษะทางวิชาการฯ ละการ ขงขันกีฬากรีฑาฯ โรง รียน
ทศบาลฯ ตั้งไว 20,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน
ละประถมศึกษา 20,000 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 21 นา 5-30)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการ
ศึกษา ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)
- โครงการวัน ุนทรภู ของโรง รียน ทศบาลฯ ตั้งไว 3,000
บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางาน
การศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถมศึกษา 3,000
บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 30 นา 532)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)
- โครงการวัน าคัญตาง ๆ ของโรง รียน ทศบาลฯ ตั้งไว 3,000
บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางาน
การศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถมศึกษา 3,000
บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 74 นา 545)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)
- โครงการ ง ริม ละพัฒนาศิลปะดนตรี นาฏศิลป์
โรง รียน ทศบาลฯ ตั้งไว 15,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุน
ทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน
ละประถมศึกษา 15,000 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ

นา : 48/90

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:17:32

.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 44 นา 5-37)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดาน
การศึกษา ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)
- โครงการโรง รียน ง ริม ุขภาพอนามัย ละความปลอดภัยของ
ผู รียน โรง รียน ทศบาลฯ ตั้งไว 15,000 บาท
ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถมศึกษา 15,000
บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 45 นา 537)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)
- โครงการ ขงขันกีฬา ีภายในโรง รียน โรง รียน ทศบาลฯ
ตั้งไว 10,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถม
ศึกษา 10,000 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 46
นา 5-38) (ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)
- โครงการ 5 ในโรง รียน โรง รียน ทศบาลฯ ตั้งไว 10,000
บาท
ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถมศึกษา 10,000
บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 47 นา 538)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โรง รียน ทศบาลฯ
ตั้งไว 25,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถม
ศึกษา 25,000 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 49
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นา 5-38) (ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)
- คาจัดซื้อวั ดุ านักงาน โรง รียน ทศบาลฯ
ตั้งไว 95,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถม
ศึกษา 95,000 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 60
นา 5-42)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)
- คาจัดซื้อวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ โรง รียน ทศบาลฯ
ตั้งไว 10,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถม
ศึกษา 10,000 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 69
นา 5-44)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)
- คาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร์ โรง รียน ทศบาลฯ
ตั้งไว 15,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถม
ศึกษา 15,000 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 60
นา 5-42)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)
- คาจัดซื้อวั ดุงานบานงานครัว โรง รียน ทศบาลฯ
ตั้งไว 20,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถม
ศึกษา 20,000 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 63
นา 5-43)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)
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- คาจัดซื้อวั ดุ ครื่อง ตงกาย โรง รียน ทศบาลฯ ตั้งไว 15,000
บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถมศึกษา 15,000
บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 60 นา 542)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)
- คาจัดซื้อวั ดุการศึกษา โรง รียน ทศบาลฯ ตั้งไว 5,000
บาท
ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถมศึกษา 5,000
บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 60 นา 542)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)
- คาจัดซื้อวั ดุกอ ราง โรง รียน ทศบาลฯ ตั้งไว 25,000
บาท
ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนา
งานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถมศึกษา 25,000
บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศา ตร์ 5 นวทางการพัฒนาที่ 5.1 โครงการที่ 68 นา 544)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)
- คาจาง มาทาป้ายประชา ัมพันธ์ โรง รียน ทศบาลฯ ตั้ง
ไว 3,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถม
ศึกษา 3,000 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 60
นา 5-42)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)
- คาจัดซื้อวั ดุการ กษตร โรง รียน ทศบาลฯ ตั้งไว 9,850
บาท
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ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถมศึกษา 9,850
บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 70 นา 544)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)
- คาน้าดื่ม น้า ข็ง า รับนัก รียน ละผูมาติดตอ
ราชการ โรง รียน ทศบาลฯ ตั้งไว 25,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด
นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย
รียน ละประถมศึกษา 25,000 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 62 นา 5-43)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการ
ศึกษา ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)
- คาจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร์ รือการ พทย์ โรง รียน ทศบาลฯ
ตั้งไว 5,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถม
ศึกษา 5,000 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 73
นา 5-45)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)
- คาซอม ซมครุภัณฑ์ โรง รียน ทศบาลฯ ตั้งไว 20,000
บาท
ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถมศึกษา 20,000
บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 71 นา 544)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)
คา นัง ือ รียน จานวน 160,106 บาท
(1) พื่อจาย ปนคา นัง ือ รียน (โรง รียนอนุบาลฯ)
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ตั้งไว 18,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถม
ศึกษา 18,000 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 121
นา 5-62)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะ บิกจายตอ มื่อไดรับการจัด รรงบ
ประมาณจากกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น)
(2) พื่อจาย ปนคา นัง ือ รียน (โรง รียน ทศบาลฯ) ตั้ง
ไว 142,106 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถม
ศึกษา 142,106 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 20
นา 5-29)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะ บิกจายตอ มื่อไดรับการจัด รรงบ
ประมาณจากกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น)
คา ครื่องอุปกรณ์การ รียน จานวน 91,785 บาท
(1) พื่อจาย ปนคา ครื่องอุปกรณ์การ รียน (โรง รียนอนุบาลฯ)
ตั้งไว 17,100 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถม
ศึกษา 17,100 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 121
นา 5-62)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะ บิกจายตอ มื่อไดรับการจัด รรงบ
ประมาณจากกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น)
(2) พื่อจาย ปนคา ครื่องอุปกรณ์การ รียน (โรง รียน
ทศบาลฯ) ตั้งไว 74,685 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน
ละประถมศึกษา 74,685 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 20 นา 5-29) (ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดาน
การศึกษา ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
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0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะ บิกจาย
ตอ มื่อไดรับการจัด รรงบประมาณจากกรม ง ริมการปกครอง
ทองถิ่น)
คา ครื่อง บบนัก รียน จานวน 98,280 บาท
(1) พื่อจาย ปนคา ครื่อง บบนัก รียน (โรง รียนอนุบาลฯ)
ตั้งไว 27,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถม
ศึกษา 27,000 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 121
นา 5-62)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะ บิกจายตอ มื่อไดรับการจัด รรงบ
ประมาณจากกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น)
(2) พื่อจาย ปนคา ครื่อง บบนัก รียน (โรง รียน
ทศบาลฯ)
ตั้งไว 71,280 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน
ละประถมศึกษา 71,280 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 20 นา 5-29) (ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดาน
การศึกษา ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะ บิกจาย
ตอ มื่อไดรับการจัด รรงบประมาณจากกรม ง ริมการปกครอง
ทองถิ่น)
คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู รียน (โรง รียน
อนุบาลฯ) จานวน 36,765 บาท
พื่อจาย ปนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู รียน (โรง รียน
อนุบาลฯ) ประกอบดวย กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม/ลูก
ือ/ นตรนารี/ยุวกาชาด กิจกรรมการทัศนศึกษา กิจกรรมบริการ
ทคโนโลยี าร น ทศ/ICT ละกิจกรรมการจัดการ รียนการ อน
ทางไกลในชวง ถานการณ์การ พรระบาดของโรคติด ชื้อไวรั โค
โรนา 2019 (COVID-19) ตั้งไว 36,765 บาท ตั้งจายจาก งินอุด
นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย
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รียน ละประถมศึกษา 36,765 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 46 นา 5-14) (ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดาน
การศึกษา ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะ บิกจาย
ตอ มื่อไดรับการจัด รรงบประมาณจากกรม ง ริมการปกครอง
ทองถิ่น)
- โครงการทัศนศึกษา ลง รียนรูนอก ถานที่ โรง รียนอนุบาลฯ
ตั้งไว 25,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถม
ศึกษา 25,000 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 101
นา 5-50)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)
- โครงการจัดกิจกรรมการ รียนการ อนทางไกลในชวง
ถานการณ์การ พรระบาดของโรคติด ชื้อไวรั โคโร
นา 2019 (COVID-19) โรง รียนอนุบาลฯ ตั้งไว 8,500 บาท ตั้ง
จายจาก งินอุด นุนทั่วไป ตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 1111 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2564 (ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม
นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564)
- โครงการจัดซื้อวั ดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติด ชื้อไวรั โคโร
นา 2019 (COVID-19) โรง รียนอนุบาลฯ ตั้งไว 3,265 บาท ตั้ง
จายจาก งินอุด นุนทั่วไป ตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 1111 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2564 (ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม
นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564)
คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู รียน (โรง รียน
ทศบาลฯ) จานวน 91,920 บาท
พื่อจาย ปนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู รียน (โรง รียน
ทศบาลฯ) ประกอบดวย กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม/ลูก
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อื / นตรนารี/ยุวกาชาด กิจกรรมการทัศนศึกษา กิจกรรมบริการ
ทคโนโลยี าร น ทศ/ICT ละกิจกรรมการจัดการ รียนการ อน
ทางไกลในชวง ถานการณ์การ พรระบาดของโรคติด ชื้อไวรั โค
โรนา 2019 (COVID-19) ตั้งไว 91,920 บาท ตั้งจายจาก งินอุด
นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย
รียน ละประถมศึกษา 91,920 บาท)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดาน
การศึกษา ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (ทั้งนี้จะ บิกจาย
ตอ มื่อไดรับการจัด รรงบประมาณจากกรม ง ริมการปกครอง
ทองถิ่น)
- โครงการทัศนศึกษา ลง รียนรู ละ ดินทางไกลลูก ือ
ารอง โรง รียน ทศบาลฯ ตั้งไว 3,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด
นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย
รียน ละประถมศึกษา 3,000 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 24 นา 5-25)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการ
ศึกษา ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)
- โครงการ ดินทางไกล ขาคายพัก รมลูก ือ – นตรนารี
ามัญ โรง รียน ทศบาลฯ ตั้งไว 20,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด
นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย
รียน ละประถมศึกษา 20,000 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 25 นา 5-26)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการ
ศึกษา ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)
- โครงการทัศนศึกษาภูมิศา ตร์ ละ ลง รียนรูนอก ถานที่ของ
นัก รียน โรง รียน ทศบาลฯ ตั้งไว 50,000 บาท ตั้งจายจาก งิน
อุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอน
วัย รียน ละประถมศึกษา 50,000 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 57 นา 5-36)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการ
ศึกษา ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)
- โครงการ ง ริมคุณธรรมจริยธรรม โรง รียน ทศบาลฯ
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ตั้งไว 3,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป (ปรากฏใน ผน
พัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน ละประถม
ศึกษา 3,000 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการศึกษา โครงการที่ 4
นา 5-20)(ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)
- กิจกรรมการจัดการ รียนการ อนทางไกลในชวง ถานการณ์การ
พรระบาดของโรคติด ชื้อไวรั โคโรนา 2019 (COVID-19
) โรง รียน ทศบาลฯ ตั้งไว 15,920 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุน
ทั่วไป ตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว 1111 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (ตั้งรับ
งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)
ค่าวัสดุ

