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ป ช ท้ง ด 7,354 คน
ชาย 3,675 คน

หญิง 3,679 คน

 ณ นที่ 13 น น 2564













ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
เทศบาลตาบล นอง ญาลาด

อาเภอ ันทรลั ษ  จัง วัดศรีสะเ ษ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตาบล นอง ญาลาด
อาเภอกันทรลัก   จัง วัดศรี ะเก

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริ ารงานทั่วไป 10,322,800

แผนงานการรัก าความ งบภายใน 948,660

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึก า 5,645,950

แผนงาน าธารณ ุข 395,000

แผนงานเค ะและชุมชน 300,000

แผนงาน รางความเขมแข็งของชุมชน 571,980

แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนันทนาการ 364,560

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุต า กรรมและการโยธา 9,270,000

แผนงานการเก ตร 20,000

แผนงานการพาณิชย 1,054,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,907,050

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 40,800,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
ท บ ต บ น ง ญ ด
ภ นท จง ด ี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,907,050 11,907,050
    งบ ง 11,907,050 11,907,050

น : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,981,040 402,720 2,145,240 8,529,000
     งิน ดื น (ฝ่ ย มื ง) 2,624,640 0 0 2,624,640

     งิน ดื น (ฝ่ ยป จ ) 3,356,400 402,720 2,145,240 5,904,360

งบดา นินงาน 704,200 22,000 896,000 1,622,200
    ค่ ต บแทน 229,200 12,000 61,000 302,200

    ค่ ใช ย 235,000 10,000 45,000 290,000

    ค่ ดุ 240,000 0 120,000 360,000

    ค่ ธ ณูปโภค 0 0 670,000 670,000

งบลงทุน 75,900 0 30,700 106,600
    ค่ ค ุภณฑ 75,900 0 30,700 106,600

งบ งินอุดหนุน 35,000 0 0 35,000
     งิน ุด นุน 35,000 0 0 35,000

งบรายจ่ายอื่น 30,000 0 0 30,000
     ยจ่ ย ื่น 30,000 0 0 30,000

รวม 6,826,140 424,720 3,071,940 10,322,800

น : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรร ทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 690,660 690,660
     งิน ดื น (ฝ่ ยป จ ) 690,660 690,660

งบดา นินงาน 258,000 258,000
    ค่ ต บแทน 158,000 158,000

    ค่ ใช ย 40,000 40,000

    ค่ ดุ 60,000 60,000

รวม 948,660 948,660

น : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 722,520 1,517,180 2,239,700
     งิน ดื น (ฝ่ ยป จ ) 722,520 1,517,180 2,239,700

งบดา นินงาน 288,000 1,717,250 2,005,250
    ค่ ต บแทน 88,000 10,000 98,000

    ค่ ใช ย 40,000 907,250 947,250

    ค่ ดุ 60,000 800,000 860,000

    ค่ ธ ณูปโภค 100,000 0 100,000

งบ งินอุดหนุน 0 1,401,000 1,401,000
     งิน ุด นุน 0 1,401,000 1,401,000

รวม 1,010,520 4,635,430 5,645,950

น : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานโรงพยาบาล
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดา นินงาน 150,000 5,000 155,000
    ค่ ใช ย 140,000 5,000 145,000

    ค่ ดุ 10,000 0 10,000

งบ งินอุดหนุน 0 240,000 240,000
     งิน ุด นุน 0 240,000 240,000

รวม 150,000 245,000 395,000
แผนงาน คหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา รวม

งบ งินอุดหนุน 300,000 300,000
     งิน ุด นุน 300,000 300,000

รวม 300,000 300,000

น : 5/9



แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 541,980 541,980
     งิน ดื น (ฝ่ ยป จ ) 541,980 541,980

งบดา นินงาน 30,000 30,000
    ค่ ต บแทน 5,000 5,000

    ค่ ใช ย 25,000 25,000

รวม 571,980 571,980

น : 6/9



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่ง สริมการท่อง

ที่ยว
รวม

งบบุคลากร 244,560 0 0 244,560
     งิน ดื น (ฝ่ ยป จ ) 244,560 0 0 244,560

งบดา นินงาน 40,000 40,000 0 80,000
    ค่ ใช ย 10,000 40,000 0 50,000

    ค่ ดุ 30,000 0 0 30,000

งบ งินอุดหนุน 0 20,000 20,000 40,000
     งิน ุด นุน 0 20,000 20,000 40,000

รวม 284,560 60,000 20,000 364,560

น : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,256,940 795,060 2,052,000
     งิน ดื น (ฝ่ ยป จ ) 1,256,940 795,060 2,052,000

งบดา นินงาน 175,000 446,000 621,000
    ค่ ต บแทน 105,000 36,000 141,000

    ค่ ใช ย 10,000 210,000 220,000

    ค่ ดุ 60,000 200,000 260,000

งบลงทุน 0 6,597,000 6,597,000
    ค่ ค ุภณฑ 0 2,500,000 2,500,000

    ค่ ที่ดินแ ิ่ง ่ ง 0 4,097,000 4,097,000

รวม 1,431,940 7,838,060 9,270,000

น : 8/9



แผนงานการ กษตร

งานงบ งานส่ง สริมการ กษตร รวม

งบดา นินงาน 20,000 20,000
    ค่ ใช ย 15,000 15,000

    ค่ ดุ 5,000 5,000

รวม 20,000 20,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดา นินงาน 700,000 700,000
    ค่ ใช ย 100,000 100,000

    ค่ ดุ 100,000 100,000

    ค่ ธ ณูปโภค 500,000 500,000

งบลงทุน 354,000 354,000
    ค่ ค ุภณฑ 354,000 354,000

รวม 1,054,000 1,054,000

น : 9/9















รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ป ะจาปงบป ะมาณ พ. . 2565

ท บา ตาบ นอง ญา าด

อา ภอ ันท ั จัง ัด ี ะ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 40,800,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 462,000 บาท
ภา ีที่ดินแ ะ ิ่งป ู าง จาน น 61,000 บาท

ป ะมาณ า ตั้ง ับไ ตาม พ บ.ภา ีที่ดินแ ะ ิ่งป ู าง  พ.
.2562  ิ่มใชบังคับตั้งแต่ ันที่ 1 ม าคม 2563

ภา ีป้าย จาน น 400,000 บาท

ป ะมาณ า ตั้ง ับไ  ตามจาน นผูอยู่ใน ่ายชา ะภา ี

อา า ฆ่า ัต จาน น 1,000 บาท

ป ะมาณ า ตั้ง ับไ  ตาม ถิติที่มีผูมา ออนุญาต

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 60,000 บาท
ค่าธ ม นียมใบอนุญาตป ะ อบ ิจ า ฆ่า ัต จาน น 1,000 บาท

ป ะมาณ า ตั้ง ับไ  ตาม ถิติที่มีผูมา ออนุญาต

ค่าธ ม นียม า ับ องใ จา น่าย นื้อ ัต จาน น 1,000 บาท

ป ะมาณ า ตั้ง ับไ  ตาม ถิติที่มีผูมา ออนุญาต

ค่าธ ม นียมใบอนุญาต า าย ุ า จาน น 1,500 บาท

ป ะมาณ า ตั้ง ับไ  โดยอา ัย า ับจ ิงในปงบป ะมาณที่ ่ ง
มาแ ปน ณฑใน า คาน ณ

ค่าธ ม นียม ี่ย ับ า ค บคุมอาคา จาน น 10,500 บาท

ป ะมาณ า ตั้ง ับไ  โดยอา ัย า ับจ ิงในปงบป ะมาณที่ ่ ง
มาแ ปน ณฑใน า คาน ณ
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ค่าธ ม นียม ี่ย ับทะ บียนพาณิชย จาน น 1,000 บาท

ป ะมาณตั้ง ับไ  โดยถือปฏิบัติตาม ฏ ะท ง ฉบับที่ 3 (พ.
.2540) ออ ตามค ามในพ ะ าชบัญญัติทะ บียนพาณิชย พ.
.2499  อ 3 อัต าค่าธ ม นียม ป ะ อบไปด ย
1. ค่าธ ม นียมจดทะ บียนพาณิชย ฉบับ ะ 50.- บาท
2. ค่าธ ม นียมจดทะ บียน ป ี่ยนแป ง าย า  ฉบับ ะ 20
.- บาท
3. ค่าธ ม นียมจดทะ บียน ิ ป ะ อบพาณิชย ิจ ฉบับ ะ 20
.- บาท
4. ค่าธ ม นียม อใ พนั งาน จา นาที่ออ ใบแทนใบทะ บียน
พาณิชยฉบับ ะ 30.- บาท
5. ค่าธ ม นียม อต จดู อ า ี่ย ับ า จดทะ บียน องผู
ป ะ อบ า าย นึ่ง ฉบับ ะ 20.- บาท
6. ค่าธ ม นียม อใ พนั งาน จา นาที่คัด า นาแ ะ ับ อง
า นา อ า า จดทะ บียนพาณิชย องผูป ะ อบ า พาณิชย
ิจ าย นึ่ง ฉบับ ะ 30.- บาท

ค่าธ ม นียมใบอนุญาตป ะ อบ ิจ า น้ามัน ชื้อ พ ิง จาน น 2,000 บาท

ป ะมาณ า ตั้ง ับไ  โดยคาด ่าจะมีผูมา ออนุญาต

ค่าธ ม นียม ี่ย ับ า ุดดินแ ะถมดิน จาน น 2,000 บาท

ป ะมาณ า ตั้ง ับไ  โดยคาด ่าจะมีผูมา ออนุญาต

ค่าป ับ า ผิด ัญญา จาน น 16,000 บาท

ป ะมาณตั้ง ับไ  โดยอา ัย า ับจ ิงในปงบป ะมาณที่ ่ งมา
แ   ปน ณฑใน า คาน ณ

ค่าใบอนุญาตป ะ อบ า คา า ับ ิจ า ที่ ปนอันต ายต่อ
ุ ภาพ

จาน น 20,000 บาท

ป ะมาณ า ตั้ง ับไ  โดยอา ัย า ับจ ิงในปงบป ะมาณที่ ่ ง
มาแ ปน ณฑใน า คาน ณ

ค่าใบอนุญาตจัดตั้ง ถานที่จา น่ายอา า ือ ถานที่ ะ ม
อา า ในค ั ือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ ิน 200 ตา าง มต

จาน น 2,000 บาท

ป ะมาณ า ตั้ง ับไ  โดยอา ัย า ับจ ิงในปงบป ะมาณที่ ่ ง
มาแ ปน ณฑใน า คาน ณ
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ค่าใบอนุญาต ี่ย ับ า ค บคุมอาคา จาน น 2,000 บาท

ป ะมาณ า ตั้ง ับไ  โดยอา ัย า ับจ ิงในปงบป ะมาณที่ ่ ง
มาแ ปน ณฑใน า คาน ณ

ค่าใบอนุญาต ี่ย ับ า โฆ ณาโดยใช ค ื่อง ยาย ียง จาน น 1,000 บาท

ป ะมาณ า ตั้ง ับไ  โดยอา ัย า ับจ ิงในปงบป ะมาณที่ ่ ง
มาแ ปน ณฑใน า คาน ณ

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 98,000 บาท
ดอ บี้ย จาน น 98,000 บาท

ป ะมาณ า ตั้ง ับไ  โดยอา ัย าย ับจ ิงในงบป ะมาณที่ ่ ง
มาแ

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 1,520,000 บาท
ายไดจา ป ะปา จาน น 1,520,000 บาท

ป ะมาณตั้ง ับไ  โดยอา ัย าย ับจ ิงในปงบป ะมาณที่ ่ งมา
แ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 70,000 บาท
ค่า าย อ า า จัดซื้อจัดจาง จาน น 10,000 บาท

ป ะมาณตั้ง ับไ  โดยอา ัย าย ับจ ิงในปงบป ะมาณที่ ่ งมา
แ

ายได บ็ด ต ็ดอื่น ๆ จาน น 60,000 บาท

ป ะมาณ า ตั้ง ับไ   นื่องจา ปน ายไดที่ไม่แน่นอนแ ะไม่
ามา ถ าป ะ ภทอื่นได

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,303,000 บาท

ภา ี ถยนต จาน น 246,000 บาท

ป ะมาณ า ตั้ง ับไ  โดยอา ัย าย ับจ ิงในปงบป ะมาณที่ ่ ง
มาแ แ ะถือปฏิบัติตาม นัง ือ ะท งม าดไทย ด่ นที่
ุด ที่ มท 0808.2/  3749  ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
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ภา ีมู ค่า พิ่มตาม พ. .บ. า นดแผนฯ จาน น 9,600,000 บาท

ป ะมาณ า ตั้ง ับไ  โดยอา ัย าย ับจ ิงในปงบป ะมาณที่ ่ ง
มาแ แ ะถือปฏิบัติตาม นัง ือ ะท งม าดไทย ด่ นที่
ุด ที่ มท 0808.2/  3749  ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564

ภา ีมู ค่า พิ่มตาม พ. .บ. จัด ายไดฯ จาน น 2,620,000 บาท

ป ะมาณ า ตั้ง ับไ  โดยอา ัย าย ับจ ิงในปงบป ะมาณที่ ่ ง
มาแ แ ะถือปฏิบัติตาม นัง ือ ะท งม าดไทย ด่ นที่
ุด ที่ มท 0808.2/  3749  ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564

ภา ีธุ ิจ ฉพาะ จาน น 40,000 บาท

ป ะมาณ า ตั้ง ับไ  โดยอา ัย าย ับจ ิงในปงบป ะมาณที่ ่ ง
มาแ แ ะถือปฏิบัติตาม นัง ือ ะท งม าดไทย ด่ นที่
ุด ที่ มท 0808.2/  3749  ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564

ภา ี พ ามิต จาน น 5,700,000 บาท

ป ะมาณ า ตั้ง ับไ  โดยอา ัย าย ับจ ิงในปงบป ะมาณที่ ่ ง
มาแ แ ะถือปฏิบัติตาม นัง ือ ะท งม าดไทย ด่ นที่
ุด ที่ มท 0808.2/  3749  ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าภาค งแ ่ จาน น 48,000 บาท

ป ะมาณ า ตั้ง ับไ  โดยอา ัย าย ับจ ิงในปงบป ะมาณที่ ่ ง
มาแ แ ะถือปฏิบัติตาม นัง ือ ะท งม าดไทย ด่ นที่
ุด ที่ มท 0808.2/  3749  ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าภาค งปิโต ียม จาน น 49,000 บาท

ป ะมาณ า ตั้ง ับไ  โดยอา ัย าย ับจ ิงในปงบป ะมาณที่ ่ ง
มาแ แ ะถือปฏิบัติตาม นัง ือ ะท งม าดไทย ด่ นที่
ุด ที่ มท 0808.2/  3749  ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าธ ม นียมจดทะ บียน ิทธิแ ะนิติ มตามป ะม ฎ มาย
ที่ดิน

จาน น 1,000,000 บาท

ป ะมาณ า ตั้ง ับไ  โดยอา ัย าย ับจ ิงในปงบป ะมาณที่ ่ ง
มาแ แ ะถือปฏิบัติตาม นัง ือ ะท งม าดไทย ด่ นที่
ุด ที่ มท 0808.2/  3749  ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 19,287,000 บาท

งินอุด นุนทั่ ไป จาน น 19,287,000 บาท

าย า งินอุด นุนทั่ ไปที่ตองจัดทา ท บัญญัติงบป ะมาณ าย
จ่ายป ะจาป พ. .2565 ตาม าย า ดังต่อไปนี้ใ ป ะมาณ า
ใ ใ คียง ับยอด ง งิน มที่ได ับจัด ในปงบป ะมาณ พ.
.2564 ป ะ อบด ย
1.  งินอุด นุน า ับดา นิน า ตามอานาจ นาที่แ ะภา ิจ
ถ่ายโอน
2.  งินอุด นุน า ับ นับ นุนอา า ิม (นม) 
3.  งินอุด นุน า ับ นับ นุนอา า าง ัน
4.  งินอุด นุน า ับ นับ นุน ูนยพัฒนา ด็ ็  
5.  งินอุด นุนค่าใชจ่าย า ับ นับ นุน า ง ค าะ บี้ยยังชีพ
ผู ูงอายุ
6.  งินอุด นุน า ับ นับ นุน า ง ค าะ บี้ยยังชีพคนพิ า
7.  งินอุด นุน า ับ นับ นุน า ง ค าะ บี้ยยังชีพผูป ย
อด
8.  งินอุด นุน า ับงาน อง ถานี ูบน้าด ยไฟฟ้า
9.  งินอุด นุน า ับ า ดา นินงานตามแน ทางโค ง า ตาม 
พ ะ าชดา ิดาน าธา ณ ุ
10.  งินอุด นุน า ับ า จ อมู ัต แ ะ ึ้นทะ บียน
ัต  ตามโค ง า ัต ป อดโ ค คนป อดภัยจา โ คพิ ุนั