รวม

777,153 บาท

วั ดุ านักงาน

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุ านักงานของศูนย์พัฒนา ด็ก
ล็ก ชน กระดาษ กระดาษไข ปากกา ดิน อ น้าดื่ม มึกถาย
อก าร ฯลฯ จานวน 10,000.- บาท ตั้งจายจาก งินรายได
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุอุปกรณ์ไฟฟ้า พื่อใชในศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก
ละโรง รียนอนุบาล ชน ลอดไฟฟ้า ายไฟฟ้า ปลักไฟ
ฟ้า ตาร์ ตอร์ บาลา ละอื่น ๆ จานวน 5,000.- บาท ตั้งจาย
จาก งินรายได
วั ดุงานบานงานครัว
จานวน

751,153 บาท
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พื่อจาย ปน งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ริม(นม) า รับ
นัก รียนโรง รียนใน ังกัด ทศบาลทั้ง 2 โรง รียน 1 ศูนย์ ละ
โรง รียนชุมชนบาน นองบัวลาย ตั้งไว 751,153 บาท ตั้งจาย
จาก งินอุด นุนทั่วไป โดย ยก ปน
- ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก จานวน 31,618 บาท
- โรง รียนอนุบาลฯ จานวน 163,836 บาท
- โรง รียน ทศบาล
จานวน 366,953 บาท
- โรง รียนชุมชนบาน นองบัวลาย จานวน 188,746 บาท (ตั้งรับ
งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564)(ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับ
กอนวัย รียน ละประถมศึกษา 751,153 บาท)(ปรากฏใน ผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงาน
การศึกษา โครงการที่ 170,111,43,102 นา 5-75,5-57,5-37,555)
วั ดุกอ ราง

จานวน

8,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

รวม

196,000 บาท

จานวน

185,000 บาท

พื่อจาย ปนคากระ ไฟฟ้าของศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบล
นองบัวลาย ละโรง รียน ังกัด
ทศบาล ทั้ง 2 โรง จานวน 185,000.- บาท ตั้งจายจาก งินราย
ได
คาบริการโทรศัพท์
จานวน

11,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุกอ ราง ชน ลูกบิดประตู ก๊อกน้า ไม
อัด ล็ก ฯลฯ า รับใชในศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก จานวน 8,000
.- บาท ตั้งจายจาก งินรายได
วั ดุวิทยาศา ตร์ รือการ พทย์
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร์ รือการ
พทย์ วชภัณฑ์ า รับใชประจาศูนย์พัฒนา ด็ก
ล็ก จานวน 3,000.- บาท ตั้งจายจาก งินรายได
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

พื่อจาย ปนคาโทรศัพท์ของโรง รียนอนุบาล ทศบาล นองบัว
ลาย ละโรง รียน ทศบาล นองบัวลาย จานวน 11,000.- บาท
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งบลงทุน

รวม

596,250 บาท

รวม

296,250 บาท

จานวน

85,000 บาท

พื่อจาย ปนจัดซื้อ ครื่องปรับอากาศ บบ ยก วน(ราคารวมติด
ตั้ง) บบตั้งพื้น รือ บบ ขวน (ระบบ Inverter) ของโรง รียน
อนุบาล ขนาด 24,000 บีทียู จานวน 2 ครื่อง ตั้ง
ไว 85,000 บาท (ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563)(ปรากฏใน ผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ( บบ ผ.03) โครงการ
ที่ 16 นา 6) ครุภัณฑ์ดังกลาว ปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุ
ภัณฑ์ พ.ศ. 2563
คาจัดซื้อโต๊ะทางาน ละ กาอี้ จานวน 12 ชุด
จานวน

90,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ านักงาน
คาจัดซื้อ ครื่องปรับอากาศ

1) พื่อจาย ปนจัดซื้อโต๊ะทางาน ล็ก ขนาด 4 ฟุต พรอม
กระจก ละ กาอี้ านักงานมี ขน ของโรง รียน
อนุบาลฯ ขนาด 0.50 x 0.50 x 1.00 มตร จานวน 2 ชุด ตั้ง
ไว 15,000 บาท (ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565 ( บบ ผ.03) โครงการที่ 16 นา 6) ( ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยการจัดทา ผนพัฒนาขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561) (ตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2564) ครุภัณฑ์ดังกลาวไม ปนไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาทองถิ่นทั่วไป
2) พื่อจาย ปนจัดซื้อโต๊ะทางาน ล็ก ขนาด 4 ฟุต พรอม
กระจก ละ กาอี้ านักงานมี ขน ของโรง รียน
ทศบาลฯ ขนาด 0.50 x 0.50 x 1.00 มตร จานวน 10 ชุด ตั้ง
ไว 75,000 บาท (ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565 ( บบ ผ.03) โครงการที่ 20 นา 9) ( ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยการจัดทา ผนพัฒนาขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561) (ตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2564) ครุภัณฑ์ดังกลาวไม ปนไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาทองถิ่นทั่วไป
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คาจัดซื้อโต๊ะพลา ติก ี่ ลี่ยม

จานวน

22,750 บาท

จานวน

15,400 บาท

จานวน

17,000 บาท

พื่อจาย ปนจัดซื้อโต๊ะพลา ติก ี่ ลี่ยม ของโรง รียน
อนุบาล ขนาด 0.31 x 0.56 x 0.21 มตร จานวน 65 ตัว ตั้ง
ไว 22,750 บาท (ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565 ( บบ ผ.03) โครงการที่ 74 นา 25) ( ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยการจัดทา ผนพัฒนาขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561) (ตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564) ครุภัณฑ์ดังกลาวไม ปนไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาทองถิ่นทั่วไป
ครุภัณฑ์โฆษณา ละ ผย พร
คาจัดซื้อโทรทัศน์ อล อี ดี (LED TV) บบ Smart TV จานวน 1
ครื่อง
พื่อ ปนคาจัดซื้อโทรทัศน์ อล อี ดี (LED TV) บบ Smart TV
ระดับความละ อียดจอภาพ 3840 x 2160 พิก ซล ขนาด 50
นิ้ว จานวน 1 ครื่อง ตั้งไว 15,400 บาท )(ปรากฏใน ผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ( บบ ผ.03) โครงการที่ 72 นา 25
) ( ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการจัดทา ผน
พัฒนาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561)
(ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) ครุภัณฑ์ดังกลาว ปนไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2563
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็กทรอนิก ์
คาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ All In One า รับงาน านักงาน
จานวน 1 ชุด
พื่อ ปนคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ All In One า รับงาน
านักงาน ของโรง รียนอนุบาลฯ คุณลักษณะพื้นฐานตาม
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ จานวน 1 ชุด ตั้งไว 17,000 บาท (ตาม
นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564) ปนไปตาม กณฑ์ราคากลาง ละ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์ ละระบบ
คอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
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คาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ พรอม ครื่อง ารองไฟฟ้า จานวน 1 ชุด จานวน

19,500 บาท

พื่อ ปนคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ า รับงาน านัก
งาน * (จอ ดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอม ครื่อง ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA ของศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบล นอง
บัวลาย คุณลักษณะพื้นฐานตามครุภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ จานวน 1 ชุด ตั้งไว 19,500 บาท (ตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564) ปนไปตาม กณฑ์ราคากลาง ละ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์ ละระบบ
คอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
คาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ๊ก
จานวน

44,000 บาท

พื่อจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ๊ก า รับงานประมวลผลของ
โรง รียน ทศบาลฯ จานวน 2 ครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานตาม
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ ตั้งไว 44,000 บาท ( ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยการจัดทา ผนพัฒนาขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561)
(ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) ปนไปตาม กณฑ์ราคากลาง
ละคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์ ละระบบ
คอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
คาจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED ขาวดา
พื่อจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED ขาวดา (18
นา/นาที) ของโรง รียน ทศบาลฯ คุณลักษณะพื้นฐานตาม
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ จานวน 1 ครื่อง ตั้งไว 2,600 บาท ( ปน
ไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการจัดทา ผนพัฒนา
ขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561)
(ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) ปนไปตาม กณฑ์ราคากลาง
ละคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์ ละระบบ
คอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563

จานวน

2,600 บาท

นา : 62/90

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:17:32

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

300,000 บาท

คาใชจายในการปรับปรุง/ซอม ซมอาคาร รียน ละอาคารประกอบ จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในโครงการ นับ นุนคาใชจายในการปรับ
ปรุง/ซอม ซมอาคาร รียน ละอาคารประกอบของโรง รียน
ทศบาลฯ ตั้งไว 150,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน
ละประถมศึกษา 150,000 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 76 นา 5-47) (ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดาน
การศึกษา ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)
คาใชจายในการปรับปรุง/ซอม ซมอาคาร รียน ละอาคารประกอบ จานวน

150,000 บาท

คาปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่งกอ ราง

พื่อจาย ปนคาใชจายในโครงการ นับ นุนคาใชจายในการปรับ
ปรุง/ซอม ซมอาคาร รียน ละอาคารประกอบของโรง รียน
อนุบาลฯ ตั้งไว 150,000 บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน
ละประถมศึกษา 150,000 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 133 นา 5-67) (ตั้งรับ งินอุด นุนทั่วไปดาน
การศึกษา ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)

นา : 63/90

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:17:32

งบเงินอุดหนุน

รวม

413,700 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

413,700 บาท

งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา ารกลางวันของโรง รียนชุมชนบาน จานวน
นองบัวลาย

413,700 บาท

งินอุด นุน วนราชการ

พื่ออุด นุนโรง รียนชุมชนบาน นองบัวลาย ตามโครงการอา าร
กลางวัน จานวน 413,700.- บาท ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป (ปรากฏใน ผนพัฒนางานการศึกษา งานระดับกอนวัย รียน
ละประถมศึกษา 413,700 บาท)(ปรากฏใน ผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.7 ผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 103 นา 5-55)
(ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ละ กไข พิ่ม ติม ประกอบ
นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลง
วันที่ 14 ิง าคม 2563)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงาน วนทองถิ่น
พื่อจาย ปน งิน ดือนพนักงาน ทศบาล ามัญ
พรอมทั้ง งินปรับปรุง งิน ดือนประจาป ตา นง ผูอานวย
การ กอง าธารณ ุขฯ จานวน 1 อัตรา
- ปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ารงาน
บุคคล วนทองถิ่น รื่องกา นดมาตรฐานกลางการบริ ารงาน
บุคคล วนทองถิ่น (ฉบับที่ 9)

รวม

588,180 บาท

รวม

471,180 บาท

รวม

471,180 บาท

จานวน

429,180 บาท

นา : 64/90

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:17:32

งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

รวม

93,000 บาท

รวม

65,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

ถิ่น
- ปนไปตามตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยอา า มัคร
บริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น ละการ บิกคาใช
จาย พ.ศ.2562
คา ชาบาน
จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจาตา นงอานวยการทองถิ่น
ระดับตน ของผูอานวยการกอง าธารณ ุขฯ จานวน 1 ตา นง
- ปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ารงาน
บุคคล วนทองถิ่น รื่องกา นดมาตรฐานกลางการบริ ารงาน
บุคคล วนทองถิ่น (ฉบับที่ 10)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์ กองค์กรปกครอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทนอา า มัครบริบาลทอง

พื่อจาย ปนคา ชาบานใ กพนักงาน ทศบาล
ตาม ิทธิ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขา
ราชการ วนทองถิ่น พ.ศ.2548 ละที่ กไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน

นา : 65/90

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:17:32

ค่าใช้สอย

รวม

13,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
พื่อจาย ปนคาใชจายจาง มาบริการในกิจการ
ของ กอง าธารณ ุข ได ก คาโฆษณา, คาจางทาป้ายประชา
ัมพันธ์,
คาจาง มา ารวจขอมูลจานวน ัตว์ ละขึ้นทะ บียน
ัตว์
ตามโครงการ ัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษ ุนัขบาฯ
จานวน 2 ครั้ง (ตัวละ 3 บาทตอครั้ง ปละ 6 บาทตอตัว) ละ
ในภารกิจของกอง าธารณ ุข ละ ิ่ง วดลอม
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจาย
ในการบริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ปนไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทยที่ มท.0810.52/ว 2072
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ละนอกราช
อาณาจักร
พื่อจาย ปน งินคาใชจายในการ ดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร ละนอกราชอาณาจักร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดิน
ทาง คาพา นะ คา ชาที่พัก , คาลงทะ บียนในการฝึกอบรม
ัมมนา ฯลฯ ของพนักงาน ทศบาล ละลูกจาง
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ กไข
พิ่ม ติม
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557

นา : 66/90

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:17:32

คาบารุงรักษา ละซอม ซม

จานวน

5,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

พื่อจาย ปน งินคาบารุงรักษา รือซอม ซมทรัพย์ ิน
ตาง ๆ ที่อยูในความควบคุมดู ลรับผิดชอบของกอง าธารณ
ุขฯ ชน ครื่องพน าร คมี, ครื่องคอมพิว ตอร์, ครื่องปริ้น ตอร์,
ครื่อง ารองไฟ, ครุภัณฑ์ที่ชารุด ีย ายตางๆ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจาย
ในการบริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
พื่อจาย ปนคาซื้อวั ดุ านัก
งาน ชน กระดาษ มุด ที่ ย็บกระดาษ ลวด
ียบกระดาษ ครื่องคิด ลข ละ อก าร บบพิมพ์ตางๆ ฯลฯ
า รับกอง าธารณ ุขฯ รายละ อียดตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ – รายจาย
งบประมาณรายจายประจาปขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจาย
ในการบริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุไฟฟ้า ละ
วิทยุ ชน ไมโครโฟน ฟว ์ ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า วิตช์ไฟฟ้า โคมไฟ ฯลฯ
รายละ อียดตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละการ
จา นกประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาป
ขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น

นา : 67/90

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:17:32

วั ดุวิทยาศา ตร์ รือการ พทย์

จานวน

4,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุวิทยาศา ตร์ ละการ
พทย์ ชน น้ายา คมี โซดาไฟในการลางทาความ ะอาด วัคซีน
ฉีด ัตว์ าร คมี า รับควบคุม ละป้องกันโรค คาจัดซื้อยา ละ
วชภัณฑ์ที่มิใชยา อุปกรณ์การ พทย์ประจาที่ านักงานในการใ
การรักษาพยาบาล บื้องตน น้ายาตรวจ า าร พติดใน
ปั าวะ ฯลฯ รายละ อียดตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ
การจา นกประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปขององค์กรปกครอง
วนทองถิ่น
วั ดุคอมพิว ตอร์
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุคอมพิว ตอร์ ชน ผน รือจานบันทึก
ขอมูล ทปบันทึกขอมูล ัวพิมพ์ ตลับผง มึกพิมพ์ ผนกรอง
ง ฯลฯ รายละ อียดตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป
บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณราย
จายประจาปขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

24,000 บาท

รวม

24,000 บาท

จานวน

19,000 บาท

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว
1.คาจัดซื้อ ครื่องตัด ญา
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องตัด ญา( บบขอ ข็ง)
บบ ะพาย ครื่องยนต์ขนาดไมนอยกวา 1.4 รงมา ปริมาตร
กระบอก ูบไมนอยกวา 30 ซีซี พรอมใบมีด จานวน 2 ครื่อง
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 –
2565
( บบ ผ 03) ลาดับที่ 14 นา 5
- ปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ านัก
งบประมาณฉบับ ดือน ธันวาคม 2563
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ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็กทรอนิก ์
คาจัดซื้อ ครื่อง ารองไฟ

จานวน

5,000 บาท

รวม

971,400 บาท

รวม

648,000 บาท

รวม

648,000 บาท

จานวน

630,000 บาท

จานวน

18,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่อง ารอง
ไฟ ขนาด 800 VA า รับใชในงาน านักงานของกอง าธารณ
ุขฯ จานวน 2 ครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าดานนอกไมนอย
กวา 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
- ปนไปตาม กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัด าอุปกรณ์ ละระบบคอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือน
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจ ละ ังคม)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงาน วนทองถิ่น
พื่อจาย ปน งิน ดือนพนักงาน ทศบาล ามัญ
พรอมทั้ง งินปรับปรุง งิน ดือนประจาป จานวน 2
อัตรา ได ก ตา นง ัว นาฝ่ายบริ ารงาน าธารณ
ุข จานวน 1 อัตรา ละ ตา นง จาพนักงาน าธารณ ุข
ชุมชน จานวน 1 อัตรา
- ปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ารงาน
บุคคล วนทองถิ่น รื่องกา นดมาตรฐานกลางการบริ ารงาน
บุคคล วนทองถิ่น (ฉบับที่ 9)
งินประจาตา นง
พื่อจาย ปน งินประจาตา นงอานวยการทองถิ่นระดับ
ตน ของ ัว นาฝ่ายบริ ารงาน าธารณ ุข จานวน 1 ตา นง
- ปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ารงาน
บุคคล วนทองถิ่น รื่องกา นดมาตรฐานกลางการบริ ารงาน
บุคคล วนทองถิ่น (ฉบับที่ 10)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบาน

รวม

163,400 บาท

รวม

64,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

รวม

99,400 บาท

จานวน

98,400 บาท

พื่อจาย ปนคา ชาบานใ กพนักงาน ทศบาลตาม ิทธิ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขา
ราชการ วนทองถิ่น พ.ศ.2548 ละที่ กไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน)
งินชวย ลือการศึกษาบุตร
งินชวย ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจา
พื่อจาย ปน งินชวย ลือการศึกษาบุตรใ กพนักงาน
ทศบาล ังกัดกอง าธารณ ุข ละ ิ่ง วดลอม ที่มี ิทธิไดรับการ
ชวย ลือ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิการ
กี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2563
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
พื่อจาย ปนคาใชจายจาง มาบริการ
ตา นง ผูชวย จาพนักงาน าธารณ ุขชุมชน จานวน 1 คน
- ปนไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทยดวนมาก ที่ มท.0802.2
/ ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบ จานวน
รายจายอื่น ๆ

1,000 บาท

พื่อจาย ปน งินคาใชจายในการ ดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร ละนอกราชอาณาจักร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดิน
ทาง คาพา นะ คา ชาที่พัก , คาลงทะ บียนในการฝึกอบรม
ัมมนา ฯลฯ ของพนักงาน ทศบาล ละลูกจาง
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 ละที่ กไข
พิ่ม ติม
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
งบเงินอุดหนุน