บา ตามปณิธาน  า ต าจา ย ด . ม ด็จพ ะ จานองนาง
ธอ  จาฟ้าจุฬาภ ณ ัย ั ณ อัค าช ุมา ี มพ ะ ี าง
ค ัฒน  ัตติ าชนา ี
11.  งินอุด นุน า ับ ับ ค ื่อนโค ง า ัต  ป อดโ ค คน
ป อดภัยจา โ คพิ ุนั บา ตาม
ปณิธาน  า ต าจา ย ด . ม ด็จพ ะ จานองนาง ธอ  จาฟ้าจุฬา
ภ ณ ัย ั ณ อัค าช ุมา ี มพ ะ ี างค ัฒน  ัตติ
าชนา ี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 166,577 149,550 180,000 11.11 % 200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,440 7,000 10,000 0 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,726,400 6,916,200 7,236,000 7.82 % 7,801,500

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,160,800 2,341,600 2,520,000 7.8 % 2,716,500

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000 52,000 84,000 0 % 84,000

เงินสารองจาย 299,573 68,639 927,000 -78.43 % 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 645,390

เงินบาเ น็จลูกจ้างประจา 0 0 0 100 % 49,660

เงินบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแ ง
ประเทศไทย

31,589.03 34,570.85 36,000 -5.56 % 34,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบล นอง ญ้าลาด

อาเภอกันทรลักษ์    จัง วัดศรีสะเกษ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น

180,000 182,000 185,000 -10.27 % 166,000

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

378,660 414,470 649,620 -100 % 0

เงินบาเ น็จลูกจ้างประจา 107,062.08 100,731.71 120,000 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยพิเศษ 29,340 0 0 0 % 0

รวมงบกลาง 10,135,441.11 10,266,761.56 11,947,620 11,907,050
รวมงบกลาง 10,135,441.11 10,266,761.56 11,947,620 11,907,050
รวมงบกลาง 10,135,441.11 10,266,761.56 11,947,620 11,907,050

รวมแผนงานงบกลาง 10,135,441.11 10,266,761.56 11,947,620 11,907,050
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

463,680 0 322,520 115.65 % 695,520

คาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก 80,000 0 60,000 100 % 120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 80,000 0 56,460 112.54 % 120,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริ ารสวนตาบล

132,480 0 78,720 152.44 % 198,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400 1,254,400 18.81 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,246,560 1,490,400 1,772,100 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,732,820 2,888,400 4,769,540 -54.47 % 2,171,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 108,000 -22.22 % 84,000

เงินประจาตาแ นง 126,000 126,000 210,000 -20 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 835,980 770,350 1,207,600 -28.66 % 861,540

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 92,220 74,820 125,520 -43.07 % 71,460

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 3,871,020 3,943,570 6,420,660 3,356,400
รวมงบบุคลากร 6,117,580 5,433,970 8,192,760 5,981,040

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 630,000 -97.62 % 15,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 5,000 0 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 115,600 147,600 210,000 -19.43 % 169,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 33,030 12,810 50,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 148,630 160,410 905,000 229,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 268,150 16,162 100,000 -80 % 20,000

คาจัดทาประกันภัยทรัพย์สินของเทศบาล 0 0 0 100 % 10,000

คาธรรมเนียมในการดาเนินคดี 0 0 0 100 % 5,000

คาเบี้ยประกันรถราชการ 0 1,938 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 271,886 39,416 115,000 -13.04 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 130,364 176,988 100,000 -70 % 30,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา

0 2,000 5,000 -100 % 0

โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริ ารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 363,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจัดงานพิธีรับพระราชทานพระบรม
ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสม ามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

0 34,936 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแกบุคลากร ผู้บริ าร พนักงาน
เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล

232,150 0 6,700 646.27 % 50,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 41,392.77 39,074.51 50,000 -60 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 943,942.77 310,514.51 749,700 235,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 30,000 79,992 60,000 -50 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 49,986 50,000 -80 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 13,700 13,010 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 23,400 11,000 25,000 20 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 124,350 72,368 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000 20,000 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 37,725 37,752 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 279,175 284,108 315,000 240,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 412,185.45 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบริการโทรศัพท์ 496.48 0 0 0 % 0

คาบริการไปรษณีย์ 720 0 0 0 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 75,657.65 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 489,059.58 0 0 0
รวมงบดาเนินงาน 1,860,807.35 755,032.51 1,969,700 704,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้ทางาน 0 0 12,000 -100 % 0

เก้าอี้ทางาน จานวน 5 ตัว 0 0 17,500 -100 % 0

เก้าอี้ทางาน มีที่ท้าวแขน 0 0 12,000 -100 % 0

เก้าอี้บุนวมแบบมีพนักพิง 29,700 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
13,000 บีทียู

0 23,000 42,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
40,000 บีทียู

0 51,200 51,200 -100 % 0

ชุดโซฟา 1 ชุด (3+1+1 ที่นั่ง+โต๊ะกลาง) 26,000 0 0 0 % 0

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ 99,000 0 0 0 % 0

โต๊ะขาพับอเนกประสงค์ น้าโฟเมก้าขา
เ ล็ก

38,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทางาน 0 0 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โต๊ะทางาน ขนาด 5 ฟุต 0 0 35,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนยาแบตเตอรี่ 20 ลิตร 0 8,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ผ้ามานพร้อมอุปกรณ์ 0 0 30,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เลื่อยโซยนต์ 0 4,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ถังดับเพลิงชนิดกาซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ขนาด 15 ปอนด์

0 10,200 0 0 % 0

ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแ ้ง ขนาด 15 ปอนด์ 0 52,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานสานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สา รับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ รือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1

0 10,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 น้า/นาที)

0 0 8,900 0 % 8,900

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รายจายเพื่อซอมแซมบารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใ ญซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บารุงปกติ รือคาซอมกลาง

0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 192,700 181,600 300,600 75,900
รวมงบลงทุน 192,700 181,600 300,600 75,900

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุด นุนองค์การบริ ารสวนตาบลน้าอ้อม 3,000 0 0 0 % 0

อุด นุนองค์การบริ ารสวนตาบลบึงมะลู 0 0 3,000 0 % 3,000

อุด นุนองค์การบริ ารสวนตาบลรุง 0 3,000 0 0 % 0

เงินอุด นุนสวนราชการ

อุด นุนสานักงานวัฒนธรรมจัง วัด
ศรีสะเกษ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสม ามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

8,962.27 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

อุด นุนอาเภอกันทรลักษ์ ตามโครงการงาน
รัฐพิธีและราชพิธี

0 0 0 100 % 12,000

อุด นุนอาเภอกันทรลักษ์ ตามโครงการจัด
ตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวม (สถานที่กลาง) ใน
การชวยเ ลือประชาชนขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

อุด นุนอาเภอกันทรลักษ์ ตามโครงการจัด
ตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเ ลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อาเภอกันทรลักษ์

15,494.8 20,000 20,000 -100 % 0

อุด นุนอาเภอกันทรลักษ์ ตามโครงการสง
เสริมงานรัฐพิธีราชพิธี

10,000 15,000 15,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 37,457.07 38,000 38,000 35,000
รวมงบเงินอุดหนุน 37,457.07 38,000 38,000 35,000
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งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล 
รือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัด
า รือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน/และสิ่งกอ

สร้าง

0 26,500 30,000 0 % 30,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 26,500 30,000 30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 26,500 30,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,208,544.42 6,435,102.51 10,531,060 6,826,140
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 402,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 402,720
รวมงบบุคลากร 0 0 0 402,720

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000
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เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 12,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 22,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 424,720
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 831,720 1,122,602 0 100 % 1,342,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 15,862 0 100 % 18,000

เงินประจาตาแ นง 42,000 42,000 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 219,760 255,960 0 100 % 658,440
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 30,770 40,260 0 100 % 84,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,124,250 1,476,684 0 2,145,240
รวมงบบุคลากร 1,124,250 1,476,684 0 2,145,240

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

150,700 94,400 170,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 21,000 40,000 -10 % 36,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 13,300 11,400 40,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 164,000 126,800 255,000 61,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 29,830 0 0 100 % 10,000
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 140,450 105,446 150,000 -86.67 % 20,000

โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ และการ
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 0 100 % 5,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0 1,980 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 170,280 107,426 170,000 45,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 45,000 30,000 40,000 0 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 20,000 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 30,000 30,000 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,320 39,905 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 134,320 119,905 130,000 120,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 366,717.55 400,000 50 % 600,000

คาบริการโทรศัพท์ 0 282.48 5,000 0 % 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 9,315 10,000 -50 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 63,610.08 60,000 0 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 439,925.11 475,000 670,000
รวมงบดาเนินงาน 468,600 794,056.11 1,030,000 896,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้ทางาน 0 0 0 100 % 7,000

เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง 0 12,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
36,000 บีทียู

0 0 46,100 -100 % 0

ตู้เอกสารรางเลื่อนระบบมือผลัก 0 0 105,000 -100 % 0

โต๊ะทางาน ขนาด 4 ฟุต 0 0 0 100 % 4,200

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

เครื่องวัดอุณ ภูมิอินฟราเรด 2 in 1 พร้อม
เครื่องจายเจลอัตโนมัติ แบบมีขาตั้ง

0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานสานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 17,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ รือ LED ขาวดา 
รือ Network แบบที่ 1

0 8,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 น้า/นาที) 

0 0 17,800 -100 % 0
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เครื่องสารองไฟฟ้า  ขนาด 1 KVA 11,600 0 0 0 % 0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 2,500

จอแสดงภาพไมน้อยกวา 19 นิ้ว 0 2,800 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 11,600 45,700 173,900 30,700
รวมงบลงทุน 11,600 45,700 173,900 30,700

รวมงานบริหารงานคลัง 1,604,450 2,316,440.11 1,203,900 3,071,940
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,812,994.42 8,751,542.62 11,734,960 10,322,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

102,400 63,200 100,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 102,400 63,200 100,000 0
รวมงบดาเนินงาน 102,400 63,200 100,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 102,400 63,200 100,000 0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 291,240
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 354,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 45,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 690,660
รวมงบบุคลากร 0 0 0 690,660

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 48,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 158,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการซ้อมแผนดับเพลิง 0 0 50,000 -80 % 10,000
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ลักสูตรจัดตั้ง

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 100,000 60,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 150,000 258,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 150,000 948,660
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 102,400 63,200 250,000 948,660

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 762,180 901,392 786,960 -23.44 % 602,520

เงินประจาตาแ นง 42,000 21,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,095,480 1,164,840 1,251,840 -91.37 % 108,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 127,000 132,000 163,560 -92.66 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,026,660 2,219,232 2,244,360 722,520
รวมงบบุคลากร 2,026,660 2,219,232 2,244,360 722,520

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 90,500 78,000 120,000 -60 % 48,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบานาญ 0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 78,500 5,500 60,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 169,000 83,500 185,000 88,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 30,000 -66.67 % 10,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 49,208 51,144 50,000 -80 % 10,000

โครงการจัดงานวันเด็กแ งชาติ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ตอยอดความคิด
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

0 91,840 0 0 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 3,300 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 52,508 142,984 130,000 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 30,000 30,000 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 10,000 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,410 17,640 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 49,410 57,640 70,000 60,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 83,698.79 70,490.92 100,000 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 83,698.79 70,490.92 100,000 100,000
รวมงบดาเนินงาน 354,616.79 354,614.92 485,000 288,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้ทางาน 0 0 3,500 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
26,000 บีทียู

0 0 72,000 -100 % 0

โต๊ะทางานเ ล็ก ขนาด 5 ฟุต 0 0 7,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

เครื่องวัดอุณ ภูมิอินฟราเรด 2 in 1 พร้อม
เครื่องจายเจลอัตโนมัติ แบบมีขาตั้ง 

0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานสานักงาน 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึก
พร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 112,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 112,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,381,276.79 2,573,846.92 2,841,360 1,010,520
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 205,700

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 1,156,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 155,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 1,517,180
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,517,180

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 10,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้อง
ถิ่นไทย ผานการเลน ประจาปี 2562 (สนาม
เด็กเลนสร้างปัญญา)

158,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา

990,740 946,870 773,000 13.49 % 877,250

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,148,740 946,870 773,000 907,250
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 800,000

คาอา ารเสริม (นม) 744,947.84 607,211.38 800,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 744,947.84 607,211.38 800,000 800,000
รวมงบดาเนินงาน 1,893,687.84 1,554,081.38 1,573,000 1,717,250

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

อุด นุนโรงเรียนบ้านกระบี่  เงินอุด นุน
สา รับสนับสนุนอา ารกลางวัน

552,000 504,800 560,000 5 % 588,000
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อุด นุนโรงเรียนบ้านกระบี่ ตามโครงการ
เด็กกินอิ่มเรายิ้มได้

20,000 20,000 20,000 0 % 20,000

อุด นุนโรงเรียนบ้านกระบี่ ตามโครงการ
ป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญ ายาเสพติด
ในโรงเรียน

20,000 20,000 20,000 0 % 20,000

อุด นุนโรงเรียนบ้านกระบี่ ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอยางยั่งยืน

20,000 20,000 20,000 0 % 20,000

อุด นุนโรงเรียนบ้านแก เงินอุด นุนสา รับ
สนับสนุนอา ารกลางวัน

591,400 561,920 660,000 5 % 693,000

อุด นุนโรงเรียนบ้านแก ตามโครงการเด็ก
กินอิ่มเรายิ้มได้

20,000 20,000 20,000 0 % 20,000

อุด นุนโรงเรียนบ้านแก ตามโครงการ
ป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญ ายาเสพติด
ในโรงเรียน

20,000 20,000 20,000 0 % 20,000

อุด นุนโรงเรียนบ้านแก ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอยางยั่งยืน

20,000 20,000 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 1,263,400 1,186,720 1,340,000 1,401,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,263,400 1,186,720 1,340,000 1,401,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,157,087.84 2,740,801.38 2,913,000 4,635,430
รวมแผนงานการศึกษา 5,538,364.63 5,314,648.3 5,754,360 5,645,950
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก

49,500 62,076 70,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

40,491 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 55,455 60,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 89,991 117,531 130,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ 0 28,500 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 28,500 10,000 0
รวมงบดาเนินงาน 89,991 146,031 140,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

อุด นุนคณะกรรมการชุมชน/ มูบ้าน 
โครงการเงินอุด นุนสา รับการดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

0 240,000 240,000 -100 % 0

เงินอุด นุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุด นุนคณะกรรมการชุมชน/ มูบ้าน 
โครงการเงินอุด นุนสา รับการดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

240,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 240,000 240,000 240,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 240,000 240,000 240,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 329,991 386,031 380,000 0
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งานโรงพยาบาล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก

0 0 0 100 % 80,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 140,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 150,000

รวมงานโรงพยาบาล 0 0 0 150,000
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 5,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

อุด นุนคณะกรรมการชุมชน/ มูบ้าน 
โครงการเงินอุด นุนสา รับการดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

0 0 0 100 % 240,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 240,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 240,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 0 245,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 329,991 386,031 380,000 395,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 723,180 854,126 1,188,160 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 14,078 37,200 -100 % 0

เงินประจาตาแ นง 42,000 42,000 60,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 852,480 859,320 904,560 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 90,420 84,900 82,140 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,708,080 1,854,424 2,272,060 0
รวมงบบุคลากร 1,708,080 1,854,424 2,272,060 0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 21,000 40,000 -100 % 0

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 25,000 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 25,000 21,000 75,000 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 7,918 16,000 100,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 24,336 18,204 30,000 -100 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 51,131.43 203,474.31 350,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 83,385.43 237,678.31 480,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 30,000 30,000 30,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 178,672 99,990 200,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 55,190 151,840 100,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,525 29,935 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 303,387 311,765 360,000 0
รวมงบดาเนินงาน 411,772.43 570,443.31 915,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา 0 0 18,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องสกัดคอนกรีต 27,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สารวจ

GPS วัดพื้นที่ 20,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 

22,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ รือชนิด LED ขาว
ดา ชนิด Network แบบที่ 1

7,900 0 0 0 % 0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 5,800 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 82,700 0 18,000 0
รวมงบลงทุน 82,700 0 18,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,202,552.43 2,424,867.31 3,205,060 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
บ้านกระบี่ มูที่ 5

295,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
บ้านกระบี่เ นือ มูที่ 8

295,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
บ้านแก มูที่ 6

295,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
บ้านแกใต้พัฒนา มูที่ 16 (สายที่ 1)

163,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
บ้านแกใต้พัฒนา มูที่ 16 (สายที่ 2)

134,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
บ้านซาตาวัน มูที่ 17 (สายที่ 1)

197,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
บ้านซาตาวัน มูที่ 17 (สายที่ 2)

98,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
บ้านดงกอ มูที่ 9

295,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
บ้านดงสูง มูที่ 15

295,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
บ้านโนนมวงใต้  - โรงยิมเนเซียม สนาม
กีฬากลาง นอง ญ้าลาด มูที่ 13

395,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
บ้านโนนมวงใต้ มูที่ 13 (สายที่ 1)

197,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
บ้านโนนมวงใต้ มูที่ 13 (สายที่ 2)

98,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
บ้านป่าไม้พัฒนา มูที่ 7

295,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
บ้านศรีเจริญ มูที่ 10

295,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
บ้านสมบูรณ์ มูที่ 4

295,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
บ้าน ้วยพอก มูที่ 11

295,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างลาน คสล. น้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดกระบี่ มูที่ 8