รวม

160,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

160,000 บาท

จานวน

160,000 บาท

งินอุด นุนองค์กรประชาชน
งินอุด นุนองค์กรประชาชน
พื่อจาย ปน งินอุด นุนทั่วไปดาน าธารณ ุขของ
องค์กรปกครอง วนทองถิ่น า รับดา นินงานตาม นวทาง
โครงการพระราชดาริดาน าธารณ ุข จานวน 8 ชุมชนๆ
ละ 20,000 บาทอยางนอยชุมชนละ 3 โครงการ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนของ
องค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท. 0810.52
/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ลาดับที่ 6
นา 5 - 4
- งินอุด นุน า รับการดา นินงานตาม นวทางโครงการพระ
ราชดาริดาน าธารณ ุข ดังนี้
1. การ ง ริมโภชนาการ ละ ุขภาพอนามัย ม ละ
ด็กของ ม ด็จพระกนิษฐาธิราช จา กรม ม ด็จพระ
ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:17:32

2. การปรับปรุงภาวะโภชนาการ ละ ุขภาพ ด็ก ของ
ม ด็จพระกนิษฐาธิราช จา กรม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ
3. โครงการการอบรม มอ มูบานในพระราชประ งค์ฯ
4. โครงการ ืบ านพระราชปณิธานของ ด็จยาตานมะ ร็ง ตานม
5. การควบคุมโรคขาด ารไอโอดีนของ ม ด็จพระกนิษฐาธิราช
จา กรม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี
6. การควบคุมโรค นอนพยาธิ ของ ม ด็จพระกนิษฐาธิราช
จา กรม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี
7. โครงการรณรงค์ ละ กไขปัญ ายา พ
ติด To be number one (ศูนย์ พื่อนใจวัยรุนในชุมชน/ มู
บาน) ทูลกระ มอม ญิงอุบลรัตนราชกัญญา ิริวัฒนาพรรณวดี
8. โครงการชวยลดการติด อด ์จาก ม ูลูก ภากาชาดไทย
พระ จาวรวงศ์ ธอพระองค์ จาโ ม วลี กรม มื่น ุธนารีนาถ
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงาน วนทองถิ่น

รวม

318,780 บาท

รวม

289,080 บาท

รวม

289,080 บาท

จานวน

289,080 บาท

รวม

27,200 บาท

รวม

4,200 บาท

จานวน

4,200 บาท

รวม

15,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคา งิน ดือนพนักงาน ทศบาลพรอมทั้งปรับปรุง งิน
ดือนพนักงาน ทศบาลไวตลอดป
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินชวย ลือการศึกษาบุตร
งินชวย ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจา
- พื่อจาย ปน งินชวย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ทศบาล
ค่าใช้สอย
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ละนอกราช
อาณาจักร
พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ละนอกราชอาณาจักร ชน คาลงทะ บียน บี้ย ลี้ยง คา
พา นะ คา ชาที่พัก ละอื่นๆ ของพนักงาน ทศบาล
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คาบารุงรักษา ละซอม ซม

จานวน

5,000 บาท

รวม

8,000 บาท

วั ดุ านักงาน

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปนคากระดาษ ปากกา ดิน อ ฟ้ม ตรายาง ละอื่นๆ
วั ดุโฆษณา ละ ผย พร

จานวน

2,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดทาป้ายประชา ัมพันธ์ตางๆ ละคาใชจายอื่นๆ
วั ดุคอมพิว ตอร์
จานวน

1,000 บาท

พื่อจาย ปนคาบารุงรักษา รือซอม ซมครุภัณฑ์ ซึ่งอาจชารุด
ระ วางป ชน ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่องปริ้น ตอร์ ละอื่นๆ
ที่ ปนทรัพย์ ินของ ทศบาล
ค่าวัสดุ

พื่อจาย ปนคา ผน รือจานบันทึกขอมูล ตลับผง มึก า รับ
ครื่องปริ้นต์ ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

2,500 บาท

รวม

2,500 บาท

จานวน

2,500 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็กทรอนิก ์
คาจัดซื้อ ครื่อง ารองไฟฟ้า
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 ครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าดานนอกไมนอย
กวา 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
- ปนไปตาม กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณ์ ละระบบคอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
ของกระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจ ละ ังคม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ

รวม

423,600 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

423,600 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

398,600 บาท

จานวน

393,600 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

25,000 บาท

วั ดุกอ ราง

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ จอบ ียบ ฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

12,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อน้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
วั ดุการ กษตร
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาพันธุ์พืช วั ดุ พาะชา อุปกรณ์การขยายพันธุ์พืช
กรรไกรตัด ญา ใบมีด ชือก ผาใบ รือผาพลา ติก ฯลฯ
วั ดุอื่น

3,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อไดมาซึ่งบริการ
พื่อจาย ปนคาจาง มาบริการ ตา นง คน
วน จานวน 4 อัตรา
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาบารุงรักษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปนคาซอม ซม ครื่องตัด ญา ละอื่นๆฯลฯ
ค่าวัสดุ

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ารปรับ ภาพน้า-ดิน ชน ารซิไอไลน์ าร
จุลินทรีย์พาซิลลั
โคโลไม น้ายาฆา ชื้อ

จานวน

นา : 75/90
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงาน วนทองถิ่น

รวม

2,703,780 บาท

รวม

435,780 บาท

รวม

435,780 บาท

จานวน

435,780 บาท

รวม

2,268,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนพนักงาน ทศบาล ามัญ
พรอมทั้ง งินปรับปรุง งิน ดือนประจาป ตา นง นัก
วิชาการ าธารณ ุขชานาญการ จานวน 1 อัตรา
- ปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ารงาน
บุคคล วนทองถิ่น รื่องกา นดมาตรฐานกลางการบริ ารงาน
บุคคล วนทองถิ่น (ฉบับที่ 9)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบาน
พื่อจาย ปนคา ชาบานใ กพนักงาน ทศบาลตาม ิทธิ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขา
ราชการ วนทองถิ่น พ.ศ.2548 ละที่ กไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน)

นา : 76/90

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:17:32

ค่าใช้สอย

รวม

2,095,000 บาท

จานวน

2,069,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
1. พื่อจาย ปนคาใชจายจาง มาบริการในกิจการ
ของ กอง าธารณ ุขฯ ในดานการจัดการขยะมูลฝอย ละ ิ่ง
ปฏิกูล ได ก คาจางทาป้ายประชา ัมพันธ์, คาตรวจ าคา บีโอ
ดี (BOD) ของน้า ีย, คาจาง พื่อปรับปรุง ถานที่กาจัดขยะ คา
จาง มา ชั่งน้า นักมูลฝอย ละคาจาง มาบริการตางๆ ที่
กี่ยว นื่อง ฯลฯ - ปนไปตามประกาศกระทรวง
ม าดไทย รื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18
ตุลาคม 2560
2. พื่อจาย ปนคาจาง มาในการดา นิน
กิจกรรม รักษาความ ะอาดชุมชน คาจาง มา อกชนบุคคล
ภายนอก
มาปฏิบัติงาน ก็บขนขยะมูลฝอยปัดกวาดทาความ
ะอาด
ที่ าธารณะ ละถนน าธารณะ จานวน 21 คน
- ปนไปตาม พ.ร.บ.รักษาความ ะอาด ละความ ปนระ บียบ รียบ
รอยของบาน มือง (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560)
- ปนไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทยดวนมาก ที่ มท.0802.2
/ ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครงการลางทาความ ะอาดตลาด
พื่อจาย ปนคาวั ดุอุปกรณ์ตางๆ ที่จา ปนในการดา นิน
โครงการ ชน ไมกวาด ข็ง ไมดอก ญา ผงซักฟอก น้ายาฆา ชื้อ
ละคาใชจายอื่น ๆ ที่จา ปน ละ กี่ยว นื่องในการดา นิน
โครงการ
- ปนไปตาม พ.ร.บ.รักษาความ ะอาด ละ
ความ ปนระ บียบ รียบรอยของบาน มือง (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ลาดับที่ 1
นา 5 - 7

นา : 77/90
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พื่อจาย ปน งินคาใชจายในการ ดินทางไปราชการ

จานวน

3,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

113,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

1. พื่อจาย ปน งินคาใชจายในการ ดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร ละนอกราชอาณาจักร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดิน
ทาง คาพา นะ คา ชาที่พัก , คาลงทะ บียนในการฝึกอบรม
ัมมนา ฯลฯ ของพนักงาน ทศบาล ละลูกจาง
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการ ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
ละที่ กไข พิ่ม ติม
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
คาบารุงรักษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปน งินคาบารุงรักษา รือซอม ซมทรัพย์ ิน
ตางๆ ที่อยูในความควบคุมดู ลรับผิดชอบของกอง าธารณ
ุขฯ ชน รถยนต์ ก็บขนขยะมูลฝอย, ครื่องตัด ญา, รถยนต์
บรรทุก
พื่อการ กษตรครุภัณฑ์ที่ชารุด ีย ายตางๆ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจาย
ในการบริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
ค่าวัสดุ
วั ดุงานบานงานครัว
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุงานบานงานครัว ชน คาไมกวาด
ทางมะพราว มือ มว บุง ตา อ็น รือจานตัด ญา น้ายาดับ
กลิ่น ขง ถังรองรับขยะ ปบ ถุงพลา ติก รือน้ายา ครื่อง
ุขภัณฑ์ ฯลฯ
า รับใชในการปฏิบัติงานในภารกิจของ
กอง าธารณ ุขฯ
รายละ อียดตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละการ
จา นกประ ภท รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น