25,600 0 0 0 % 0

โครงการเทพื้นฟุตบาทด้าน ลังอาคาร
ปริยัติธรรมวัดกระบี่ มูที่ 8

23,700 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
โดยการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ 
(งานโอเวอร์เลย์) บ้านศรีเจริญ มูที่ 10 - 
บ้านแก มูที่ 6

205,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังขยายผิวการ
จราจรพร้อมขึ้นถนนคันดินตัดใ ม บ้านดง
กอ มูที่ 9 - บ้านตระกาจ ต.ตระกาจ

193,000 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สนามกีฬา
กลางอาเภอกันทรลักษ์ ( นอง ญ้าลาด มู
ที่ 13)

495,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 13/9/2564  17:10 น้า : 32/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,879,300 0 0 0
รวมงบลงทุน 4,879,300 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

อุด นุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอาเภอกันทร
ลักษ์

0 343,099.78 0 0 % 0

เงินอุด นุนรัฐวิสา กิจ

อุด นุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอาเภอกันทร
ลักษ์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า บ้านแก มู
ที่ 6

0 0 0 100 % 300,000

รวมเงินอุดหนุน 0 343,099.78 0 300,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 343,099.78 0 300,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 4,879,300 343,099.78 0 300,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 7,081,852.43 2,767,967.09 3,205,060 300,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 382,560

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 147,960
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 11,460

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 541,980
รวมงบบุคลากร 0 0 0 541,980

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

โครงการกินดีอยูดีด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนพึ่งตนเอง

0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดประชุมประชาคม มูบ้านและ
ตาบล

0 0 0 100 % 10,000

โครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะกอนทิ้ง 0 0 30,000 -83.33 % 5,000
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โครงการรณรงค์พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม
ชุมชน

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 90,000 25,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 90,000 30,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

อุด นุนจัง วัดศรีสะเกษ ตามโครงการ
ป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญ ายาเสพติด 
(ศอ.ปส.จ.ศก)

0 0 10,000 -100 % 0

อุด นุนจัง วัดศรีสะเกษ ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการตอสู้เพื่อเอา
ชนะยาเสพติด (ศป.ปส.จ.ศก)

10,000 10,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000 10,000 10,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 10,000 10,000 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 10,000 10,000 100,000 571,980
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10,000 10,000 100,000 571,980
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 244,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 244,560
รวมงบบุคลากร 0 0 0 244,560

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด " นอง
ญ้าลาดเกมส์"

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุกีฬา 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 30,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 40,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

อุด นุนสมาคมกีฬาแ งจัง วัดศรีสะเกษ 0 200,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 200,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 200,000 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 200,000 0 284,560
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานสัปดา ์สงเสริมพระพุทธ
ศาสนาเนื่องในวันอาสาฬ บูชาและวันเข้า
พรรษา

30,000 0 0 0 % 0

โครงการทาบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศล

30,000 20,000 30,000 -66.67 % 10,000

โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา 0 0 0 100 % 10,000

โครงการประเพณีแ เทียนพรรษา 0 0 30,000 -100 % 0
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โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์ 149,000 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 209,000 20,000 60,000 40,000
รวมงบดาเนินงาน 209,000 20,000 60,000 40,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

อุด นุนอาเภอกันทรลักษ์ ตามโครงการงาน 
"เทศกาลผลไม้ และของดีกันทรลักษ์"

0 0 20,000 0 % 20,000

อุด นุนอาเภอกันทรลักษ์ ตามโครงการจัด
งานเทศกาลงานผลไม้และของดีอาเภอ
กันทรลักษ์

20,000 20,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 20,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 229,000 40,000 80,000 60,000
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

อุด นุนอาเภอกันทรลักษ์ ตามโครงการ
จัดการแขงขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ สู
อุทยานแ งชาติเขาพระวิ าร

20,000 0 20,000 0 % 20,000

อุด นุนอาเภอกันทรลักษ์ ตามโครงการ
สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพอของแผนดิน 
เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสม ามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกสูอุทยานแ งชาติเขาพระวิ าร 
ประจาปี พ.ศ.2562

0 20,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 20,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 20,000 20,000 20,000 20,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 249,000 260,000 100,000 364,560
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 455,520

เงินประจาตาแ นง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 680,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 79,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 1,256,940
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,256,940

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 105,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 60,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 175,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,431,940
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 571,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 12,780

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 204,360
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 6,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 795,060
รวมงบบุคลากร 0 0 0 795,060

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 36,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 210,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 200,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 446,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอลิก
พร้อมกระเช้าซอมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ

0 0 0 100 % 2,500,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 2,500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร รือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างฌาปนสถาน (เมรุ) ชนิด
เตาเผาเดียว บ้าน ้วยพอก มูที่ 11

0 0 0 100 % 1,000,000

โครงการกอสร้างรั้วและกอสร้างขยายผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริมเ ล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแก มูที่ 6

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างโรงจอดรถสานักงาน
เทศบาลตาบล นอง ญ้าลาด

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงและตอเติมอาคารสานัก
งานเทศบาลตาบล นอง ญ้าลาด

0 0 500,000 -100 % 0

คาตอเติม รือดัดแปลงอาคาร รือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

โครงการกอสร้างรั้วคอนกรีตด้าน ลัง ศพด
.วัดกระบี่

0 0 0 100 % 150,000
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โครงการกอสร้าง ้องเก็บของเทศบาลตาบล
นอง ญ้าลาด

0 0 0 100 % 180,000

โครงการซอมแซมศาลาประชาคม 
บ้านกระบี่ มูที่ 5

0 0 0 100 % 180,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก สายทางบ้านศรีเจริญ 
มูที่ 10

0 0 190,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก นึ่งข้าง สายทางบ้าน
ดงสูง มูที่ 15

0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
สายทางบ้านกระบี่ มูที่ 5

0 0 240,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
สายทางบ้านแกใต้พัฒนา มูที่ 16

0 0 0 100 % 337,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
สายทางบ้านซาตาวัน มูที่ 17

0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
สายทางบ้านดงกอ มูที่ 9

0 0 270,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
สายทางบ้านโนนมวงใต้ มูที่ 13

0 0 0 100 % 320,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
สายทางบ้านโนนมวงใต้ มูที่ 13 (ข้างโรง
ยิมเนเซียมสนามกีฬากลาง นอง ญ้าลาด)

0 0 190,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
สายทางบ้านป่าไม้พัฒนา มูที่ 7

0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
สายทางบ้านศรีเจริญ มูที่ 10 - บ้านดงสูง 
มูที่ 15

0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
สายทางบ้านสมบูรณ์ มูที่ 4

0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
สายทางบ้านสมบูรณ์ มูที่ 4

0 0 117,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
สายทางบ้าน ้วยพอก มูที่ 11

0 0 170,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างระบบประปา มูบ้าน 
บ้านกระบี่เ นือ มูที่ 8 (คุ้มศูนย์อพยพ)

0 0 440,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างระบบประปา มูบ้าน บ้าน
ซาตาวัน มูที่ 17 (คุ้มบ้านซาน้อย-บ้านเข
วา)

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างระบบประปา มูบ้าน บ้าน
ดงกอ มูที่ 9 (คุ้มวัดบ้านดงกอ)

0 0 260,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างระบบประปา มูบ้าน บ้าน
ป่าไม้พัฒนา มูที่ 7 (คุ้มกอดรีสอร์ท)

0 0 278,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเ ล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดตะแกรงเ ล็ก
และวางทอระบายน้า คสล. บ้านป่าไม้
พัฒนา มูที่ 7 ( น้าบ้านผู้ชวยผู้ใ ญ
บ้าน-ข้ามแยกสุดถนน คสล.)

0 0 0 100 % 430,000

โครงการขยายเขตทอเมนประปาภายใน มู
บ้าน บ้านสมบูรณ์ มูที่ 4 (ซอย นองเขื่อง)

0 0 34,000 -100 % 0

โครงการเจาะบอบาดาล บ้านกระบี่ มูที่ 5 
(คุ้มบ้านไผ)

0 0 80,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทางบ้านกระบี่เ นือ มูที่ 8

0 0 500,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
บ้านกระบี่ มูที่ 5 - บ้านป่าไม้พัฒนา มูที่ 
7

0 297,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
บ้านดงสูง มูที่ 15 (ซอยบ้านอาจารย์บุญ
ศรี) 

0 0 350,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
บ้านโนนมวงใต้ มูที่ 13 (สายอินนารีสอร์ท
เชื่อมเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์) 

0 0 300,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
บ้านศรีเจริญ มูที่ 10 - บ้านดงสูง มูที่ 
15 

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
บ้านสมบูรณ์ มูที่ 4 (ซอยบ้านนายสุพร 
สายชมภู)

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
บ้าน ้วยพอก มูที่ 11 - วัดป่าดารงพุทธ
ธรรม 

0 0 380,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างประตูรั้วสานักงานเทศบาล
ตาบล นอง ญ้าลาด

0 198,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างระบบประปา มูบ้าน บ้าน
โนนมวงใต้ มูที่ 13

0 438,655.89 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรั้วคอนกรีต (ด้าน ลัง
สานักงานเทศบาลตาบล นอง ญ้าลาด)

0 109,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้าง ลังคาคลุมลานคอนกรีต
อเนกประสงค์เทศบาลตาบล นอง ญ้าลาด

0 397,000 0 0 % 0

โครงการตอเติม ้องทางานกองชาง 0 168,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งลูกกรงรั้วสานักงานเทศบาล
ตาบล นอง ญ้าลาด

0 122,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,729,655.89 5,709,000 4,097,000
รวมงบลงทุน 0 1,729,655.89 5,709,000 6,597,000
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รวมงานก่อสร้าง 0 1,729,655.89 5,709,000 7,838,060
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 1,729,655.89 5,709,000 9,270,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

0 0 30,000 -50 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 15,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 5,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 40,000 20,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 40,000 20,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 40,000 20,000
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเ มาเดินทอประปา รือติดตั้ง
อุปกรณ์ประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุง
ระบบประปา การบารุงรักษาซอมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ์

113,250 216,311.5 250,000 -60 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 113,250 216,311.5 250,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 163,400 125,362 200,000 -50 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 163,400 125,362 200,000 100,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 933,067.78 942,215.88 1,030,000 -51.46 % 500,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 933,067.78 942,215.88 1,030,000 500,000
รวมงบดาเนินงาน 1,209,717.78 1,283,889.38 1,480,000 700,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้าแบบจุมใต้น้า (Summersible 
Pump) 1.5HP 220V

0 40,000 78,000 -30.77 % 54,000

เครื่องสูบน้าแบบจุมใต้น้า (Summersible 
Pump) 2HP 220V

46,000 69,000 51,000 17.65 % 60,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ถังกรองน้า (เ ล็ก) 0 0 0 100 % 240,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 46,000 109,000 129,000 354,000
รวมงบลงทุน 46,000 109,000 129,000 354,000

รวมงานกิจการประปา 1,255,717.78 1,392,889.38 1,609,000 1,054,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,255,717.78 1,392,889.38 1,609,000 1,054,000

รวมทุกแผนงาน 34,515,761.37 30,942,695.84 40,830,000 40,800,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ. . 2565

ท บา ตาบ นอง ญา าด

อา ภอ ันทร ั    จัง ัด รี ะ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,800,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,907,050 บาท
งบกลาง รวม 11,907,050 บาท

งบกลาง รวม 11,907,050 บาท
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม จาน น 200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ังคมของพนั งานจาง รณี
นายจางในอัตรารอย ะ 5 ของค่าจางที่ ท บา ตาบ นอง ญา
าดจะตองจ่ายใ ่  านั งานประ ัน ังคมจัง ัด รี ะ  

ตามระ บียบ ะ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติประ ัน ังคม  พ. .2533

งิน มทบ องทุน งินทด ทน จาน น 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน มทบ องทุน งินทด ทน ใ ่  านั งาน
ประ ัน ังคมจัง ัด รี ะ  ตามพระราชบัญญัติ งินทด
ทน (ฉบับที่ 2) พ. .2561   พื่อใ ค ามคุมครอง ่ ู จางที่

ประ บอันตราย  จ็บป ย ตาย  รือ ูญ ายอัน นื่องมาจา ารทา
งานใ ่นายจาง  ดยคาน ณในอัตรารอย ะ 0.2 ของค่าจางทั้ง
ปี (ม ราคม - ธัน าคม)

ันที่พิมพ : 13/9/2564  17:10:49 นา : 1/99



บี้ยยังชีพผู ูงอายุ จาน น 7,801,500 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ง คราะ บี้ยยังชีพผู ูงอายุ ตามระ บียบ ะ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้ 

1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย  ่าด ย ั ณฑ ารจ่าย งิน บี้ย
ยังชีพผู ูงอายุขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2552  ะที่

ไข พิ่ม ติม ร มถึง นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ย ของ
2.  นัง ือ ระทร งม าดไทย ด่ นที่ ุด ที่ มท.0808.2/  3749
   ง ันที่ 30  มิถุนายน 2564   รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ. .2565  ขององค ร
ป ครอง ่ นทองถิ่น 
3.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นที่ ุด ที่ มท
 0810.6/  1430   ง ันที่  6   ร ฎาคม 2564  
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น  (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
นาที่ 124   าดับที่  1

บี้ยยังชีพค ามพิ าร จาน น 2,716,500 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ง คราะ บี้ยยังชีพผูพิ าร ตามระ บียบ ะ
นัง ือ ั่ง าร ดังนี้ 

1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย  ่าด ย ั ณฑ ารจ่าย งิน บี้ย
ค ามพิ ารใ คนพิ ารขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2553
  ะที่ ไข พิ่ม ติม ร มถึง นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ย ของ
2.  นัง ือ ระทร งม าดไทย ด่ นที่ ุด ที่ มท.0808.2/  3749
   ง ันที่ 30  มิถุนายน 2564   รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ. .2565  ขององค ร
ป ครอง ่ นทองถิ่น 
3.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นที่ ุด ที่ มท
 0810.6/  1430   ง ันที่  6   ร ฎาคม 2564 
 -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น  (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
นาที่ 124   าดับที่  2
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บี้ยยังชีพผูป ย อด จาน น 84,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน บี้ยยังชีพใ ่ ผูป ย อด  ตามบัญชีรายชื่อที่ได
รับอนุมัติจา ผูบริ าร ตามระ บียบ ะ นัง ือ ั่ง ารดังนี้ 
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย  ่าด ย ารจ่าย งิน ง คราะ พื่อ
ารยังชีพขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2548 ร มถึง
นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ย ของ

2.  นัง ือ ระทร งม าดไทย ด่ นที่ ุด ที่ มท.0808.2/  3749
   ง ันที่ 30  มิถุนายน 2564   รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ. .2565  ขององค ร
ป ครอง ่ นทองถิ่น 
3.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นที่ ุด ที่ มท
 0810.6/  1430   ง ันที่  6   ร ฎาคม 2564 
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น  (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
นาที่  124   าดับที่  3 

 
งิน ารองจ่าย จาน น 200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายใน รณีฉุ ฉินที่มี ตุ าธารณภัย ิด
ขึ้น  รือ รณี ารป้อง ัน ะยับยั้ง ่อน ิด าธารณภัย  รือคาด
่าจะ ิด าธารณภัย  รือ รณีฉุ ฉิน พื่อบรร ทาปัญ าค าม
ดือดรอนของประชาชน ป็น ่ นร มได ตามระ บียบ ะ นัง ือ
ั่ง ารดังนี้ 

1. ตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย ิธี ารงบประมาณของ
องค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2563 ขอ 19
2.  นัง ือ ระทร งม าดไทย ด่ นมา  ที่ มท 0313.4/  667  ง
ันที่ 12 มีนาคม 2545

3.  นัง ือ ระทร งม าดไทย ด่ นที่ ุด ที่ มท 0808.2/  4072
  ง ันที่ 15  ร ฎาคม 2559
4.  นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/  3215  ง ันที่ 6
 มิถุนายน 2559  
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รายจ่ายตามขอผู พัน

งินบารุง มาคม ันนิบาต ท บา ่งประ ท ไทย จาน น 34,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินบารุง มาคม ันนิบาต ท บา ่งประ ท ไทย 
ตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ยรายจ่ายขององค ร
ป ครอง
่ นทองถิ่น ี่ย ับค่าบารุง มาคม พ. .2555 ขอ 5  ถือปฏิบัติ

ตาม นัง ือ มาคม ันนิบาต ท บา ่งประ ท ไทย  ันนิบาต
ท บา ่งประ ท ไทย ( .ท.ท.) ที่  .ท.ท. 531/2555
  รื่อง  ารตั้งงบประมาณรายจ่าย ี่ย ับค่าบารุง มาคม
ไม่นอย ่ารอย ะ นึ่ง ่ น ของรายรับจริงในปีที่ ่ งมา

 (ไม่ร ม งิน ู  งินจ่ายขาด งิน ะ ม  ะ งินอุด นุนทุ
ประ ภท)  ต่ไม่ ิน 500,000.- บาท
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น  (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
นาที่  125   าดับที่  6  

   
งินบา น็จ ู จางประจา จาน น 49,660 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินบา น็จ ู จางประจาที่ ียณอายุ 
ตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.  นัง ือ ระทร งม าดไทย ด่ นที่ ุด ที่ มท 0808.2/  3749
ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564  รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ

ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ. .2565 ขององค ร
ป ครอง ่ นทองถิ่น

งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญขาราช าร ่ นทองถิ่น ( .บ.ท.) จาน น 645,390 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญขาราช าร ่ น
ทองถิ่น ดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ านั งาน องทุนบา น็จ
บานาญขาราช าร ่ นทองถิ่น  รม ่ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ที่ มท 
0808.5/  31  ง ันที่ 21 ตุ าคม 2563  ดยใ ท บา ตั้งจ่ายใน
อัตรารอย ะ 3 ของรายได  ดยไม่ร มรายไดจา พันธบัตร  งิน ู
งินที่มีผูอุทิ ใ   ะ งินอุด นุนทุ ชนิด
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งิน มทบ องทุน ั ประ ัน ุขภาพในระดับทองถิ่น จาน น 166,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน มทบ องทุน ั ประ ัน ุขภาพในระดับทอง
ถิ่น 
ตามระ บียบ ะ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย ารตั้งงบประมาณของ
องค รป ครอง ่ นทองถิ่น  พื่อ มทบ องทุน พ. .2561  ะที่

ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ. .2563
2. ประ า คณะ รรม าร ั ประ ัน ุขภาพ ่งชาติ  รื่อง  าร
า นด ั ณฑ พื่อ นับ นุนใ องค รป ครอง ่ นทองถิ่น

ดา นินงาน ะบริ ารจัด าร องทุน ั ประ ัน ุขภาพในระดับ
ทองถิ่น รือพื้นที่ พ. .2561 ในอัตราไม่นอย ่ารอย ะ 50  รณี
รายไดไม่ร ม งินอุด นุน ูง ่า 20  านบาท
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น  (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
นาที่  125   าดับที่  5
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,826,140 บาท

งบบุคลากร รวม 5,981,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
งิน ดือนนาย /รองนาย องค รป ครอง ่ นทองถิ่น จาน น 695,520 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน ใ ่
1. นาย ท มนตรี จาน น 27,600.- บาท/ ดือน
จาน น 12  ดือน  ป็น งิน 331,200.- บาท
2. รองนาย ท มนตรี จาน น 2 คนๆ  ะ 15,180.- บาท/ ดือน
จาน น 12  ดือน  ป็น งิน 364,320.- บาท
ตามระ บียบ ระทร งม าดไทย  ่าด ย งินค่าตอบ ทน
นาย ท มนตรี รองนาย ท มนตรี ประธาน ภา ท บา  
รองประธาน ภา ท บา   มาชิ ภา ท บา  

ขานุ ารนาย ท มนตรี ที่ปรึ านาย ท มนตรี  ะ
ารจ่ายค่า บี้ยประชุม รรม าร ภา ท บา  พ. .2554 (ขอ 8) 

 

ค่าตอบ ทนประจาตา น่งนาย /รองนาย จาน น 120,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนประจาตา น่ง ใ ่
1. นาย ท มนตรี จาน น 4,000.- บาท/ ดือน
จาน น 12  ดือน  ป็น งิน 48,000.- บาท
2. รองนาย ท มนตรี จาน น 2 คนๆ  ะ 3,000.- บาท/ ดือน
จาน น 12  ดือน  ป็น งิน 72,000.- บาท
ตามระ บียบ ระทร งม าดไทย  ่าด ย งินค่าตอบ ทน
นาย ท มนตรี รองนาย ท มนตรี ประธาน ภา ท บา  
รองประธาน ภา ท บา   มาชิ ภา ท บา  

ขานุ ารนาย ท มนตรี ที่ปรึ านาย ท มนตรี  ะ
ารจ่ายค่า บี้ยประชุม รรม าร ภา ท บา  พ. .2554 (ขอ 8)
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ค่าตอบ ทนพิ นาย /รองนาย จาน น 120,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนพิ  ใ ่
1. นาย ท มนตรี จาน น 4,000.- บาท/ ดือน
จาน น 12  ดือน  ป็น งิน 48,000.- บาท
2. รองนาย ท มนตรี จาน น 2 คนๆ  ะ 3,000.- บาท/ ดือน
จาน น 12  ดือน  ป็น งิน 72,000.- บาท
ตามระ บียบ ระทร งม าดไทย  ่าด ย งินค่าตอบ ทน
นาย ท มนตรี รองนาย ท มนตรี ประธาน ภา ท บา  
รองประธาน ภา ท บา   มาชิ ภา ท บา  

ขานุ ารนาย ท มนตรี ที่ปรึ านาย ท มนตรี  ะ
ารจ่ายค่า บี้ยประชุม รรม าร ภา ท บา  พ. .2554 (ขอ 8)

 

ค่าตอบ ทนราย ดือน ขานุ าร/ที่ปรึ านาย ท มนตรี นาย
องค ารบริ าร ่ นตาบ

จาน น 198,720 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทน ใ ่
1.  ขานุ ารนาย ท มนตรี จาน น 9,660.- บาท/ ดือน
จาน น 12  ดือน  ป็น งิน 115,920.- บาท
2. ที่ปรึ านาย ท มนตรี จาน น 6,900.- บาท/ ดือน
จาน น 12  ดือน  ป็น งิน 82,800.- บาท
ตามระ บียบ ระทร งม าดไทย  ่าด ย งินค่าตอบ ทน
นาย ท มนตรี รองนาย ท มนตรี ประธาน ภา ท บา  
รองประธาน ภา ท บา   มาชิ ภา ท บา  

ขานุ ารนาย ท มนตรี ที่ปรึ านาย ท มนตรี  ะ
ารจ่ายค่า บี้ยประชุม รรม าร ภา ท บา  พ. .2554 (ขอ 8)
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ค่าตอบ ทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ขานุ าร ภา
องค รป ครอง ่ นทองถิ่น

จาน น 1,490,400 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทน ใ ่
1. ประธาน ภา ท บา  จาน น 15,180.- บาท/ ดือน 
จาน น 12  ดือน  ป็น งิน 182,160.- บาท
2. รองประธาน ภา ท บา  จาน น 12,420.- บาท/ ดือน
จาน น 12  ดือน  ป็น งิน 149,040.- บาท
3.  มาชิ ภา ท บา  จาน น 10 คนๆ  ะ 9,660.- บาท/ ดือน 
จาน น 12  ดือน  ป็น งิน 1,159,200.- บาท
ตามระ บียบ ระทร งม าดไทย  ่าด ย งินค่าตอบ ทน
นาย ท มนตรี รองนาย ท มนตรี ประธาน ภา ท บา  
รองประธาน ภา ท บา   มาชิ ภา ท บา  

ขานุ ารนาย ท มนตรี ที่ปรึ านาย ท มนตรี  ะ
ารจ่ายค่า บี้ยประชุม รรม าร ภา ท บา  พ. .2554 (ขอ 8)

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 3,356,400 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน ่ นทองถิ่น จาน น 2,171,400 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน ะ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปี ใ ่
พนั งาน ท บา  จาน น  6  อัตรา  ดังนี้
1. ตา น่ง  ป ัด ท บา
2. ตา น่ง  รองป ัด ท บา
3. ตา น่ง   ั นา านั ป ัด ท บา
4. ตา น่ง  นั จัด ารงานทั่ ไป 
5. ตา น่ง  นั ทรัพยา รบุคค
6. ตา น่ง   จาพนั งานธุร าร
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งิน พิ่มต่าง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน ่ นทองถิ่น จาน น 84,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มใ ่ พนั งาน ท บา  ที่ไดรับ งินประจา
ตา น่งตาม ฎ มาย ่าด ย งิน ดือน ะ งินประจาตา น่ง ะ
มี ิทธิไดรับค่าตอบ ทนราย ดือน ท่า ับอัตรา งินประจาตา น่ง
ที่ไดรับอยู่ในอัตรา ดือน ะ 7,000.-  บาท ร มถึง งินค่าตอบ ทน
นอ นือจา งิน ดือนของพนั งาน ท บา ที่มี ิทธิไดรับ งินค่า
ตอบ ทน ตาม ประ า   ท.จ. รี ะ   รื่อง าร า นด ั

ณฑ ารใ พนั งาน ท บา ไดรับ งินค่าตอบ ทนนอ นือ
จา งิน ดือน 
    
  
 

งินประจาตา น่ง จาน น 168,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่ง ใ ่ พนั งาน ท บา   
จาน น  3  อัตรา ดังนี้
1. ตา น่ง ป ัด ท บา  (นั บริ ารงาน ท บา ) ระดับ าง 
จาน น 7,000 บาท/ ดือน จาน น 12  ดือน  
ป็น งิน  84,000.-  บาท
2. ตา น่ง รองป ัด ท บา   ระดับตน  
จาน น 3,500.- บาท/ ดือน จาน น 12  ดือน 
ป็น งิน  42,000.-  บาท
3. ตา น่ง  ั นา านั ป ัด  ระดับตน  
จาน น 3,500.- บาท/ ดือน จาน น 12  ดือน
ป็น งิน  42,000.-  บาท

ค่าตอบ ทนพนั งานจาง จาน น 861,540 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนใ ่ พนั งานจางตามภาร ิจ 
จาน น  2  อัตรา  ดังนี้ 
1. ตา น่ง ผูช่ ย จาพนั งานธุร าร
2. ตา น่ง พนั งานขับรถยนต
พนั งานจางทั่ ไป จาน น  4  อัตรา  ดังนี้
1. ตา น่ง ยาม
2. ตา น่ง ภาร รง
3. ตา น่ง คนงาน  จาน น  2  คน
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งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจาง จาน น 71,460 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่ ครา  ใ ่ 
พนั งานจางตามภาร ิจ จาน น  1  อัตรา  ดังนี้
1. ตา น่ง ผูช่ ย จาพนั งานธุร าร
พนั งานจางทั่ ไป จาน น  4  อัตรา  ดังนี้
1. ตา น่ง ยาม
2. ตา น่ง ภาร รง
3. ตา น่ง คนงาน  จาน น  2  คน

งบดาเนินงาน รวม 704,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 229,200 บาท
ค่าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน ่องค รป ครอง ่ น
ทองถิ่น

จาน น 15,000 บาท

า รับจ่าย ป็นค่าตอบ ทน ่ผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน
่องค รป ครอง ่ นทองถิ่น ดังนี้

1. ค่าตอบ ทน า รับบุคค  คณะ รรม าร  ะคณะอนุ รรม
าร ที่ไดรับ ต่งตั้งใ ปฏิบัติ นาที่อัน ป็นประ ยชนต่อ

งานราช ารของ ท บา   ตั้งไ   5,000.-  บาท  ป็นไปตาม
ระ บียบ ะ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.1  นัง ือ ระทร งม าดไทย ด่ นมา  ที่ มท 0804.4/  2158
  ง ันที่ 20  ม ายน 2559
1.2 ระ บียน านั นาย รัฐมนตรี ่าด ย ั ณฑ ารปฏิบัติ

ี่ย ับค ามรับผิดทาง ะ มิดของ จา นาที่ พ. .2539
1.3  นัง ือ ระทร ง ารค ัง ที่  ค 0406.4/  38  ง ันที่ 28
  ม ายน 2558
 2.  งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ   
ตั้งไ   10,000.-  บาท 
    พื่อจ่าย ป็น งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ   า รับ 
พนั งาน ท บา   ู จางประจา พนั งานจางตามภาร ิจ  ะ 
พนั งานจางทั่ ไป ตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร
า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ อันมี ั ณะ ป็น
งินราง ั ประจาปี ่พนั งาน ่ นทองถิ่นใ ถือ ป็นรายจ่ายอื่น
ขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2557 
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ค่า บี้ยประชุม จาน น 5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ยประชุมคณะ รรม าร ามัญ คณะ รรม าร
ิ ามัญ คณะ รรม าร ามัญประจา ภา ท บา  ใน ารตร จ

รายงาน ารประชุม ภา ท บา  ประชุมคณะ รรม าร ปร
ญัตติ ฯ ฯ ตามระ บียบ ระทร งม าดไทย  ่าด ยขอบังคับ าร
ประชุม ภาทองถิ่น พ. .2547  ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.
.2554 ขอ 105  ดยอา ัย ั ณฑตามระ บียบ ระทร ง
ม าดไทย  ่าด ย งิน ดือน  งินค่าตอบ ทน  ะประ ยชนตอบ
ทนอย่างอื่นของนาย ท มนตรี รองนาย ท มนตรี ประธาน
ภา ท บา   รองประธาน ภา ท บา   มาชิ ภา
ท บา   ขานุ ารนาย ท มนตรี  ที่ปรึ านาย
ท มนตรี  ะ ารจ่าย งินค่า บี้ยประชุม รรม าร ภา ท บา  พ
. .2554  รือ พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ยประชุมคณะ รรม าร รือคณะ
อนุ รรม ารที่ไดรับ ต่งตั้งตาม ฎ มาย รือตามระ บียบ รือ
นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ย ของ

ค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ าราช าร จาน น 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนใ ่ จา นาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
ตาม นาที่ป ติ ดย ั ณะงาน ่ นใ ญ่จะตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง
านั งาน ะไดปฏิบัติงานนั้นนอ าราช ารในที่ตั้ง านั งาน
รือ ดย ั ณะงาน ่ นใ ญ่ตองปฏิบัติงานนอ ที่ตั้ง านั งาน
ะไดปฏิบัติงานนั้นนอ าราช ารนอ ที่ตั้ง านั งาน  รือ

ดย ั ณะงานป ติตองปฏิบัติงานใน ั ณะ ป็นผ ัด รือ ะ
ะไดปฏิบัติงานนั้นนอ ผ ัด รือ ะของตน

ตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ จ่ายค่าตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ าราช ารขององค รป ครอง ่ นทอง

ถิ่น พ. .2559
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  2409  ง ันที่ 19 พฤ จิ ายน 2559  รื่อง ระ บียบ
ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ จ่าย งินค่าตอบ ทน ารปฏิบัติ

งานนอ าราช ารขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2559 
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ค่า ช่าบาน จาน น 169,200 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบานใ ่ พนั งาน ท บา  ที่มี ิทธิ บิ  ตาม
ระ บียบ ่าด ยค่า ช่าบานของขาราช ารทองถิ่น พ. .2548  ะ
ฉบับที่ ไข พิ่ม ติม ตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท
 0808.2/  5862  ง ันที่ 12 ตุ าคม 2559  รื่อง  ั ณฑ ะ
ิธี าร ี่ย ับ าร บิ จ่าย งินค่า ช่าบานของขาราช าร ่ นทอง

ถิ่น ร มถึง ฎ มาย ระ บียบ ะ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ย ของ
งินช่ ย ือ าร ึ าบุตร

งินช่ ย ือ าร ึ าบุตรขาราช าร/พนั งาน/ ู จางประจา จาน น 30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่ ย ือ าร ึ าบุตร ใ ่ พนั งาน
ท บา  ที่มี ิทธิได ตามระ บียบ ะ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย งิน ั ดิ าร ี่ย ับ าร
ึ าของบุตรพนั งาน ่ นทองถิ่น  พ. .2563

2.  นัง ือ รมบัญชี าง ด่ นที่ ุด ที่  ค 0422.3/  257  ง ัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559  รื่อง ประ ภท ะอัตรา งินบารุง าร ึ า

ะค่า ่า รียน
3.  นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0809.3/  1013  ง ันที่ 18
  ุมภาพันธ 2559  รื่อง  าร บิ งิน ั ดิ าร ี่ย ับ าร ึ า
บุตร 4.  นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0809.3/  4522  ง ัน
ที่ 9  ิง าคม 2559  รื่อง ประ ภท ะอัตรา งินบารุง าร ึ า

ะค่า ่า รียน
ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

ค่าจัดทาประ ันภัยทรัพย ินของ ท บา จาน น 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายใน ารจัดทาประ ันภัยทรัพย ินของ
ท บา  ตามระ บียบ ะ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ยค่าใชจ่ายใน ารจัดทา
ประ ันภัยทรัพย ินขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2562
  ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ. .2564
2. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย ารใช ะบารุงรั ารถ
ยนตขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2548  ไข พิ่ม
ติม ฉบับที่ 2 พ. .2563 
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ค่าธรรม นียมใน ารดา นินคดี จาน น 5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าธรรม นียมต่างๆ ใน าร ป ี่ยนที่ดิน ค่า
ธรรม นียมอื่นๆ ที่จา ป็นตองดา นิน ารในระ ่างปีงบประมาณ
ของ ท บา ตาบ นอง ญา าด 
 

รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร จาน น 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มาบริ ารใ ับผูรับจางทา ารอย่างใดอย่าง
นึ่งซึ่งมิใช่ ารประ อบ ดัด ป ง ต่อ ติมครุภัณฑ รือ ิ่ง ่อ ราง

อย่างใดอย่าง นึ่ง ะอยู่ในค ามรับผิดชอบของผูรับจาง ค่าถ่าย
อ าร ค่ารับ าร าร ค่า ย็บ นัง ือ รือ ขาป นัง ือ ค่าจาง
มาต ต่ง น ย่อม ป ู ตนไม ะต ต่งตนไม ค่า าจัด ิ่ง