นา : 78/90

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:17:33

วั ดุกอ ราง

จานวน

2,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุกอ ราง ชน ิน ทราย ปูนซิ
มนต์ ล็ก ไม ตะปู ี ทิน นอร์ ลูกรัง ดินกลบ
ขยะ จอบ ียม พลั่ว ฯลฯ า รับใชในการปฏิบัติงานในภารกิจ
ของกอง าธารณ ุขฯ รายละ อียดตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละการจา นก
ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปของ
องค์กรปกครอง วนทองถิ่น
วั ดุยานพา นะ ละขน ง
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อคาวั ดุยานพา นะ ละขน ง
ชน บต ตอรี่ ยางนอก ยางในรถยนต์ รถยนต์บรรทุก น้า
กลั่น น้ามัน บรก ไ กรองอากาศ น๊อต ฯลฯ า รับใชในการ
ปฏิบัติงานในภารกิจของกอง าธารณ ุขฯ รายละ อียดตาม
นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละการจา นกประ ภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจาปขององค์กรปกครอง วน
ทองถิ่น
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
จานวน

80,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอ
ลื่น ชน น้ามันดี ซล น้ามัน ก็ โซฮอล์ น้ามัน บนซิน น้ามัน
ครื่องฯลฯ า รับใชใน การปฏิบัติงานในภารกิจของกอง
าธารณ ุขฯ รายละ อียดตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละการจา นก
ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปของ
องค์กรปกครอง
วนทองถิ่น

นา : 79/90

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:17:33

วั ดุการ กษตร

จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุการ กษตร ชน มีด
อีโต
มีดขอ คียว ฯลฯ า รับใชในการปฏิบัติงานใน
ภารกิจของ
กอง าธารณ ุขฯ รายละ อียดตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละการจา นกประ ภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปขององค์กรปกครอง
วนทองถิ่น
วั ดุ ครื่อง ตงกาย
จานวน

8,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ครื่อง ตงกาย ชน รอง ทา
บู๊ท ถุงมือ ื้อ มวก ฯลฯ า รับใชในการปฏิบัติงานใน
ภารกิจของ กอง าธารณ ุขฯ รายละ อียดตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละการจา นกประ ภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปขององค์กรปกครอง
วนทองถิ่น
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครงการขับ คลื่อนการนอมนา ลักปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียง
พื่อจาย ปนคาอา าร คาอา ารวางพรอม ครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาป้ายประชา ัมพันธ์ ละวั ดุอื่นๆ ที่ กี่ยวกับ
โครงการ ฯลฯ ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศา ตร์ 2 2.1 ผนงาน รางความ ขม ข็ง โครงการที่ 2
นา 2-2
ตั้งตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท
0891.4/ว 1659
ลงวันที่ 24 ิง าคม 2553, ที่ มท 0816.3/ว1953 ลงวันที่ 17
พฤษภาคม 2562

นา : 80/90
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โครงการ ทศบาล คลื่อนที่

จานวน

5,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ปนคาอา าร คาอา ารวางพรอม ครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาป้ายประชา ัมพันธ์ ละวั ดุอื่นๆ ที่ กี่ยวกับ
โครงการ ฯลฯ ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศา ตร์ 1 1.1 ผนงานบริ ารงานทั่วไป โครงการที่ 3
นา 1-2
ตั้งตาม นัง ือกระทรวงม าดไทยที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2553,ที่ มท 0810.3/ว179 ลงวันที่ 15
มกราคม 2562,ที่ มท 0810.3/ว1921 ลงวันที่ 16
พฤษภาคม 2562
โครงการป้องกัน ละควบุคมโรคไข ลือดออก
พื่อจาย ปนคาใชจาย กี่ยวกับการฝึกอบรม
จัดนิทรรศการ ชน คาใชจายในพิธี ปด-ปด การอบรม คาวั ดุ
ครื่อง ขียน บบพิมพ์ คาถาย อก าร คา ชาอุปกรณ์ตาง ๆ
คา มนาคุณวิทยากร คาอา าร คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม
คา าร คมี ปลากินลูกน้า วั ดุอุปกรณ์ในการกาจัดลูกน้ายุง
ลาย คาน้ามัน ชื้อ พลิง คาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ คา
ป้ายประชา ัมพันธ์ คา ดินทางไปราชการชั่วคราว คาใชจายอื่น ๆ
ที่จา ปน ละ กี่ยว นื่องในการดา นินการตามโครงการ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทอง
ถิ่น
พ.ศ. 2557
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใช
จาย ในการจัดงาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา
ขารวม การ ขงกีฬาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ลาดับที่ 6
นา 5 - 9

นา : 81/90
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โครงการฝึกอบรม ละรณรงค์คัด ยกขยะมูลฝอย

จานวน

5,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจาย กี่ยวกับการฝึกอบรมตาม
โครงการ ชน คาใชจายในการตก ตง ถานที่ พิธี ปด-ปดการฝึก
อบรม คาอา าร คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา มนาคุณ
วิทยากร คาวั ดุ ครื่อง ขียน บบพิมพ์ ื่อ ิ่ง วดลอม ละคาใช
จายอื่นที่จา ปน ละ กี่ยว นื่อง
ในการดา นินการตามโครงการ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ลาดับที่ 3
นา 3 - 1
โครงการพัฒนาศักยภาพผู ูงอายุ
พื่อจาย ปนคาจาง มารถ คาอา าร คาอา ารวางพรอม ครื่อง
ดื่ม คา ชาที่พัก คา บี้ย ลี้ยง คาป้ายประชา ัมพันธ์ คาวั ดุ คา
ตอบ ทนวิทยากร คาของ มนาคุณ ละวั ดุอื่นๆ ที่ กี่ยวกับ
โครงการ ฯลฯ ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565)
ยุทธศา ตร์ 5 5.4 ผนงาน รางความ ขม ข็งของ
ชุมชน โครงการที่ 2 นา 5-8
ตั้งตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561,ระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือประชาชนตามอานาจ
นาที่ขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2560 ละที่ กไข
พิ่ม ติม

นา : 82/90

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:17:33

โครงการรณรงค์ป้องกัน ละควบคุมโรคพิษ ุนัขบา

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินงานตาม
โครงการ ชน จัดรณรงค์ทา มันถาวรใ ก ัตว์ควบ
คุม ( ุนัข, มว ฯ) คาวั ดุวิทยาศา ตร์ ละการ พทย์ คาวั ดุ
โฆษณา ละ ผย พร คาป้ายโครงการ คาใชจาย ดินทางไป
ราชการชั่วคราว ละคาใชจายอื่น
ที่จา ปนในการดา นินการตามโครงการฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใช
จาย ในการจัดงาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา
ขารวม การ ขงกีฬาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ลาดับที่ 5
นา 5 - 9
โครงการ ง ริมกิจกรรมชมรมผู ูงอายุ
พื่อจาย ปนคาวิทยากร คาอา าร คาอา ารวางพรอม ครื่อง
ดื่ม ป้ายประชา ัมพันธ์ ละวั ดุอื่นๆที่ กี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ
ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศา ตร์ 5 5.4 ผนงาน รางความ ขม ข็งของ
ชุมชน โครงการที่ 1 นา 5-8
ตั้งตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ ว 24
ลงวันที่ 4 มกราคม 2561,ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคา
ใชจาย พื่อชวย ลือประชาชนตามอานาจ นาที่ขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2560 ละที่ กไข พิ่ม ติม

นา : 83/90

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:17:33

โครงการ ง ริม ละพัฒนา กลุมอาชีพ ใน ขต ทศบาลตาบล นอง จานวน
บัวลาย

5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาอา าร คาอา ารวางพรอม ครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาป้ายประชา ัมพันธ์ ละวั ดุอื่นๆ ที่ กี่ยวกับ
โครงการ ฯลฯ ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศา ตร์ 2 2.1 ผนงาน รางความ ขม ข็ง โครงการที่ 2
นา 2-1
ตั้งตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ
นาที่ขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2560 ละที่ กไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที2่ ) พ.ศ. 2561
โครงการ ัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ ุนัขบาฯ
พื่อจาย ปนคาใชจายในการดา นินงานตาม
โครงการ ชน จัดรณรงค์ฉีดวัคซีนใ กับ ัตว์ควบคุม( ุนัข, มว ฯ
) คาวั ดุวิทยาศา ตร์ ละการ พทย์ วัคซีนโรคพิษ ุนัขบา คาวั ดุ
โฆษณา ละ ผย พร คาป้ายโครงการ คาใชจาย ดินทางไป
ราชการชั่วคราว ละคาใชจายอื่นที่จา ปนในการดา นินการตาม
โครงการฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท. 0810.52/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561)
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ลาดับที่ 25
นา 5 - 16

จานวน

15,000 บาท

นา : 84/90

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:17:33

โครงการ ุขภิบาลอา าร
พื่อจาย ปนคาใชจาย กี่ยวกับการอบรมใ ความรู กผู
ประกอบการจา นายอา าร ผูปรุง ผู ริฟอา าร ใน ขต
ทศบาลฯ ชน
คาใชจายในการตก ตง ถานที่ คาใชจายในพิธี
ปด-ปด การอบรม คาอา ารกลางวัน คาอา ารวาง ละ ครื่อง
ดื่มคา มนาคุณวิทยากร คาวั ดุ ครื่อง ขียน ละอุปกรณ์ คา
มนาคุณวิทยากรคาใชจายอื่น ๆ ที่จา ปน ละ กี่ยว นื่องใน
การดา นินการตามโครงการ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทอง
ถิ่น
พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ลาดับที่ 7
นา 5 - 10