ปฏิ ู  ต อดจน ารจาง มาอื่นๆ ที่อยู่ในอานาจ นาที่ของ
ท บา ตาบ นอง ญา าด
รณีจาง มาบริ ารใ ถือปฏิบัติ ตามระ บียบ ะ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้

1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ ค่าใชจ่ายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2562
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
 1095  ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ะ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจ่ายประจาปีขององค รป ครอง ่ น
ทองถิ่น
3.  นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/  4044   ง ัน
ที่ 10   ร ฎาคม 2553   รื่อง  ั ณฑ ารดา นิน ารจาง
อ ชน ะ าร บิ จ่าย งินค่าจาง มาบริ ารขององค รป ครอง
่ นทองถิ่น 
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รายจ่าย ี่ย ับ ารรับรอง ะพิธี าร จาน น 100,000 บาท

1. ค่ารับรอง  ตั้งไ   10,000.-  บาท
    พื่อจ่าย ป็นค่าอา าร ่าง ะ ครื่องดื่ม ค่าอา าร  า รับ รณี
น่ ยงานอื่น รือบุคค ภายนอ ขาดูงาน รือ ยี่ยมชมองค ร

ป ครอง ่ นทองถิ่น  รือ รณี ารตร จ ยี่ยม รือตร จ
ราช าร  าร ถ งข่า ขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น 
2. ค่าใชจ่ายใน ารจัดประชุมราช าร  ตั้งไ  50,000.-  บาท
    พื่อจ่าย ป็นค่าอา าร ่าง ะ ครื่องดื่ม ค่าอา าร ใน าร
ประชุมราช ารขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น ร มถึง ารประชุม
ราช ารทางไ ผ่านดา ทียม
3. ค่าใชจ่ายใน ารจัดงานรัฐพิธีต่างๆ  ตั้งไ  40,000.-  บาท
    พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายใน ารจัด ิจ รรม ฉ ิมฉ องใน ัน าคัญ
ของชาติ  า นา  ะพระม า ัตริย งานรับ ด็จ ชื้อพระ ง
ทุ พระองค  ะ ันงานรัฐพิธีต่างๆ  ช่น  ันปิยะม าราช (23
 ตุ าคม ของทุ ปี)  ะ ัน าคัญอื่นๆ ค่าพานพุ่ม ค่าพ ง
มา า ค่า ครื่อง ั ารบูชา ค่าพระบรม าทิ ั ณ ค่าใชจ่ายใน
าร ่ง ริม ิจ รรมร่ มงาน ค่า ั ดุอป รณต่างๆ ค่าใชจ่าย

อื่นๆ ที่จา ป็นที่อยู่ในประ ภทนี้ 
ตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้ 
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ ค่าใชจ่ายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2562
2. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย ารรับ งิน  าร บิ จ่าย
งิน  ารฝา งิน  าร ็บรั า งิน ะ ารตร จ งินขององค ร
ป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2547  ะที่ ไข พิ่ม ติม
3.  นัง ือ ระทร งม าดไทย ด่ นที่ ุด ที่ มท 0808.2/  0677
  ง ันที่ 6  ุมภาพันธ 2563
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รายจ่าย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ขา ั ณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายใน าร ดินทางไปราช าร จาน น 30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่าย า รับค่า งทะ บียน ค่า บี้ย ี้ยง ค่า
พา นะ ค่า ช่าที่พั ะค่าใชจ่ายอื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร
รือไปอบรม ัมมนา ของ พนั งาน ท บา  พนั งาน

จางฯ  ต อดจนผูที่ไดรับอนุญาตใ ดินทางไปราช าร ทั้งใน าร
ดินทางไป ึ าดูงานทั้งในประ ท ะต่างประ ท  
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ยค่าใชจ่ายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2555  ไข พิ่ม ติม
ถึงปัจจุบัน

 
 
 

ครง ารฝึ อบรม พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพ ารปฏิบัติงาน ่บุค า ร ผู
บริ าร พนั งาน ท บา  ะ มาชิ ภา ท บา

จาน น 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายตาม ครง ารฝึ อบรม พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพ
ารปฏิบัติงาน ่บุค า ร ผูบริ าร พนั งาน ท บา ะ มาชิ
ภา ท บา   ะผูที่ไดรับอนุมัติใ ขาร่ ม ครง าร  า รับ ป็น

ค่าตอบ ทน ิทยา ร ค่าพา นะ ค่า ช่าที่พั  ค่าอา าร ะ ครื่อง
ดื่ม ค่า ั ดุอุป รณใน ารฝึ อบรม ะค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่ ี่ย ของ
ับ ครง าร

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ยค่าใชจ่ายใน
ารอบรม ะ ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557

-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
นาที่  133   าดับที่  1 

ันที่พิมพ : 13/9/2564  17:10:49 นา : 15/99



ค่าบารุงรั า ะซ่อม ซม จาน น 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อม ซมบารุงรั าทรัพย ิน พื่อใ ามารถใช
งานไดตามป ติ  รณี ป็น ารจาง มาทั้ง ิ่งของ ะค่า รง
งาน ใ จ่ายจา ค่าใช อย  ่ น รณีที่องค รป ครอง ่ นทองถิ่น
ป็นผูดา นิน ารซ่อม ซมบารุงรั าทรัพย ิน องใ ปฏิบัติ ดังนี้
1. ค่าจาง มา รงงานของบุคค ภายนอ ใ จ่ายจา ค่าใช อย
2. ค่า ิ่งของที่ซื้อมาใชใน ารซ่อม ซมบารุงรั าทรัพย ินใ จ่าย
จา ค่า ั ดุ
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ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
ั ดุ านั งาน จาน น 30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ั ดุ านั งาน  บ่งออ ป็น 2 ประ ภท ดังนี้
- ประ ภท ั ดุคงทน ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะคงทน ต่
ตามป ติมีอายุ ารใชงานไม่ยืนนาน  รือ มื่อนาไปใชงาน ิด
ค ามชารุด ีย าย ไม่ ามารถซ่อม ซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือ
ซ่อม ซม ไม่คุมค่า  ช่น  นัง ือ  ครื่องคิด ขขนาด ็   ครื่อง
จาะ ระดา ขนาด ็  ไมบรรทัด ็   รรไ ร  าอี้
พ า ติ  ตรายาง ตะ รง าง อ าร  ครื่องตัด ระดา   ครื่อง
ย็บ ระดา   ุญ จ พระบรมฉายา ั ณ  ผงปิดประ า   ผ่น
ป้ายชื่อ านั งาน มู่ ี่ ม่านปรับ ง ฯ ฯ
- ประ ภท ั ดุ ิ้น ป ือง ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะที่ใช

ย่อม ิ้น ป ือง มดไป  ปร ภาพ รือ ป ี่ยน ภาพในระยะ
าอัน ั้น รือไม่คง ภาพ

ดิม  ช่น  ระดา   มึ  ดิน อ ปา า ยาง บ น้ายา บคา
ผิด  ทป า   ด ย็บ ระดา  ซอง อ าร ต ับผง มึ  ไม
บรรทัด  ระดา คารบอน  ระดา ไข  ฟ้ม  ิ่งพิมพที่ไดจา าร
ซื้อ รือจางพิมพ ฯ ฯ
ตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ ค่าใชจ่ายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2562
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  1095   ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564   รื่อง รูป บบ

ะ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจ่ายประจาปีขององค ร
ป ครอง ่ นทองถิ่น
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ั ดุไฟฟ้า ะ ิทยุ จาน น 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ั ดุไฟฟ้า ะ ิทยุ   บ่งออ ป็น 3 ประ ภท ดังนี้
- ประ ภท ั ดุคงทน ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะคงทน ต่
ตามป ติมีอายุ ารใชงานไม่ยืนนาน  รือ มื่อนาไปใชงาน ิด
ค ามชารุด ีย าย ไม่ ามารถซ่อม ซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือ
ซ่อม ซม ไม่คุมค่า  ช่น ไม คร ฟน ขาตั้งไม คร ฟน  ครื่อง ัด
ระ ไฟฟ้า  ครื่อง ัด รงดันไฟฟ้า มาตร า รับตร จ งจร

ไฟฟ้า  ครื่องประจุไฟฟ้า ฯ ฯ
- ประ ภท ั ดุ ิ้น ป ือง ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะที่ใช

ย่อม ิ้น ป ือง มดไป  ปร ภาพ รือ ป ี่ยน ภาพในระยะ
าอัน ั้น รือไม่คง ภาพ ดิม  ช่น ฟิ   ทปพัน ายไฟฟ้า  าย

ไฟฟ้า  อดไฟฟ้า  อดไฟ  ข็มขัดรัด ายไฟฟ้า ป ั๊
ไฟฟ้า  ิตซไฟฟ้า ขา อดฟ ูออ ร ซนซ  บร อร  ฯ ฯ
- ประ ภท ั ดุอุป รณ ะอะไ ่ ได ่  ิ่งของที่ใช ป็นอุป รณ
ประ อบ ะอะไ ่ า รับ ารบารุงซ่อม ซมบารุงรั า
ทรัพย ินใ ับคืน ภาพดัง ดิมที่มี ั ณะ ารซ่อมบารุง
ป ติ  รือค่าซ่อม าง  ช่น ดอ า พง  ผง งจร ผัง ดง งจร
ต่าง  ผงบังคับทางไฟ ฯ ฯ
ตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ ค่าใชจ่ายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2562
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  1095   ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564   รื่อง รูป บบ

ะ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจ่ายประจาปีขององค ร
ป ครอง ่ นทองถิ่น
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ั ดุงานบานงานครั จาน น 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ั ดุงานบานงานครั   บ่งออ ป็น 2 ประ ภท ดัง
นี้
- ประ ภท ั ดุคงทน ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะคงทน ต่
ตามป ติมีอายุ ารใชงานไม่ยืนนาน  รือ มื่อนาไปใชงาน ิด
ค ามชารุด ีย าย ไม่ ามารถซ่อม ซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือ
ซ่อม ซม ไม่คุมค่า  ช่น  มอ  ระทะ  ะ ะมัง ตะ ิ   รอบ
รูป มีด ถัง ถาด  น้า จานรอง ถ ยชาม ชอน อม  ระจ
งา ถัง   ระติ น้ารอน ฯ ฯ 
- ประ ภท ั ดุ ิ้น ป ือง ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะที่ใช

ย่อม ิ้น ป ือง มดไป  ปร ภาพ รือ ป ี่ยน ภาพในระยะ
าอัน ั้น รือไม่คง ภาพ ดิม  ช่น ผา ่ม ผาปู ตะ น้าจืดที่ซื้อ

จา อ ชน ฯ ฯ
ตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ ค่าใชจ่ายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2562
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  1095   ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564   รื่อง รูป บบ

ะ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจ่ายประจาปีขององค ร
ป ครอง ่ นทองถิ่น
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ั ดุยานพา นะ ะขน ่ง จาน น 30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ั ดุยานพา นะ ะขน ่ง  บ่งออ ป็น 3
  ประ ภท ดังนี้
- ประ ภท ั ดุคงทน ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะคงทน ต่
ตามป ติมีอายุ ารใชงานไม่ยืนนาน  รือ มื่อนาไปใชงาน ิด
ค ามชารุด ีย าย ไม่ ามารถซ่อม ซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือ
ซ่อม ซม ไม่คุมค่า  ช่น ไขค ง ประ จ  ม่ รง  ุญ จปา
ตาย  ุญ จ ื่อน คีม อค  ็อค ียร  ็อคค ัตซ  ระจ คง
มน  ็อคพ งมา ัย  ัญญาณไฟ ระพริบ  ัญญาณไฟฉุ ฉิน  ร ย
จราจร ฯ ฯ
- ประ ภท ั ดุ ิ้น ป ือง ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะที่ใช

ย่อม ิ้น ป ือง มดไป  ปร ภาพ รือ ป ี่ยน ภาพในระยะ
าอัน ั้น รือไม่คง ภาพ ดิม  ช่น ยางรถยนต น้ามัน

บร  น็อต ะ ูร  ายไม   พ า ฟิ ม รอง ง ฯ ฯ
- ประ ภท ั ดุอุป รณ ะอะไ ่ ได ่  ิ่งของที่ใช ป็นอุป รณ
ประ อบ ะอะไ ่ า รับ ารบารุงซ่อม ซมบารุงรั า
ทรัพย ินใ ับคืน ภาพดัง ดิมที่มี ั ณะ ารซ่อมบารุง
ป ติ  รือค่าซ่อม าง  ช่น  บาะรถยนต ชุด ียรรถยนต  บร  ค
รัช พ งมา ัย  ายพานใบพัด  มอน้า  ั ทียน  บต ตอรี่ จาน
จ่าย  อ ถงน้ามันไฟ นา ไฟ บร  อานจั รยาน ฯ ฯ
ตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ ค่าใชจ่ายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2562
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  1095   ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564   รื่อง รูป บบ

ะ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจ่ายประจาปีขององค ร
ป ครอง ่ นทองถิ่น
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ั ดุ ชื้อ พ ิง ะ ่อ ื่น จาน น 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ั ดุ ชื้อ พ ิง ะ ่อ ื่น   บ่งออ ป็น 1
  ประ ภท ดังนี้
- ประ ภท ั ดุ ิ้น ป ือง ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะที่ใช

ย่อม ิ้น ป ือง มดไป  ปร ภาพ รือ ป ี่ยน ภาพในระยะ
าอัน ั้น รือไม่คง ภาพ ดิม  ช่น  ุงตม น้ามัน ชื้อ

พ ิง น้ามันดี ซ  น้ามัน าด น้ามัน บนซิ  น้ามัน ครื่อง น้ามัน
จารบี ถ่าน  า  ฯ ฯ
ตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ ค่าใชจ่ายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2562
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  1095   ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564   รื่อง รูป บบ

ะ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจ่ายประจาปีขององค ร
ป ครอง ่ นทองถิ่น
3.  นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/1627  ง ันที่ 22
 มีนาคม 2564  รื่อง  ั ณฑ ะอัตราค่าใชจ่ายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีใน ั ณะค่าใช อย  ั ดุ

ะค่า าธารณูป ภค
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ั ดุ ฆ ณา ะ ผย พร่ จาน น 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ั ดุ ฆ ณา ะ ผย พร่  บ่งออ ป็น 2
  ประ ภท ดังนี้
- ประ ภท ั ดุคงทน ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะคงทน ต่
ตามป ติมีอายุ ารใชงานไม่ยืนนาน  รือ มื่อนาไปใชงาน ิด
ค ามชารุด ีย าย ไม่ ามารถซ่อม ซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือ
ซ่อม ซม ไม่คุมค่า  ช่น ขาตั้ง อง  ครื่อง รอ ทป  น
ซูม  ระ ป๋าใ ่ องถ่ายรูป ฯ ฯ
- ประ ภท ั ดุ ิ้น ป ือง ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะที่ใช

ย่อม ิ้น ป ือง มดไป  ปร ภาพ รือ ป ี่ยน ภาพในระยะ
าอัน ั้น รือไม่คง ภาพ ดิม  ช่น พู่ ัน  ี  ระดา ขียน

ป ตอร ฟิ ม  มม มรี่ ารด รูป ี รือขา ดาที่ไดจา าร าง อัด
ขยาย ฯ ฯ
ตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ ค่าใชจ่ายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2562
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  1095   ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564   รื่อง รูป บบ

ะ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจ่ายประจาปีขององค ร
ป ครอง ่ นทองถิ่น
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ั ดุคอมพิ ตอร จาน น 30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ั ดุคอมพิ ตอร   บ่งออ ป็น 3 ประ ภท ดังนี้
- ประ ภท ั ดุคงทน ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะคงทน ต่
ตามป ติมีอายุ ารใชงานไม่ยืนนาน  รือ มื่อนาไปใชงาน ิด
ค ามชารุด ีย าย ไม่ ามารถซ่อม ซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือ
ซ่อม ซม ไม่คุมค่า  ช่น  ผ่น รือจานบันทึ ขอมู   ฯ ฯ
- ประ ภท ั ดุ ิ้น ป ือง ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะที่ใช

ย่อม ิ้น ป ือง มดไป  ปร ภาพ รือ ป ี่ยน ภาพในระยะ
าอัน ั้น รือไม่คง ภาพ ดิม  ช่น อุป รณบันทึ

ขอมู   (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,Digit
al Video Disc,Flash Drive)  ทปบันทึ
ขอมู  (ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartidge Tape) 
ั พิมพ รือ ถบพิมพ า รับ ครื่องพิมพคอมพิ ตอร ต ับผง
มึ า รับ ครื่องพิมพ บบ ซอร  ระดา ต่อ นื่อง ฯ ฯ

- ประ ภท ั ดุอุป รณ ะอะไ ่ ได ่  ิ่งของที่ใช ป็นอุป รณ
ประ อบ ะอะไ ่ า รับ ารบารุงซ่อม ซมบารุงรั า
ทรัพย ินใ ับคืน ภาพดัง ดิมที่มี ั ณะ ารซ่อมบารุง
ป ติ  รือค่าซ่อม าง  ช่น  ผง ป้นอั ขระ รือ ป้น
พิมพ (Key Board)  มนบอรด (Main Board)   มา  (Mouse) 
ครื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub) ฯ ฯ
ตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ ค่าใชจ่ายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2562
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  1095   ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564   รื่อง รูป บบ