จานวน

5,000 บาท

นา : 85/90

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:17:33

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

53,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

53,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

53,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อ ปนการ ขงขันกีฬาประจาป โดยการจัดการ ขงขันกีฬา ากล
ตาง ๆ ปนคา งินรางวัล คาถวยรางวัล คาตอบ ทน ผูตัด ิน คา
ตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ คาวั ดุอุปกรณ์การ ขง
ขันกีฬา คาวั ดุโฆษณา ละ ผย พร คาจาง มา ขียนป้าย คาจาง
มา ครื่อง ียง คาตก ตงรื้อถอน ถานที่ พิธี ปด–ปด ละปรับ
ปรุง นาม ขงขัน คารับรอง น้าดื่ม น้า ข็ง คาธรรม นียม คา
กระ ไฟฟ้า ละอื่นๆ ที่ กี่ยวของ ทุกรายการ ามารถถัวจายกัน
ได จานวน 50,000.- บาท (ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.6 ผนงานการศา นา
วัฒนธรรม โครงการที่ 4 นา 5-22)(ตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยการ บิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ขารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559)
2. โครงการ ขงขันกีฬาระ วาง ทศบาลกับ นวยงานอื่น
จานวน

3,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
1. โครงการ ขงขันกีฬา ยาวชน ละประชาชนตานยา พติด

พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ขงขันกีฬาระ วาง ทศบาลกับ นวย
งานอื่น คาน้าดื่ม น้า ข็ง คาจาง มารถโดย าร คาชุดกีฬา คา
วั ดุ อุปกรณ์ในการ ขงขันกีฬา คาทาป้าย ละธงประจา ทศบาล
ตา นองบัวลาย คาอัดรูป ละอื่นๆ ที่ กี่ยวของ ทุกรายการ
ามารถถัวจายกันได จานวน 3,000.- บาท (ปรากฏใน ผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)ยุทธศา ตร์ 5 5.6 ผนงานการ
ศา นาวัฒนธรรม โครงการที่ 1 นา 5-21)(ตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการ ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ขารวมการ ขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559)

นา : 86/90

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:17:33

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

165,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

165,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

165,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
พื่อจาย ปนคาธรรม นียม คา ขาปก นัง ือ คา ชาทรัพย์ ิน คา
จาง มาโฆษณา ละ ผย พร คาจาง มา ขียนป้าย คาจาง
มาบริการตางๆ ของกองการศึกษา ฯลฯ
จานวน 10,000.-บาท ตั้งจายจาก งินรายได
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
1. โครงการประ พณีลอยกระทง
พื่อจาย ปนคาปัจจัยถวายพระ คาจาง มาทากระทงยักษ์ ละ
ตก ตงรถขบวน คาจาง มาทากระทง ล็ก พื่อใชในพิธีลอย
กระทง คาตก ตง ถานที่ คา ตงตัวนางนพมาศของ ทศบาล คา
นับ นุนจัดทากระทง ละตก ตงรถขบวน คาจาง มาทาป้าย
ประชา ัมพันธ์ คา ชา วที ครื่อง ียง คาธรรม นียมคากระ
ไฟฟ้า คา งินรางวัลการประกวดตาง ๆ คา นับ นุนการประกวด
อา ารพื้น มือง ละอื่น ๆ ที่ กี่ยวของ ทุกรายการ ามารถถัวจาย
กันได จานวน 50,000.- บาท (ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.6 ผนงานการศา นา
วัฒนธรรม โครงการที่ 5 นา 5-23)(ตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยการ บิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ขารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559)

นา : 87/90

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:17:33

2. โครงการจัดงานวันขึ้นปใ ม

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาดอกไม ธูป ทียน ปัจจัยถวายพระ ครื่อง
ไทยธรรม คารับรองน้าดื่ม น้า ข็ง คาวั ดุโฆษณา ละ ผย
พร คาจาง มาทาป้าย คาตก ตง ถานที่ ละอื่นๆ ที่ กี่ยว
ของ ทุกรายการ ามารถถัวจายกัน
ได จานวน 10,000.- บาท (ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.6 ผนงานการศา นา
วัฒนธรรม โครงการที่ 5 นา 5-23)(ตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยการ บิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ขารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559)
3. โครงการจัดงานประ พณี งกรานต์
จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ปน งินปัจจัยถวายพระ ครื่องไทยธรรม วั ดุอุปกรณ์
การทาพิธีรดน้าดา ัวผู ูงอายุ คา งินรางวัล คาวั ดุจัดการ
ประกวด ขงขัน คาใชจายในการ ขงขันกีฬาพื้นบาน คาตอบ ทน
กรรมการตัด ิน งิน นับ นุนตก ตงรถ ละขบวน คาจาง มา
ตก ตงรถ ละขบวน ละคา ตงตัวนาง งกรานต์ ของ
ทศบาล ฯ คา ชา วที คากระ ไฟฟ้า คาธรรม นียม ละคา ชา
ครื่อง ียง ละอื่น ๆ ที่ กี่ยวของ ทุกรายการ ามารถถัวจายกัน
ได จานวน 60,000.- บาท (ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.6 ผนงานการศา นา
วัฒนธรรม โครงการที่ 5 นา 5-23)(ตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยการ บิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ขารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559)

นา : 88/90

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:17:33

4. โครงการประ พณี

ทียนพรรษา

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาปัจจัยถวายพระ คา ครื่องไทยธรรม คาผา
ไตรจีวร คาผาอาบน้าฝน คาตน ทียนพรรษา คาวั ดุตก ตงตน
ทียน รถขบวน ของ ทศบาลฯ คาจาง มา ครื่อง ียง งิน นับ
นุนตก ตง ทียน ละขบวน คา งินรางวัล คาวั ดุโฆษณา ละ
ผย พร ละอื่นๆ ที่ กี่ยวของ ทุกรายการ ามารถถัวจายกัน
ได จานวน 30,000.- บาท (ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.6 ผนงานการศา นา
วัฒนธรรม โครงการที่ 5 นา 5-23)(ตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยการ บิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ขารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559)
5. โครงการจัดงานประ พณีบุญบั้งไฟ
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน คาใชจายในการดา นินโครงการ ชน คาตก ตง
ถานที่ คา ชา ครื่อง ียง คารับรอง น้าดื่ม น้า ข็ง คาอัด
รูป ละอื่น ๆ ที่ กี่ยวของ ทุกรายการ ามารถถัวจายกัน
ได จานวน 5,000.- บาท
(ปรากฏใน ผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ 5 5.6 ผนงานการศา นา
วัฒนธรรม โครงการที่ 5 นา 5-23)(ตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยวาดวยการ บิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
ขงขันกีฬา ละการ งนักกีฬา ขารวมการ ขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงาน วนทองถิ่น
พื่อจาย ปน งิน ดือนพนักงาน ทศบาลพรอมปรับปรุง งิน ดือน
พนักงาน ทศบาล ามัญ

รวม

1,969,460 บาท

รวม

1,541,160 บาท

รวม

1,541,160 บาท

จานวน

1,481,160 บาท
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งินประจาตา นง

จานวน

60,000 บาท

รวม

428,300 บาท

รวม

93,000 บาท

จานวน

78,000 บาท

งินชวย ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจา

จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ทศบาล
ค่าใช้สอย

รวม

251,800 บาท

จานวน

211,800 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน งินคาตอบ ทน ปนราย ดือนของขาราชการ ละ
พนักงาน วนทองถิ่น ที่ไดรับประจาตา นงตามกฎ มายวาดวย
งิน ดือน งินประจาตา นง ละคาตอบ ทนพิ ศษ มี ิทธิไดรับ
คาตอบ ทน ปนราย ดือน ทากับอัตรา งินประจาตา นงที่ไดรับ
อยู
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบาน
พื่อจาย ปนคา ชาบานพนักงาน ทศบาล
งินชวย ลือการศึกษาบุตร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
- พื่อจาย ปนคาถาย บบพิมพ์ ขียว ละ บบ ปลนกอ ราง ฯลฯ
- พื่อจาย ปนคารังวัดตรวจ อบ นว ขตที่ดิน ทศบาลฯ ที่ าธารณ
ประโยชน์ภายใน ขต ทศบาลฯ
- พื่อจาย ปนคาจาง มาบริการ ตา นง ผูชวย
ธุรการ จานวน 1 อัตรา
- พื่อจาย ปนคาจาง มาบริการ ตา นง ผูชวยชาง
ไฟ จานวน 1 อัตรา
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ละนอกราช
อาณาจักร
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ละนอกอาณาจักร ชน บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่
พัก ฯลฯ า รับพนักงาน ทศบาล ละลูกจาง
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คาบารุงรักษา ละซอม ซม

จานวน

30,000 บาท

รวม

55,000 บาท

วั ดุ านักงาน

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปนคากระดาษ ดิน อ ยางลบ มึก บบพิมพ์ ใบ ร็จ
รับ งิน ฯลฯ
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ลอดไฟ ายไฟ ทปพัน ายไฟ ฯลฯ
วั ดุกอ ราง

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อไมตางๆ ปรง
ทา ี คอน ปูน ิน ทราย ฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อน้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
า รับรถกระ ชาไฟฟ้า ละอื่นๆ
วั ดุคอมพิว ตอร์
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคา ผน รือจานบันทึกขอมูล ตลับผง มึก า รับ
ครื่องปริน ตอร์ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

28,500 บาท

จานวน

28,500 บาท

- พื่อจาย ปนคาบารุงรักษา ละซอม ซมครุภัณฑ์ ละทรัพย์ ิน
ของ ทศบาลที่อาจชารุดระ วางป ชน ครื่องถาย อก าร ครื่อง
คอมพิว ตอร์ ละอื่นๆ
- พื่อจาย ปนคาจาง มาซอม ซมไฟฟ้า าธารณะ ซึ่งอาจชารุด
ระ วางป ละจาย ปนคาบารุงรักษา รือซอม ซมที่ดิน ละ ิ่งกอ
ราง ชน ถนน ค ล. รืออาคาร รถกระ ชาไฟฟ้า ละ
อื่นๆ