ะ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจ่ายประจาปีขององค ร
ป ครอง ่ นทองถิ่น

งบลงทุน รวม 75,900 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 75,900 บาท
ครุภัณฑคอมพิ ตอร รืออิ ็ ทรอนิ

ครื่องคอมพิ ตอร า รับงาน านั งาน (จอ ดงภาพขนาดไม่
นอย ่า 19 นิ้ )

จาน น 17,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิ ตอร  า รับงาน านั
งาน (จอขนาดไม่นอย ่า 19 นิ้ )  จาน น 1
  ครื่องๆ  ะ 17,000.- บาท   ดยมีคุณ ั ณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี น่ ยประม ผ าง (CPU) ไม่นอย ่า 4  น

ั  (4 core)  มีค าม ร็ ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไม่นอย
่า 3.1 GHz  รือดี ่า จาน น 1  น่ ย

-  น่ ยประม ผ าง (CPU) มี น่ ยค ามจา
บบ Cache Memory ร มในระดับ (Level)  ดีย ันขนาดไม่

นอย ่า 4 MB
- มี น่ ยค ามจา ั  (RAM) ชนิด DDR4  รือดี ่า มีขนาดไม่
นอย ่า 4 GB
- มี น่ ยจัด ็บขอมู  ชนิด SATA  รือดี ่า ขนาดค ามจุไม่
นอย ่า 1 TB  รือชนิด  Solid State Disk ขนาดค ามจุไม่นอย

่า 250 GB จาน น 1  น่ ย
- มี DVD-RW  รือดี ่า จาน น 1  น่ ย
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface) 
บบ 10/100/1000 Base-T  รือดี ่า จาน นไม่นอย ่า 1

 ช่อง
-  มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface)  รือ บบ USB 2.0  รือดี ่าไม่
นอย ่า 3 ช่อง
-  มี ป้นพิมพ ะ มา
-  มีจอ ดงภาพขนาดไม่นอย ่า 19 นิ้  จาน น 1  น่ ย
- ราคาจัดตั้งตาม ณฑราคา าง ะคุณ ั ณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิ ตอร ฉบับ ดือน พฤ ภาคม 2563  ระทร งดิจิทั พื่อ

ร ฐ ิจ ะ ังคม (ณ  ันที่ 12 พฤ ภาคม 2563)
ตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  1095  ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ะ
ารจา น ประ ภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ประจาปีขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น

ันที่พิมพ : 13/9/2564  17:10:49 นา : 24/99



ครื่องพิมพ ซอร รือ LED ขา ดา ชนิด Network บบที่ 1 (28 
นา/นาที)

จาน น 8,900 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ ซอร  รือ LED ขา
ดา Network  บบที่ 1 (28  นา/นาที)  จาน น 1
  ครื่องๆ  ะ  8,900.-  บาท มีคุณ ั ณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีค าม ะ อียดใน ารพิมพไม่นอย ่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีค าม ร็ ใน ารพิมพ า รับ ระดา  A4 ไม่นอย ่า 28  นา
ต่อนาที (ppm) 
- มี น่ ยค ามจา (Memory) ขนาดไม่นอย ่า 128 MB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface)  บบ  USB 2.0  รือดี ่า จาน น
ไม่นอย ่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface) 
บบ 10/100 Base-T  รือดี ่า จาน นไม่นอย ่า 1

 ช่อง  รือ  ามารถใชงานผ่าน ครือข่ายไร าย Wi-
Fi (IEEE 802.11b , g , n) ได 
- มีถาดใ ่ ระดา ไดร ม ันไม่นอย ่า 250  ผ่น
-  ามารถใชได ับ A4 , Letter , Legal  ะ  Custom
- ราคาจัดตั้งตาม ณฑราคา าง ะคุณ ั ณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิ ตอร ฉบับ ดือน พฤ ภาคม 2563  ระทร งดิจิทั พื่อ

ร ฐ ิจ ะ ังคม (ณ  ันที่ 12 พฤ ภาคม 2563)
ตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  1095  ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ะ
ารจา น ประ ภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ประจาปีขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น

 
ค่าบารุงรั า ะปรับปรุงครุภัณฑ

รายจ่าย พื่อซ่อม ซมบารุงรั า ครง รางของครุภัณฑขนาดใ ญ่ซึ่ง
ไม่ร มถึงค่าซ่อมบารุงป ติ รือค่าซ่อม าง

จาน น 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรั า ะปรับปรุงครุภัณฑ รายจ่าย พื่อซ่อม
ซมบารุงรั า ครง รางของครุภัณฑขนาดใ ญ่ ซึ่งไม่ร มถึงค่า

ซ่อมบารุงตามป ติ รือค่าซ่อม าง 
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
งินอุด นุนองค รป ครอง ่ นทองถิ่น

อุด นุนองค ารบริ าร ่ นตาบ บึงมะ ู จาน น 3,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ับ องค ารบริ าร ่ นตาบ บึงมะ ู  
ตาม ครง ารจัดงาน  ันทองถิ่นไทย  ประจาปี 2565  อา ภอ
ันทร ั  จัง ัด รี ะ

-  ดยใ ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย งิน
อุด นุนขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2559  ะที่ ไข
พิ่ม ติม
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น  (พ. .2561 ถึง 2565) 
นาที่ 138    าดับที่ 14 

งินอุด นุน ่ นราช าร

อุด นุนอา ภอ ันทร ั  ตาม ครง ารงานรัฐพิธี ะราชพิธี จาน น 12,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ับ ที่ทา ารป ครอง
อา ภอ ันทร ั  ตาม ครง ารงานรัฐพิธี ะราชพิธี
ประจาปีงบประมาณ พ. .2565
-  ดยใ ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย
งินอุด นุนขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2559  ะที่

ไข พิ่ม ติม
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 ถึง 2565)  
นาที่  136   าดับที่  11
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อุด นุนอา ภอ ันทร ั  ตาม ครง ารจัดตั้ง ูนยปฏิบัติ ารร่ ม 
( ถานที่ าง) ใน ารช่ ย ือประชาชนขององค รป ครอง ่ น
ทองถิ่น

จาน น 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ับ ที่ทา ารป ครองอา ภอ
ันทร ั   ตาม ครง ารจัดตั้ง ูนยปฏิบัติ ารร่ ม ( ถานที่
าง) ใน ารช่ ย ือประชาชนขององค รป ครอง ่ นทอง

ถิ่น อา ภอ ันทร ั   ประจาปีงบประมาณ พ. .2565
-  ดยใ ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย
งินอุด นุนขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2559  ะที่

ไข พิ่ม ติม
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น  (พ. .2561 ถึง 2565) 
นาที่ 137   าดับที่ 12

 
งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท

รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าจางที่ปรึ า พื่อ ึ า ิจัย ประ มินผ  รือพัฒนาระบบต่างๆ 
ซึ่งมิใช่ พื่อ ารจัด า รือปรับปรุงครุภัณฑที่ดิน/ ะ ิ่ง ่อ ราง

จาน น 30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มาบุคค รือคณะบุคค ภายนอ ทา าร
ประ มินผ ารปฏิบัติงาน ะ าร จค ามพึงพอใจของประชาชน
ใน ารใ บริ าร ะ ารปฏิบัติงานของ ท บา ตาบ นอง ญา
าด
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 424,720 บาท
งบบุคลากร รวม 402,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 402,720 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน ่ นทองถิ่น จาน น 402,720 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน ะ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปี
ใ ่ พนั งาน ท บา  ตา น่ง  นั ิ คราะ น ยบาย ะ ผน 

 
งบดาเนินงาน รวม 22,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
ค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ าราช าร จาน น 2,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนใ ่ จา นาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
ตาม นาที่ป ติ ดย ั ณะงาน ่ นใ ญ่จะตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง
านั งาน ะไดปฏิบัติงานนั้นนอ าราช ารในที่ตั้ง านั งาน
รือ ดย ั ณะงาน ่ นใ ญ่ตองปฏิบัติงานนอ ที่ตั้ง านั งาน
ะไดปฏิบัติงานนั้นนอ าราช ารนอ ที่ตั้ง านั งาน  รือ

ดย ั ณะงานป ติตองปฏิบัติงานใน ั ณะ ป็นผ ัด รือ ะ
ะไดปฏิบัติงานนั้นนอ ผ ัด รือ ะของตน

ตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ จ่ายค่าตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ าราช ารขององค รป ครอง ่ นทอง

ถิ่น พ. .2559
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  2409  ง ันที่ 19 พฤ จิ ายน 2559  รื่อง ระ บียบ
ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ จ่าย งินค่าตอบ ทน ารปฏิบัติ

งานนอ าราช ารขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2559 
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งินช่ ย ือ าร ึ าบุตร

งินช่ ย ือ าร ึ าบุตรขาราช าร/พนั งาน/ ู จางประจา จาน น 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่ ย ือ าร ึ าบุตร ใ ่ พนั งาน
ท บา  ที่มี ิทธิได ตามระ บียบ ะ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย งิน ั ดิ าร ี่ย ับ าร
ึ าของบุตรพนั งาน ่ นทองถิ่น  พ. .2563

2.  นัง ือ รมบัญชี าง ด่ นที่ ุด ที่  ค 0422.3/  257  ง ัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559  รื่อง ประ ภท ะอัตรา งินบารุง าร ึ า

ะค่า ่า รียน
3.  นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0809.3/  1013  ง ันที่ 18
  ุมภาพันธ 2559  รื่อง  าร บิ งิน ั ดิ าร ี่ย ับ าร ึ า
บุตร 4.  นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0809.3/  4522  ง ัน
ที่ 9  ิง าคม 2559  รื่อง ประ ภท ะอัตรา งินบารุง าร ึ า

ะค่า ่า รียน
 

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่าย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ขา ั ณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายใน าร ดินทางไปราช าร จาน น 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่าย า รับค่า งทะ บียน ค่า บี้ย ี้ยง ค่า
พา นะ ค่า ช่าที่พั ะค่าใชจ่ายอื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร
รือไปอบรม ัมมนา ของ พนั งาน ท บา  พนั งาน

จางฯ  ต อดจนผูที่ไดรับอนุญาตใ ดินทางไปราช าร ทั้งใน าร
ดินทางไป ึ าดูงานทั้งในประ ท ะต่างประ ท  
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ยค่าใชจ่ายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2555  ไข พิ่ม ติม
ถึงปัจจุบัน
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,071,940 บาท
งบบุคลากร รวม 2,145,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 2,145,240 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน ่ นทองถิ่น จาน น 1,342,320 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน ะ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปี ใ ่
พนั งาน ท บา   จาน น 4 อัตรา ดังนี้
1. ตา น่ง ผูอาน ย าร องค ัง
2. ตา น่ง นั ิชา าร งิน ะบัญชี
3. ตา น่ง นั ิชา ารพั ดุ
4. ตา น่ง  จาพนั งานจัด ็บรายได

งิน พิ่มต่าง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน ่ นทองถิ่น จาน น 18,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มใ ่พนั งาน ท บา  นอ นือจา งิน
ดือนของพนั งาน ท บา ที่มี ิทธิไดรับ งินค่าตอบ
ทน ตาม ประ า   ท.จ. รี ะ   รื่อง าร า นด ั ณฑ
ารใ พนั งาน ท บา ไดรับ งินค่าตอบ ทนนอ นือจา งิน
ดือน 
    
  
 

งินประจาตา น่ง จาน น 42,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่งราย ดือน ใ ่
ตา น่ง ผูอาน ย าร องค ัง ระดับตน  
จาน น 3,500.- บาท/ ดือน จาน น 12  ดือน 
ป็น งิน  42,000.-  บาท
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ค่าตอบ ทนพนั งานจาง จาน น 658,440 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนใ ่ พนั งานจางตามภาร ิจ 
จาน น  4  อัตรา  ดังนี้ 
1. ตา น่ง ผูช่ ย จาพนั งานจัด ็บรายได
2. ตา น่ง ผูช่ ย จาพนั งาน าร งิน ะบัญชี
3. ตา น่ง ผูช่ ย จาพนั งานพั ดุ
4. ตา น่ง ผูช่ ย จาพนั งานธุร าร
พนั งานจางทั่ ไป จาน น  1  อัตรา  ดังนี้
1. ตา น่ง คนงาน

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจาง จาน น 84,480 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่ ครา  ใ ่ 
พนั งานจางตามภาร ิจ จาน น 4 อัตรา ดังนี้
1. ตา น่ง ผูช่ ย จาพนั งานจัด ็บรายได
2. ตา น่ง ผูช่ ย จาพนั งาน าร งิน ะบัญชี
3. ตา น่ง ผูช่ ย จาพนั งานพั ดุ
4. ตา น่ง ผูช่ ย จาพนั งานธุร าร
พนั งานจางทั่ ไป จาน น 1 อัตรา ดังนี้
1. ตา น่ง คนงาน

ันที่พิมพ : 13/9/2564  17:10:49 นา : 31/99



งบดาเนินงาน รวม 896,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 61,000 บาท
ค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ าราช าร จาน น 5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนใ ่ จา นาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
ตาม นาที่ป ติ ดย ั ณะงาน ่ นใ ญ่จะตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง
านั งาน ะไดปฏิบัติงานนั้นนอ าราช ารในที่ตั้ง านั งาน
รือ ดย ั ณะงาน ่ นใ ญ่ตองปฏิบัติงานนอ ที่ตั้ง านั งาน
ะไดปฏิบัติงานนั้นนอ าราช ารนอ ที่ตั้ง านั งาน  รือ

ดย ั ณะงานป ติตองปฏิบัติงานใน ั ณะ ป็นผ ัด รือ ะ
ะไดปฏิบัติงานนั้นนอ ผ ัด รือ ะของตน

ตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ จ่ายค่าตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ าราช ารขององค รป ครอง ่ นทอง

ถิ่น พ. .2559
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  2409  ง ันที่ 19 พฤ จิ ายน 2559  รื่อง ระ บียบ
ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ จ่าย งินค่าตอบ ทน ารปฏิบัติ

งานนอ าราช ารขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2559 
   

ค่า ช่าบาน จาน น 36,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบานใ ่ พนั งาน ท บา  ที่มี ิทธิ บิ  ตาม
ระ บียบ ่าด ยค่า ช่าบานของขาราช ารทองถิ่น พ. .2548  ะ
ฉบับที่ ไข พิ่ม ติม ตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท
 0808.2/  5862  ง ันที่ 12 ตุ าคม 2559  รื่อง  ั ณฑ ะ
ิธี าร ี่ย ับ าร บิ จ่าย งินค่า ช่าบานของขาราช าร ่ นทอง

ถิ่น ร มถึง ฎ มาย ระ บียบ ะ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ย ของ
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งินช่ ย ือ าร ึ าบุตร

งินช่ ย ือ าร ึ าบุตรขาราช าร/พนั งาน/ ู จางประจา จาน น 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่ ย ือ าร ึ าบุตร ใ ่ พนั งาน ท บา  
ที่มี ิทธิได ตามระ บียบ ะ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย งิน ั ดิ าร ี่ย ับ าร
ึ าของบุตรพนั งาน ่ นทองถิ่น  พ. .2563

2.  นัง ือ รมบัญชี าง ด่ นที่ ุด ที่  ค 0422.3/  257  ง ัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559  รื่อง ประ ภท ะอัตรา งินบารุง าร ึ า

ะค่า ่า รียน
3.  นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0809.3/  1013  ง ันที่ 18
  ุมภาพันธ 2559  รื่อง  าร บิ งิน ั ดิ าร ี่ย ับ าร ึ า
บุตร 4.  นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0809.3/  4522  ง ัน
ที่ 9  ิง าคม 2559  รื่อง ประ ภท ะอัตรา งินบารุง าร ึ า

ะค่า ่า รียน
   
 

ันที่พิมพ : 13/9/2564  17:10:49 นา : 33/99



ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร จาน น 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายต่างๆ  ช่น  ค่าถ่าย อ าร ค่ารับ
าร าร ค่า ย็บ นัง ือ รือ ขาป นัง ือ  ค่าธรรม นียมต่างๆ ที่

ตองจ่ายใ น่ ยงานอื่นตามระ บียบ ค่าจาง มา รงงานบุคค
ภายนอ ทา ารอย่างใดอย่าง นึ่งที่ ท บา ไม่อาจดา นิน าร อง
ไดตามค ามจา ป็น ต อดจน ารจาง มาอื่นๆ ที่อยู่ในอานาจ
นาที่ของ ท บา ตาบ นอง ญา าด  รณีจาง มาบริ ารใ

ถือปฏิบัติ ตามระ บียบ ะ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ ค่าใชจ่ายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2562
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
 1095  ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ะ าร
จา น ประ ภทรายรับ - รายจ่ายประจาปีขององค รป ครอง ่ น
ทองถิ่น
3.  นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/  4044   ง ัน
ที่ 10   ร ฎาคม 2553   รื่อง  ั ณฑ ารดา นิน ารจาง
อ ชน ะ าร บิ จ่าย งินค่าจาง มาบริ ารขององค รป ครอง
่ นทองถิ่น 

รายจ่าย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ขา ั ณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายใน าร ดินทางไปราช าร จาน น 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่าย า รับค่า งทะ บียน ค่า บี้ย ี้ยง ค่า
พา นะ ค่า ช่าที่พั ะค่าใชจ่ายอื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร
รือไปอบรม ัมมนา ของ พนั งาน ท บา  พนั งาน

จางฯ  ต อดจนผูที่ไดรับอนุญาตใ ดินทางไปราช าร ทั้งใน าร
ดินทางไป ึ าดูงานทั้งในประ ท ะต่างประ ท  
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ยค่าใชจ่ายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2555  ไข พิ่ม ติม
ถึงปัจจุบัน
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ครง ารพัฒนา ารจัด ็บรายได ะ ารปรับปรุง ผนที่ภา ี ะ
ทะ บียนทรัพย ิน

จาน น 5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายตาม ครง ารพัฒนา ารจัด ็บรายได  ะ
ารปรับปรุง ผนที่ภา ี ะทะ บียนทรัพย ิน  ช่น  าร ตรียม
ครื่องคอมพิ ตอร  ั ดุอุป รณ ะ ารปรับปรุงระบบอิน ตอร
น็ต (Internet) ค่าใชจ่ายใน ารฝึ อบรมใ มีค ามพรอมใน าร
ปฏิบัติงานต อดจนค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่ ี่ย ของ ับ ารดา นิน
ครง ารนี้

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย  ่าด ยค่าใชจ่ายใน
ารอบรม ะ ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557

-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
นาที่ 134   าดับที่ 6

 
 

ค่าบารุงรั า ะซ่อม ซม จาน น 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อม ซมบารุงรั าทรัพย ิน พื่อใ ามารถใช
งานไดตามป ติ  รณี ป็น ารจาง มาทั้ง ิ่งของ ะค่า รง
งาน ใ จ่ายจา ค่าใช อย  ่ น รณีที่องค รป ครอง ่ นทองถิ่น
ป็นผูดา นิน ารซ่อม ซมบารุงรั าทรัพย ิน องใ ปฏิบัติ ดังนี้
1. ค่าจาง มา รงงานของบุคค ภายนอ ใ จ่ายจา ค่าใช อย
2. ค่า ิ่งของที่ซื้อมาใชใน ารซ่อม ซมบารุงรั าทรัพย ินใ จ่าย
จา ค่า ั ดุ
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
ั ดุ านั งาน จาน น 40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ั ดุ านั งาน  บ่งออ ป็น 2 ประ ภท ดังนี้
- ประ ภท ั ดุคงทน ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะคงทน ต่
ตามป ติมีอายุ ารใชงานไม่ยืนนาน  รือ มื่อนาไปใชงาน ิด
ค ามชารุด ีย าย ไม่ ามารถซ่อม ซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือ
ซ่อม ซม ไม่คุมค่า  ช่น  นัง ือ  ครื่องคิด ขขนาด ็   ครื่อง
จาะ ระดา ขนาด ็  ไมบรรทัด ็   รรไ ร  าอี้
พ า ติ  ตรายาง ตะ รง าง อ าร  ครื่องตัด ระดา   ครื่อง
ย็บ ระดา   ุญ จ พระบรมฉายา ั ณ  ผงปิดประ า   ผ่น
ป้ายชื่อ านั งาน มู่ ี่ ม่านปรับ ง ฯ ฯ
- ประ ภท ั ดุ ิ้น ป ือง ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะที่ใช

ย่อม ิ้น ป ือง มดไป  ปร ภาพ รือ ป ี่ยน ภาพในระยะ
าอัน ั้น รือไม่คง ภาพ

ดิม  ช่น  ระดา   มึ  ดิน อ ปา า ยาง บ น้ายา บคา
ผิด  ทป า   ด ย็บ ระดา  ซอง อ าร ต ับผง มึ  ไม
บรรทัด  ระดา คารบอน  ระดา ไข  ฟ้ม  ิ่งพิมพที่ไดจา าร
ซื้อ รือจางพิมพ ฯ ฯ
ตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ ค่าใชจ่ายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2562
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  1095   ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564   รื่อง รูป บบ

ะ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจ่ายประจาปีขององค ร
ป ครอง ่ นทองถิ่น
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ั ดุงานบานงานครั จาน น 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ั ดุงานบานงานครั   บ่งออ ป็น 2 ประ ภท ดัง
นี้
- ประ ภท ั ดุคงทน ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะคงทน ต่
ตามป ติมีอายุ ารใชงานไม่ยืนนาน  รือ มื่อนาไปใชงาน ิด
ค ามชารุด ีย าย ไม่ ามารถซ่อม ซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือ
ซ่อม ซม ไม่คุมค่า  ช่น  มอ  ระทะ  ะ ะมัง ตะ ิ   รอบ
รูป มีด ถัง ถาด  น้า จานรอง ถ ยชาม ชอน อม  ระจ
งา ถัง   ระติ น้ารอน ฯ ฯ 
- ประ ภท ั ดุ ิ้น ป ือง ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะที่ใช

ย่อม ิ้น ป ือง มดไป  ปร ภาพ รือ ป ี่ยน ภาพในระยะ
าอัน ั้น รือไม่คง ภาพ ดิม  ช่น ผา ่ม ผาปู ตะ น้าจืดที่ซื้อ

จา อ ชน ฯ ฯ
ตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ ค่าใชจ่ายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2562
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  1095   ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564   รื่อง รูป บบ

ะ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจ่ายประจาปีขององค ร
ป ครอง ่ นทองถิ่น
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ั ดุ ฆ ณา ะ ผย พร่ จาน น 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ั ดุ ฆ ณา ะ ผย พร่  บ่งออ ป็น 2
  ประ ภท ดังนี้
- ประ ภท ั ดุคงทน ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะคงทน ต่
ตามป ติมีอายุ ารใชงานไม่ยืนนาน  รือ มื่อนาไปใชงาน ิด
ค ามชารุด ีย าย ไม่ ามารถซ่อม ซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือ
ซ่อม ซม ไม่คุมค่า  ช่น ขาตั้ง อง  ครื่อง รอ ทป  น
ซูม  ระ ป๋าใ ่ องถ่ายรูป ฯ ฯ
- ประ ภท ั ดุ ิ้น ป ือง ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะที่ใช

ย่อม ิ้น ป ือง มดไป  ปร ภาพ รือ ป ี่ยน ภาพในระยะ
าอัน ั้น รือไม่คง ภาพ ดิม  ช่น พู่ ัน  ี  ระดา ขียน

ป ตอร ฟิ ม  มม มรี่ ารด รูป ี รือขา ดาที่ไดจา าร าง อัด
ขยาย ฯ ฯ
ตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ ค่าใชจ่ายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2562
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  1095   ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564   รื่อง รูป บบ

ะ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจ่ายประจาปีขององค ร
ป ครอง ่ นทองถิ่น
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ั ดุคอมพิ ตอร จาน น 40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ั ดุคอมพิ ตอร   บ่งออ ป็น 3 ประ ภท ดังนี้
- ประ ภท ั ดุคงทน ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะคงทน ต่
ตามป ติมีอายุ ารใชงานไม่ยืนนาน  รือ มื่อนาไปใชงาน ิด
ค ามชารุด ีย าย ไม่ ามารถซ่อม ซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือ
ซ่อม ซม ไม่คุมค่า  ช่น  ผ่น รือจานบันทึ ขอมู   ฯ ฯ
- ประ ภท ั ดุ ิ้น ป ือง ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะที่ใช

ย่อม ิ้น ป ือง มดไป  ปร ภาพ รือ ป ี่ยน ภาพในระยะ
าอัน ั้น รือไม่คง ภาพ ดิม  ช่น อุป รณบันทึ

ขอมู   (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,Digit
al Video Disc,Flash Drive)  ทปบันทึ
ขอมู  (ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartidge Tape) 
ั พิมพ รือ ถบพิมพ า รับ ครื่องพิมพคอมพิ ตอร ต ับผง
มึ า รับ ครื่องพิมพ บบ ซอร  ระดา ต่อ นื่อง ฯ ฯ

- ประ ภท ั ดุอุป รณ ะอะไ ่ ได ่  ิ่งของที่ใช ป็นอุป รณ
ประ อบ ะอะไ ่ า รับ ารบารุงซ่อม ซมบารุงรั า
ทรัพย ินใ ับคืน ภาพดัง ดิมที่มี ั ณะ ารซ่อมบารุง
ป ติ  รือค่าซ่อม าง  ช่น  ผง ป้นอั ขระ รือ ป้น
พิมพ (Key Board)  มนบอรด (Main Board)   มา  (Mouse) 
ครื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub) ฯ ฯ
ตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ ค่าใชจ่ายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2562
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  1095   ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564   รื่อง รูป บบ

ะ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจ่ายประจาปีขององค ร
ป ครอง ่ นทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 670,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จาน น 600,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าไฟฟ้าใน านั งาน  ท บา ตาบ นอง ญา
าด  ไฟฟ้า าธารณะใน ขตพื้นที่ ะ ถานที่ที่อยู่ในค ามดู

ของ ท บา ตาบ นอง ญา าด  ร มถึงค่าใชจ่ายที่ตองชาระ
พรอม ัน  ช่น ค่าบริ าร ค่าภา ี ใน ิจ ารของ ท บา ตาบ
นอง ญา าด

ค่าบริ าร ทร ัพท จาน น 5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ทร ัพท ค่า ทร ัพท ค ื่อนที่ ฯ ฯ
ใ มายค ามร มถึงค่าใชจ่าย พื่อใ ไดใชบริ ารดัง ่า

ะค่าใชจ่ายที่ ิดขึ้น ี่ย ับ ารใชบริ าร  ช่น ค่า ช่า ครื่อง
ค่า ช่า ข มาย ทร ัพ ค่าบารุงคู่ าย ทร ัพท ฯ ฯ  

ค่าบริ ารไปร ณีย จาน น 5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าไปร ณีย ค่าธนาณัติ ค่าซื้อด งตรา
ไปร ณียา ร ค่า ช่าตูไปร ณีย ค่าธรรม นียมใน าร อน งินใน
ระบบบริ าร าร งิน ารค ังภาครัฐ บบอิ ็ ทรอนิ  (GFMIS) 
ฯ ฯ  

ค่าบริ าร ื่อ าร ะ ทรคมนาคม จาน น 60,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบริ าร ื่อ าร ะ ทรคมนาคม  ช่น ค่า ทรภาพ 
( ทร าร) ค่า ื่อ ารผ่านดา ทียม ค่าใชจ่าย ี่ย ับ ารใชระบบ
อิน ทอร น็ตร มถึงอิน ทอร น็ต ารด  ะค่า ื่อ ารอื่นๆ  ช่น 
ค่า ค บิ้ ที ี ค่า ช่าช่อง ัญญาณดา ทียม  ะใ มายค าม
ร มถึงค่าใชจ่าย พื่อใ ไดใชบริ ารดัง ่า ะค่าใชจ่ายที่ ิดขึ้น

ี่ย ับ ารใชบริ าร 
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งบลงทุน รวม 30,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,700 บาท
ครุภัณฑ านั งาน

าอี้ทางาน จาน น 7,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าจัดซื้อ าอี้ านั งาน อ ื่อน ปรับระดับ
ได จาน น 2 ตั ๆ  ะ 3,500.- บาท  ดยมีคุณ ั ณะ ดังนี้
1. ขนาดไม่นอย ่า 52 x 46 x 85 ซม.
2. ที่นั่ง ะพนั พิงบุฟองน้าอย่างดี
3. ขา ็  5  ฉ  พรอม อ
4. ปรับระดับ ูงต่าด ยระบบ ชค 
-  ป็นไปตามราคาในทองต าด รือราคาที่ คยจัด าอย่าง
ประ ยัด  นื่องจา ไม่มีปรา ฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของ
านั งบประมาณ

ตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  1095  ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ะ
ารจา น ประ ภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ประจาปีขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น
 
  

ตะทางาน ขนาด 4 ฟุต จาน น 4,200 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าจัดซื้อ ตะทางาน ็  ขนาด 4 ฟุต ขนาดไม่
นอย ่า 1220x663x759 MM ( างx ึ x ูง) จาน น 1
 ตั ๆ  ะ 4,200.-  บาท  ป็น งิน 4,200.- บาท
-  ป็นไปตามราคาในทองต าด รือราคาที่ คยจัด าอย่าง
ประ ยัด  นื่องจา ไม่มีปรา ฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของ
านั งบประมาณ

ตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  1095  ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ะ
ารจา น ประ ภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ประจาปีขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น
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ครุภัณฑคอมพิ ตอร รืออิ ็ ทรอนิ

ครื่องคอมพิ ตอร า รับงาน านั งาน (จอ ดงภาพขนาดไม่
นอย ่า 19 นิ้ )

จาน น 17,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิ ตอร  า รับงาน านั
งาน (จอขนาดไม่นอย ่า 19 นิ้ )  จาน น 1
  ครื่องๆ  ะ 17,000.- บาท   ดยมีคุณ ั ณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี น่ ยประม ผ าง (CPU) ไม่นอย ่า 4  น

ั  (4 core)  มีค าม ร็ ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไม่นอย
่า 3.1 GHz  รือดี ่า จาน น 1  น่ ย

-  น่ ยประม ผ าง (CPU) มี น่ ยค ามจา
บบ Cache Memory ร มในระดับ (Level)  ดีย ันขนาดไม่

นอย ่า 4 MB
- มี น่ ยค ามจา ั  (RAM) ชนิด DDR4  รือดี ่า มีขนาดไม่
นอย ่า 4 GB
- มี น่ ยจัด ็บขอมู  ชนิด SATA  รือดี ่า ขนาดค ามจุไม่
นอย ่า 1 TB  รือชนิด  Solid State Disk ขนาดค ามจุไม่นอย

่า 250 GB จาน น 1  น่ ย
- มี DVD-RW  รือดี ่า จาน น 1  น่ ย
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface) 
บบ 10/100/1000 Base-T  รือดี ่า จาน นไม่นอย ่า 1

 ช่อง
-  มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface)  รือ บบ USB 2.0  รือดี ่าไม่
นอย ่า 3 ช่อง
-  มี ป้นพิมพ ะ มา
-  มีจอ ดงภาพขนาดไม่นอย ่า 19 นิ้  จาน น 1  น่ ย
- ราคาจัดตั้งตาม ณฑราคา าง ะคุณ ั ณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิ ตอร ฉบับ ดือน พฤ ภาคม 2563  ระทร งดิจิทั พื่อ

ร ฐ ิจ ะ ังคม (ณ  ันที่ 12 พฤ ภาคม 2563)
ตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  1095  ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ะ
ารจา น ประ ภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ประจาปีขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น
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ครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จาน น 2,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   
จาน น 1  ครื่องๆ  ะ 2,500.- บาท   ดยมีคุณ ั ณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- มี า ังไฟฟ้าดานนอ ไม่นอย ่า 800 VA (480 Watts)
-  ามารถ ารองไฟฟ้าไดไม่นอย ่า 15 นาที
- ราคาจัดตั้งตาม ณฑราคา าง ะคุณ ั ณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิ ตอร ฉบับ ดือน พฤ ภาคม 2563  ระทร งดิจิทั พื่อ

ร ฐ ิจ ะ ังคม (ณ  ันที่ 12 พฤ ภาคม 2563)
ตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  1095  ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ะ
ารจา น ประ ภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ประจาปีขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น
     

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 948,660 บาท

งบบุคลากร รวม 690,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 690,660 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน ่ นทองถิ่น จาน น 291,240 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน ะ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปี
ใ ่ พนั งาน ท บา  
ตา น่ง   จาพนั งานป้อง ัน ะบรร ทา าธารณภัย 

ค่าตอบ ทนพนั งานจาง จาน น 354,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนใ ่ พนั งานจางตามภาร ิจ 
จาน น  1  อัตรา  ดังนี้ 
1. ตา น่ง ผูช่ ย จาพนั งานป้อง ัน ะบรร ทา าธารณภัย
พนั งานจางทั่ ไป จาน น 2 อัตรา ดังนี้
1. ตา น่ง พนั งานขับ ครื่องจั ร ขนาด บา
2. ตา น่ง พนั งานดับ พ ิง
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งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจาง จาน น 45,420 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่ ครา  ใ ่ 
พนั งานจางตามภาร ิจ จาน น  1  อัตรา  ดังนี้
1. ตา น่ง ผูช่ ย จาพนั งานป้อง ัน ะบรร ทา าธารณภัย
พนั งานจางทั่ ไป จาน น 2 อัตรา ดังนี้
1. ตา น่ง พนั งานขับ ครื่องจั ร ขนาด บา
2. ตา น่ง คนงาน

งบดาเนินงาน รวม 258,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 158,000 บาท
ค่าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน ่องค รป ครอง ่ น
ทองถิ่น

จาน น 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าป ย ารชด ชย ารงาน รือ าที่ ียไป  พื่อ นับ
นุน ารปฏิบัติ นาที่ใน ารป้อง ัน ะบรร ทา าธารณภัยตาม
ฎ มาย ่าด ย ารป้อง ัน ะบรร ทา าธารณภัย ่ อา า
มัครป้อง ันภัยฝายพ รือน (อปพร.) ใ ป็นไปตามอัตราค่าใช