ค่าวัสดุ

คาไฟฟ้า
- พื่อจาย ปนคาไฟฟ้า าธารณะ วน กิน

ส่วนที่ 3
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
ประจาปงบประมาณ พ ศ
ของ
เทศบาลตาบล นองบัวลาย
อาเภอบัวลาย จัง วัดนครราชสีมา

นท

์ : 2/8/2564 15:25:04

น : 1/1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา
ป จ ปงบป ณ . . 2565
ท บ ต บ น งบ
บ
จง ดนค ช
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 3,589,600 บาท แยกเป็น
รายได้ เป็นเงิน 3,589,600 บาท
คจ น นจ
ตง ง
น
คบ

ต ดน
ปท

บ งนค จ น น ป ป จ

จนน

1,004,600 บ ท

จนน

80,000 บ ท

ต ด

ป จ ดน
ตง ท บปท
บ งนค ช ต ดน ป ป
ด ชจ น นผ ชน ป ป นปงบป ณ 2564 ป็น ณฑ์
คนณ

ด บ

10,000 บ ท

ด บ งนฝ ธน ค
ตง ต ท บปท
ค ข ท ดต ดท

น งจ ปท

ตง งจ

บ งนค จ น

งน นบ นุนจ งบป
ตง ท บปท

บค
ณ

ง

จ งบป

ดน
ตง ท บปท
,ช ท น
น

80,000 บ ท

จนน

35,000 บ ท

จนน

2,360,000 บ ท

จนน

20,000 บ ท

บ็ด ต ็ดต ง

จ ท ป
บ งนช

จนน
ต ดน

ด บ็ด ต ็ด
ตง ท บปท

10,000 บ ท

บจ ง

์น

ตง ท บปท
จ ผข ชน ป ป

จนน

บ งน งตดตง ต ดน

ณท ป
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา
ป ะจาปงบป ะ าณ พ. . 2565
ท บา ตาบ น งบั า
า

บั า

จัง ัดนค าช ี า

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,589,600 บาท แยกเป็น
งบกลาง เป็นเงิน 1,807,788 บาท
งบกลาง
า งจา
พื จา น ณีฉุ ฉิน ื จา ปนซึง ท บา
ตังจา พี งพ ฯ ฯ

ดตังจา

รวม

1,807,788 บาท

จาน น

10,000 บาท

ื

า จา ตา ข ผู พัน
งิน ทบ งทุนบา นจบานาญขา าช า

36,888 บาท
นท งถิน ( .บ.ท.)

พื ทบ งทุนบา นจบานาญขา าช า นท งถิน ด ตัง
จา น ัต า ะ 3
ข ง า ด นปงบป ะ าณ า จา ป ะจาปงบป ะ าณ 2565
(
งิน ุด นุน
งินที ีผู ุทิ งินจา ขาด งิน ะ
ะพันธบัต ) คาน ณดังนี
- ป ะ าณ า า ดงบ า ับ ฉพาะ า ป ะปา จาน น
3,589,600 บาท
ั งินช
ื งบ ฉพาะ า จา งบป ะ าณ า จา ทั
ป จาน น 2,360,000 บาท
- า ด า ับคาน ณ 3% จาน น 1,229,600 บาท
ื คาน ณ ปน จาน น 36,888 บาท

จาน น

36,888 บาท
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า จา งบ าง ืน

จาน น

1,760,900 บาท

รวม

1,145,100 บาท

จาน น

1,085,100 บาท

จาน น

60,000 บาท

1. ป ะ ทคาชา ะ นี งิน ู ะด บี
จาน น 1,760,900 บาท
งิน ูปงบป ะ าณ 2556 ง ดที 9 พ
ด บี จาน น 1,760,802.26 บาท

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,145,100 บาท
เงินเดือน ฝายประจา
งิน ดื นพนั งาน
พื จา ปน งิน ดื นพนั งาน ท บา พ
งินป ับป ุง งิน ดื นพนั งาน ท บา า ัญ
ต ดทังป (ผู าน า ะดับตน ั นาฝา ะดับตน
จาพนั งาน า งิน ะบัญชี ปฏิบัติ า )
งินป ะจาตา นง
พื จา ปนคาต บ ทน ปน า ดื นข งขา าช า
ะ พนั งาน นท งถิน ที ด ับป ะจาตา นงตา ฎ า
า ด งิน ดื น งินป ะจาตา นง ะคาต บ ทนพิ ี ทิ ธิ
ด ับคาต บ ทน ปน า ดื น ทา ับ ัต า งินป ะจา
ตา นง (ผู าน า ะดับตน ั นาฝา ะดับตน )
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งบดาเนินงาน เป็นเงิน 526,712 บาท
ค่าใช้สอย
า จา พื

ด าซึงบ ิ า

รวม

215,100 บาท

จาน น

201,800 บาท

1.1 พื จา ปนคาจางบ ิ า ต จ าพนา า ิ ค าะ ์นา
จาน น 5,000
บาท
า ต จ าพ
าต ฐานทาง ค ีชี าพทางนา ะงาน ืน
1.2 พื จา ปนคาจาง าพนั งานบ ิ า 4 ตา นง
จาน น 196,800 บาท
- พื จา ปนคาจาง า งงาน ตา นงพนั งานผ ิตนา
ป ะปา
จาน น 1 คน 6 ดื น
- พื จา ปนคาจาง า งงานตา นงพนั งานจด าต ัด
นา
จาน น 1 คน 6 ดื น
- พื จา ปนคาจาง า งงานตา นงพนั งาน บ งินคานา
ป ะปา
จาน น 1 คน 6 ดื น
- พื จา ปนคาจาง า งงานตา นง ผูช จา นาที า
งิน ะบัญชี
จาน น 1 คน 6 ดื น
า จา ี นื ง ับ า ปฏิบัติ าช า ที ขา ั ณะ า จา งบ า
จา ืน
คา ชจา น า ดินทาง ป าช า
พื จา ปนคาธ นี
ะคา ชจา น า
ดินทาง ป าช า น าช าณาจั ะน าช
าณาจั ชน บี ี งคา ชาทีพั คาพา นะ ะ ืน
ข งผูปฏิบัติงาน ี ับ า ป ะปา

8,300 บาท
จาน น

8,300 บาท
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คาบา ุง ั า ะซ

ซ

พื จา ปนคาจางซ
ซ ซ ค ุ ัณฑ์ ซ
าจชา ุด ะ างป

จาน น

5,000 บาท

รวม

161,612 บาท

จาน น

20,000 บาท

จาน น

1,000 บาท

จาน น

1,000 บาท

จาน น

6,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

จาน น

1,000 บาท

ซ ค ื งจั
ค ื งป นา
ซ ะบบ ฟฟ้าข ง า ป ะปา ฯ ฯ ซึง

ค่าวัสดุ
ั ดุ านั งาน
พื จา ปนคา ั ดุ านั งาน ชน
าง บ บ จ บั งิน ะ ั ดุ ืน

ะดา ดิน

ั ดุ ฟฟ้า ะ ิท ุ
พื จา ปนคา ั ดุ ฟฟ้า ะ ิท ุ ชน า ฟ ะ ืน
ตา ค า จา ปน
ั ดุงานบานงานค ั
พื จา ปนคา ั ดุงานบานงานค ั ชน ถัง ขัน
นา าทาค า ะ าด ฯ ฯ
ั ดุ

าง
พื จา ปนคาจัดซื ุป ณ์ น า ผ ิตนาป ะปา
ท นา ะ ุป ณ์ป ะปา ท นาบาดา ท า งนา
น า ผ ิตนาป ะปาฯ ฯ คาจัดซื ค ื ง ื ซ ป ะปา

ั ดุ ชื พ ิง ะ

ืน

พื จา ปนคานา ัน บนซิน นา ัน ค ื ง นา ันดี ซ ฯ ฯ
ั ดุ ค ื ง ตง า
พื จา ปนคาจัดซื ง ทา ทีปิดจ ู
ฯ ฯ า ับคนงาน

ถุง ื
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ั ดุค พิ ต ์

จาน น

10,000 บาท

จาน น

112,612 บาท

รวม

150,000 บาท

จาน น

150,000 บาท

รวม

95,000 บาท

จาน น

95,000 บาท

พื จา ปนคา ผน ื จานบันทึ ข ู ต ับผง ึ
า ับ ค ื งพิ พ์ค พิ ต ์ ฯ ฯ
ั ดุ ืน
พื จา ปนคา า PAC ปูนขา
ด – ดาง
คาจัดซื ั ดุ ุป ณ์ซ ป ะปา ท า งนาป ะปา
ชน ั ะ
นาจาน ป ะตูจาน ท ป ะปา ฯ ฯ
คาจัดซื ุป ณ์ ะ น า ซ บา ุงท นนาป ะปาPVC.
ะ HPDE ขนาดตาง ฯ ฯ
คาจัดซื ั ดุ ุป ณ์ซ ะบบ ฟฟ้า ชน ฟิ ์ ทปพัน า
ฟ ค น ดน ซ ์ คาจัดซื าต ัดนา ขนาด ? นิ
ะป ะตู
นา จาน น 50 ชุด ฯ ฯ
ค่าสาธารณูปโภค
คา ฟฟ้า
พื จา ปนคา ะ

ฟฟ้าข ง ิจ า ป ะปา

งบลงทุน เป็นเงิน 110,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
ค ุ ัณฑ์ ืน
พื จา ปนคาจัดซื ค ื งป จา า ค ี จาน น 2
ค ื ง (ป า ฏ น ผนพัฒนา าป 2561-2565 ( บบ ผ. 02
) นา 24 าดับที 9 )
ค ื งป๊ จา า ค ี (Prominent)
- ุน VAMD04120PVT000A000
- ขนาด 120 ิต/ช .
- งดัน ิน 4 บา ์
- ฟ 220 ท์

นา : 6/6

ันทีพิ พ์ : 2/8/2564 15:25:38

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา

าง ิง าธา ณูป า
พื จา ปนคาขุด บ ต ตะ น
าง ะ ึ า า
ดิ พื จา ปนคาขุด บ ต ตะ น คา ง ะคา ั ดุ
ุป ณ์ น า ขุด ฯ ฯ ( ปน ปตา ผนพัฒนาท งถิน ี
ป พ. .2561-2565 )

รวม

15,000 บาท

จาน น

15,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:24:23

หน้า : 1/22

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ.
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

2,360,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

3,995

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

99,870

เงินสารองจ่าย

70,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

864,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

48,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

3,106,800

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
งบกลาง

งบกลาง

ค่าบารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

42,856

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บานาญ (ช.ค.บ.)

20,364

เงินสมทบกองทุน
บาเหน็จบานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

519,699

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

60,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:24:23

หน้า : 2/22

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

รวม

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

2,360,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

3,995

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

99,870

เงินสารองจ่าย

70,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

864,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

48,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

3,106,800

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
งบกลาง

งบกลาง

ค่าบารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

42,856

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บานาญ (ช.ค.บ.)

20,364

เงินสมทบกองทุน
บาเหน็จบานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

519,699

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

60,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:24:23

หน้า : 3/22

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

1,490,400

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

695,520

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

226,920

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

6,049,260

1,029,480

7,288,876

1,059,180

240,000

18,000

194,400

60,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

1,778,400

ค่าเช่าบ้าน

435,780

48,780

เงินวิทยฐานะ
ค่าตอบแทน

289,080

84,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง
งบดาเนินงาน

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

120,000

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจาตาแหน่ง

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

386,400
234,000

36,000

108,000

120,000

60,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:24:23

หน้า : 4/22

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

ค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

120,000

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,490,400

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

695,520

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินประจาตาแหน่ง

2,005,320
1,481,160

17,632,816

60,000

572,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

84,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

48,780

เงินวิทยฐานะ
งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวม

ค่าเช่าบ้าน

386,400
78,000

636,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:24:23

หน้า : 5/22

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

10,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

5,000

5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

งบดาเนินงาน

แผนงานงบกลาง

10,425

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

110,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

45,000

30,000

10,000

4,000

4,200

5,000

5,000

5,000

5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ต้านยาเสพติด
1. โครงการประเพณี
ลอยกระทง

20,000

1,000

842,200

895,600

1,081,600

103,400

2,069,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:24:23

หน้า : 6/22

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

15,000

ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทน

5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

15,000

43,625

30,000

205,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

1,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

10,000

1. โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ต้านยาเสพติด

50,000

50,000

1. โครงการประเพณี
ลอยกระทง

50,000

50,000

211,800

5,213,600

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:24:23

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 7/22

แผนงาน
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

50,000

2. โครงการแข่งขันกีฬา
ระหว่างเทศบาลกับ
หน่วยงานอื่น
2. โครงการจัดงานวัน
ขึ้นปีใหม่

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

2. ประเภทสาหรับจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

4,020,272

3. โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์
4. โครงการประเพณีแห่
เทียนพรรษา
5. โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ค่าจ้างเหมาบริการ

98,400

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:24:23

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 8/22

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

50,000

2. โครงการแข่งขันกีฬา
ระหว่างเทศบาลกับ
หน่วยงานอื่น

3,000

3,000

2. โครงการจัดงานวัน
ขึ้นปีใหม่

10,000

10,000

2. ประเภทสาหรับจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

4,020,272

3. โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

60,000

60,000

4. โครงการประเพณีแห่
เทียนพรรษา

30,000

30,000

5,000

5,000

5. โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ค่าจ้างเหมาบริการ

98,400

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:24:23

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 9/22

แผนงาน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

3,000

10,000

20,000

3,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อม
แซม

5,000

โครงการขับเคลื่อนการ
น้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

งบดาเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

5,000

50,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:24:23

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 10/22

แผนงาน

ค่าใช้สอย

รวม

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
งบดาเนินงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

10,000

23,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

20,000

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

3,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อม
แซม

5,000

โครงการขับเคลื่อนการ
น้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

5,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

50,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:24:23

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 11/22

แผนงาน
โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

30,000

โครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่

5,000
20,000

โครงการป้องกันและ
ควบุคมโรคไข้เลือดออก
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

15,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ของเทศบาลตาบลหนอง
บัวลาย

10,000

โครงการฝึกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาเทศบาล
ตาบลหนองบัวลาย

10,000

โครงการฝึกอบรมและ
รณรงค์คัดแยกขยะมูล
ฝอย
โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

15,000

โครงการจุดตรวจบริการ
ประชาชน

โครงการป้องกันผล
ประโยชน์ทับซ้อน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

5,000

30,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:24:23

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 12/22

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

รวม

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

15,000

โครงการจุดตรวจบริการ
ประชาชน

30,000

โครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่

5,000

โครงการป้องกันผล
ประโยชน์ทับซ้อน

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบุคมโรคไข้เลือดออก

15,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ของเทศบาลตาบลหนอง
บัวลาย

10,000

โครงการฝึกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาเทศบาล
ตาบลหนองบัวลาย

10,000

โครงการฝึกอบรมและ
รณรงค์คัดแยกขยะมูล
ฝอย

5,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

30,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:24:23

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 13/22

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

5,000

โครงการล้างทาความ
สะอาดตลาด

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

3,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

10,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนา กลุ่มอาชีพ ใน
เขตเทศบาลตาบลหนอง
บัวลาย

5,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

15,000

โครงการสุขภิบาล
อาหาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

5,000

50,000

3,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:24:23

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 14/22

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

รวม

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

5,000

โครงการล้างทาความ
สะอาดตลาด

3,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

10,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนา กลุ่มอาชีพ ใน
เขตเทศบาลตาบลหนอง
บัวลาย

5,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

15,000

โครงการสุขภิบาล
อาหาร

5,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

50,000

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

3,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:24:23

หน้า : 15/22

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่ง
บริการ
วัสดุก่อสร้าง

393,600
10,000

8,000

7,000

วัสดุการเกษตร
วัสดุคอมพิวเตอร์

8,000
45,000

3,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

5,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

5,000

10,000

5,000

ค่าวัสดุ
งบดาเนินงาน

2,000
10,000

วัสดุจราจร
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

751,153

50,000

40,000

2,000

10,000

10,000

20,000

95,000

3,000

92,000
5,000

ค่าสาธารณูปโภค

1,000
10,000

3,000

4,000

20,000

5,000

วัสดุอื่น
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
วัสดุสานักงาน

1,000
8,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุงานบ้านงานครัว

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

5,000
3,000

8,000

ค่าบริการโทรศัพท์

66,668

ค่าบริการไปรษณีย์

15,000

11,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:24:23

หน้า : 16/22

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่ง
บริการ
วัสดุก่อสร้าง

393,600
10,000

วัสดุการเกษตร
วัสดุคอมพิวเตอร์

10,000

5,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

13,000
2,000
771,153

วัสดุจราจร

10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

20,000

202,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

10,000

28,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

7,000

วัสดุสานักงาน

ค่าสาธารณูปโภค

74,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว
งบดาเนินงาน

35,000
8,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ค่าวัสดุ

รวม

5,000

133,000

วัสดุอื่น

3,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

8,000

ค่าบริการโทรศัพท์

77,668

ค่าบริการไปรษณีย์

15,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:24:23

หน้า : 17/22

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

48,792

ค่าไฟฟ้า

50,000

185,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์สานักงาน
1.ค่าจัดซื้อเครื่องตัด
หญ้า
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

19,000
23,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In
One สาหรับงานสานัก
งาน จานวน 1 ชุด

17,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ พร้อม
เครื่องสารองไฟฟ้า
จานวน 1 ชุด

19,500

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

44,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:24:23

หน้า : 18/22

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าไฟฟ้า

รวม

48,792
28,500

263,500

ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์สานักงาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

1.ค่าจัดซื้อเครื่องตัด
หญ้า

19,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

23,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In
One สาหรับงานสานัก
งาน จานวน 1 ชุด

17,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ พร้อม
เครื่องสารองไฟฟ้า
จานวน 1 ชุด

19,500

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

44,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:24:24

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 19/22

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ

85,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดา

2,600

ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่
ยนต์

ค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

70,000

ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ

2,500

ค่าจัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟ้า

2,500

5,000
2,500

ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน
และเก้าอี้ จานวน 12
ชุด

90,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะพลาสติกสี่
เหลี่ยม

22,750

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล
อี ดี (LED TV) แบบ
Smart TV จานวน 1
เครื่อง

15,400

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:24:24

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 20/22

แผนงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ

ค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

รวม

85,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดา

2,600

ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่
ยนต์

70,000

ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ

7,500

ค่าจัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟ้า

5,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน
และเก้าอี้ จานวน 12
ชุด

90,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะพลาสติกสี่
เหลี่ยม

22,750

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล
อี ดี (LED TV) แบบ
Smart TV จานวน 1
เครื่อง

15,400

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:24:24

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

หน้า : 21/22

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

300,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

160,000

โครงการของดีบัวลาย
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

50,000

เงินอุดหนุนสาหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันของ
โรงเรียนชุมชนบ้าน
หนองบัวลาย

413,700

ประเภทเงินอุดหนุนส่วน
ราชการ
รวม

30,000
7,195,584

11,124,905

2,235,080

17,141,231

1,559,580

318,780

3,127,380

100,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 15:24:24

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

หน้า : 22/22
แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงาน
ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

รวม

300,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

160,000

โครงการของดีบัวลาย

50,000

เงินอุดหนุนสาหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันของ
โรงเรียนชุมชนบ้าน
หนองบัวลาย

413,700

ประเภทเงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

30,000

รวม

218,000

1,969,460

44,990,000