จ่ายที่ า นดไ ตามระ บียบคณะ รรม ารป้อง ัน ะบรร ทา
าธารณภัย ่งชาติ ่าด ยค่าใชจ่ายของอา า มัครใน าร

ป้อง ัน ะบรร ทา าธารณภัย พ. .2560 
ตามระ บียบ ะ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ ค่าใชจ่ายใ ่
อา า มัครป้อง ันภัยฝายพ รือนขององค รป ครอง ่ นทอง
ถิ่น พ. .2560
2.  นัง ือด่ นที่ ุด ที่ มท 0808.2/  7271  ง ันที่ 26
 ธัน าคม 2560  รื่อง ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ
ค่าใชจ่ายใ ่อา า มัครป้อง ันภัยฝายพ รือนขององค ร
ป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2560
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ค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ าราช าร จาน น 5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนใ ่ จา นาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
ตาม นาที่ป ติ ดย ั ณะงาน ่ นใ ญ่จะตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง
านั งาน ะไดปฏิบัติงานนั้นนอ าราช ารในที่ตั้ง านั งาน
รือ ดย ั ณะงาน ่ นใ ญ่ตองปฏิบัติงานนอ ที่ตั้ง านั งาน
ะไดปฏิบัติงานนั้นนอ าราช ารนอ ที่ตั้ง านั งาน  รือ

ดย ั ณะงานป ติตองปฏิบัติงานใน ั ณะ ป็นผ ัด รือ ะ
ะไดปฏิบัติงานนั้นนอ ผ ัด รือ ะของตน

ตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ จ่ายค่าตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ าราช ารขององค รป ครอง ่ นทอง

ถิ่น พ. .2559
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  2409  ง ันที่ 19 พฤ จิ ายน 2559  รื่อง ระ บียบ
ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ จ่าย งินค่าตอบ ทน ารปฏิบัติ

งานนอ าราช ารขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2559 
   

ค่า ช่าบาน จาน น 48,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบานใ ่ พนั งาน ท บา  ที่มี ิทธิ บิ  ตาม
ระ บียบ ่าด ยค่า ช่าบานของขาราช ารทองถิ่น พ. .2548  ะ
ฉบับที่ ไข พิ่ม ติม ตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท
 0808.2/  5862  ง ันที่ 12 ตุ าคม 2559  รื่อง  ั ณฑ ะ
ิธี าร ี่ย ับ าร บิ จ่าย งินค่า ช่าบานของขาราช าร ่ นทอง

ถิ่น ร มถึง ฎ มาย ระ บียบ ะ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ย ของ
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งินช่ ย ือ าร ึ าบุตร

งินช่ ย ือ าร ึ าบุตรขาราช าร/พนั งาน/ ู จางประจา จาน น 5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่ ย ือ าร ึ าบุตร ใ ่ พนั งาน ท บา  
ที่มี ิทธิได ตามระ บียบ ะ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย งิน ั ดิ าร ี่ย ับ าร
ึ าของบุตรพนั งาน ่ นทองถิ่น  พ. .2563

2.  นัง ือ รมบัญชี าง ด่ นที่ ุด ที่  ค 0422.3/  257  ง ัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559  รื่อง ประ ภท ะอัตรา งินบารุง าร ึ า

ะค่า ่า รียน
3.  นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0809.3/  1013  ง ันที่ 18
  ุมภาพันธ 2559  รื่อง  าร บิ งิน ั ดิ าร ี่ย ับ าร ึ า
บุตร 4.  นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0809.3/  4522  ง ัน
ที่ 9  ิง าคม 2559  รื่อง ประ ภท ะอัตรา งินบารุง าร ึ า

ะค่า ่า รียน
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่าย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ขา ั ณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายใน าร ดินทางไปราช าร จาน น 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่าย า รับค่า งทะ บียน ค่า บี้ย ี้ยง ค่า
พา นะ ค่า ช่าที่พั ะค่าใชจ่ายอื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร
รือไปอบรม ัมมนา ของ พนั งาน ท บา  พนั งาน

จางฯ  ต อดจนผูที่ไดรับอนุญาตใ ดินทางไปราช าร ทั้งใน าร
ดินทางไป ึ าดูงานทั้งในประ ท ะต่างประ ท  
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ยค่าใชจ่ายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2555  ไข พิ่ม ติม
ถึงปัจจุบัน
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ครง ารซอม ผนดับ พ ิง จาน น 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายตาม ครง ารซอม ผนดับ พ ิง  ช่น ค่า
อา าร อา าร ่าง ะ ครื่องดื่ม ค่า ช่า ถานที่อบรม ค่ายาน
พา นะ ค่า อ ารประ อบ ารฝึ อบรม  ค่า ั ดุอุป รณ ค่า
ตอบ ทน ิทยา ร ค่าป้ายประชา ัมพันธ  ะค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่

ี่ย นื่อง ับ ครง าร 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ยค่าใชจ่ายใน
ารอบรม ะ ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557

-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
พิ่ม ติม ะ ป ี่ยน ป ง ครั้งที่ 4  นาที่ 9   าดับที่ 1 

ครง ารฝึ อบรมอา า มัครป้อง ันภัยฝายพ รือน (อปพร.) ั
ูตรจัดตั้ง

จาน น 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายตาม ครง ารฝึ อบรมอา า มัครป้อง ันภัย
ฝายพ รือน (อปพร.)  ั ูตรจัดตั้ง  ช่น ค่าอา าร อา าร ่าง

ะ ครื่องดื่ม ค่า ช่า ถานที่อบรม ค่ายานพา นะ ค่า อ าร
ประ อบ ารฝึ อบรม ค่าที่พั  ค่า ั ดุอุป รณ ค่าชุดฝึ พรอม
อุป รณ ครื่อง ต่ง าย ค่าตอบ ทน ิทยา ร ค่าป้ายประชา
ัมพันธ ครง าร  ะค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่ ี่ย นื่อง ับ ครง าร 

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ยอา า มัคร
ป้อง ันภัยฝายพ รือน พ. .2547  ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ยค่าใชจ่ายใน
ารอบรม ะ ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557

-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
พิ่ม ติม ะ ป ี่ยน ป ง ครั้งที่ 4  นาที่ 9   าดับที่ 2
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
ั ดุ ชื้อ พ ิง ะ ่อ ื่น จาน น 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ั ดุ ชื้อ พ ิง ะ ่อ ื่น  บ่งออ ป็น 1
  ประ ภท ดังนี้
- ประ ภท ั ดุ ิ้น ป ือง ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะที่ใช

ย่อม ิ้น ป ือง มดไป  ปร ภาพ รือ ป ี่ยน ภาพในระยะ
าอัน ั้น รือไม่คง ภาพ ดิม  ช่น  ุงตม น้ามัน ชื้อ

พ ิง น้ามันดี ซ  น้ามัน าด น้ามัน บนซิ  น้ามัน ครื่อง น้ามัน
จารบี ถ่าน  า  ฯ ฯ
ตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ ค่าใชจ่ายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2562
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  1095   ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564   รื่อง รูป บบ

ะ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจ่ายประจาปีขององค ร
ป ครอง ่ นทองถิ่น
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ั ดุ ครื่องดับ พ ิง จาน น 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ั ดุ ครื่องดับ พ ิง  บ่งออ ป็น 2  ประ ภท ดังนี้
- ประ ภท ั ดุคงทน ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะคงทน ต่
ตามป ติมีอายุ ารใชงานไม่ยืนนาน  รือ มื่อนาไปใชงาน ิด
ค ามชารุด ีย าย ไม่ ามารถซ่อม ซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือ
ซ่อม ซม ไม่คุมค่า  ช่น  า น้าดับ พ ิง ( ชื่อม ับรถดับ
พ ิง) ท่อ าย ่งน้า  ายดับ พ ิง อุป รณดับไฟปา ( ช่น  าย
ฉีด,ถัง,ไมตบไฟ) ฯ ฯ
- ประ ภท ั ดุ ิ้น ป ือง ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะที่ใช

ย่อม ิ้น ป ือง มดไป  ปร ภาพ รือ ป ี่ยน ภาพในระยะ
าอัน ั้น รือไม่คง ภาพ ดิม  ช่น ถังดับ พ ิง  ู บอ ดับ

พ ิง ฯ ฯ
ตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ ค่าใชจ่ายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2562
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  1095   ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564   รื่อง รูป บบ

ะ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจ่ายประจาปีขององค ร
ป ครอง ่ นทองถิ่น

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,010,520 บาท

งบบุคลากร รวม 722,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 722,520 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน ่ นทองถิ่น จาน น 602,520 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน ะ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปี ใ ่
พนั งาน ท บา   จาน น 3 อัตรา ดังนี้
1. ตา น่ง ผูอาน ย าร อง าร ึ า
2. ตา น่ง นั ิชา าร ึ า
3. ตา น่ง  จาพนั งานธุร าร

ค่าตอบ ทนพนั งานจาง จาน น 108,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนใ ่ พนั งานจางทั่ ไป 
จาน น 1 อัตรา ตา น่ง คนงาน
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งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจาง จาน น 12,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าครองชีพชั่ ครา ใ ่ พนั งานจางทั่ ไป 
จาน น 1 อัตรา ตา น่ง คนงาน

งบดาเนินงาน รวม 288,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 88,000 บาท
ค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ าราช าร จาน น 5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนใ ่ จา นาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
ตาม นาที่ป ติ ดย ั ณะงาน ่ นใ ญ่จะตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง
านั งาน ะไดปฏิบัติงานนั้นนอ าราช ารในที่ตั้ง านั งาน
รือ ดย ั ณะงาน ่ นใ ญ่ตองปฏิบัติงานนอ ที่ตั้ง านั งาน
ะไดปฏิบัติงานนั้นนอ าราช ารนอ ที่ตั้ง านั งาน  รือ

ดย ั ณะงานป ติตองปฏิบัติงานใน ั ณะ ป็นผ ัด รือ ะ
ะไดปฏิบัติงานนั้นนอ ผ ัด รือ ะของตน

ตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ จ่ายค่าตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ าราช ารขององค รป ครอง ่ นทอง

ถิ่น พ. .2559
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  2409  ง ันที่ 19 พฤ จิ ายน 2559  รื่อง ระ บียบ
ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ จ่าย งินค่าตอบ ทน ารปฏิบัติ

งานนอ าราช ารขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2559 
   

ค่า ช่าบาน จาน น 48,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบานใ ่ พนั งาน ท บา  ที่มี ิทธิ บิ  ตาม
ระ บียบ ่าด ยค่า ช่าบานของขาราช ารทองถิ่น พ. .2548  ะ
ฉบับที่ ไข พิ่ม ติม ตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท
 0808.2/  5862  ง ันที่ 12 ตุ าคม 2559  รื่อง  ั ณฑ ะ
ิธี าร ี่ย ับ าร บิ จ่าย งินค่า ช่าบานของขาราช าร ่ นทอง

ถิ่น ร มถึง ฎ มาย ระ บียบ ะ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ย ของ
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งินช่ ย ือ าร ึ าบุตร

งินช่ ย ือ าร ึ าบุตรขาราช าร/พนั งาน/ ู จางประจา จาน น 5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่ ย ือ าร ึ าบุตร ใ ่ พนั งาน
ท บา  ที่มี ิทธิได ตามระ บียบ ะ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย งิน ั ดิ าร ี่ย ับ าร
ึ าของบุตรพนั งาน ่ นทองถิ่น  พ. .2563

2.  นัง ือ รมบัญชี าง ด่ นที่ ุด ที่  ค 0422.3/  257  ง ัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559  รื่อง ประ ภท ะอัตรา งินบารุง าร ึ า

ะค่า ่า รียน
3.  นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0809.3/  1013  ง ันที่ 18
  ุมภาพันธ 2559  รื่อง  าร บิ งิน ั ดิ าร ี่ย ับ าร ึ า
บุตร 4.  นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0809.3/  4522  ง ัน
ที่ 9  ิง าคม 2559  รื่อง ประ ภท ะอัตรา งินบารุง าร ึ า

ะค่า ่า รียน
   

งินช่ ย ือ าร ึ าบุตรผูไดรับบานาญ จาน น 30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่ ย ือ าร ึ าบุตร ใ ่ พนั งาน
ท บา  ที่มี ิทธิได ตามระ บียบ ะ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย งิน ั ดิ าร ี่ย ับ าร
ึ าของบุตรพนั งาน ่ นทองถิ่น  พ. .2563

2.  นัง ือ รมบัญชี าง ด่ นที่ ุด ที่  ค 0422.3/  257  ง ัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559  รื่อง ประ ภท ะอัตรา งินบารุง าร ึ า

ะค่า ่า รียน
3.  นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0809.3/  1013  ง ันที่ 18
  ุมภาพันธ 2559  รื่อง  าร บิ งิน ั ดิ าร ี่ย ับ าร ึ า
บุตร 4.  นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0809.3/  4522  ง ัน
ที่ 9  ิง าคม 2559  รื่อง ประ ภท ะอัตรา งินบารุง าร ึ า

ะค่า ่า รียน
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร จาน น 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายต่างๆ  ช่น ค่าถ่าย อ าร ค่ารับ
าร าร  รือ ิ่งพิมพต่างๆ  ค่า ย็บ นัง ือ รือ ขาป นัง ือ ค่า

ธรรม นียมต่างๆ  ที่จะตองจ่ายใ น่ ยงานอื่นตามระ บียบ ค่า
จาง มา รงงานบุคค ภายนอ ทา ารอย่างใดอย่าง นึ่งที่
ท บา ไม่อาจดา นิน าร องไดตามค ามจา ป็น 
รณีจาง มาบริ ารใ ถือปฏิบัติ ตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้

(1)  นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/  4044  ง ัน
ที่ 10  ร ฎาคม 2563  รื่อง  ั ณฑ ารดา นิน ารจาง อ ชน

ะ าร บิ จ่าย งินค่าจาง มาบริ ารขององค รป ครอง ่ น
ทองถิ่น 

รายจ่าย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ขา ั ณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายใน าร ดินทางไปราช าร จาน น 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่าย า รับค่า งทะ บียน ค่า บี้ย ี้ยง ค่า
พา นะ ค่า ช่าที่พั ะค่าใชจ่ายอื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร
รือไปอบรม ัมมนา ของ พนั งาน ท บา  พนั งาน

จางฯ  ต อดจนผูที่ไดรับอนุญาตใ ดินทางไปราช าร ทั้งใน าร
ดินทางไป ึ าดูงานทั้งในประ ท ะต่างประ ท  
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ยค่าใชจ่ายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2555  ไข พิ่ม ติม
ถึงปัจจุบัน
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ครง ารจัดงาน ัน ด็ ่งชาติ จาน น 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายใน ครง ารจัดงาน ัน ด็ ่งชาติ  ช่น ค่า
ของข ัญ ของราง ั  ค่าจาง มาประ อบอา าร อา าร ่าง ะ
ครื่องดื่ม ค่า าร ดงของ ด็ ะค่าใชจ่ายอื่นๆ ตามค ามจา
ป็น ะ มาะ มใ ับ นั รียน นั ึ า  รง รียน  ิทยา ัย ใน
ขตพื้นที่ของ ท บา   ูนยพัฒนา ด็ ็  จาน น 2  ูนย
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ยค่าใชจ่ายใน าร
จัดงาน  ารจัด าร ข่งขัน ีฬา  ะ าร ่งนั ีฬา ขาร่ ม าร ข่ง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2559
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น  (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
นาที่ 100   าดับที่  2 
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
ั ดุ านั งาน จาน น 30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ั ดุ านั งาน  บ่งออ ป็น 2 ประ ภท ดังนี้
- ประ ภท ั ดุคงทน ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะคงทน ต่
ตามป ติมีอายุ ารใชงานไม่ยืนนาน  รือ มื่อนาไปใชงาน ิด
ค ามชารุด ีย าย ไม่ ามารถซ่อม ซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือ
ซ่อม ซม ไม่คุมค่า  ช่น  นัง ือ  ครื่องคิด ขขนาด ็   ครื่อง
จาะ ระดา ขนาด ็  ไมบรรทัด ็   รรไ ร  าอี้
พ า ติ  ตรายาง ตะ รง าง อ าร  ครื่องตัด ระดา   ครื่อง
ย็บ ระดา   ุญ จ พระบรมฉายา ั ณ  ผงปิดประ า   ผ่น
ป้ายชื่อ านั งาน มู่ ี่ ม่านปรับ ง ฯ ฯ
- ประ ภท ั ดุ ิ้น ป ือง ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะที่ใช

ย่อม ิ้น ป ือง มดไป  ปร ภาพ รือ ป ี่ยน ภาพในระยะ
าอัน ั้น รือไม่คง ภาพ

ดิม  ช่น  ระดา   มึ  ดิน อ ปา า ยาง บ น้ายา บคา
ผิด  ทป า   ด ย็บ ระดา  ซอง อ าร ต ับผง มึ  ไม
บรรทัด  ระดา คารบอน  ระดา ไข  ฟ้ม  ิ่งพิมพที่ไดจา าร
ซื้อ รือจางพิมพ ฯ ฯ
ตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ ค่าใชจ่ายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2562
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  1095   ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564   รื่อง รูป บบ

ะ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจ่ายประจาปีขององค ร
ป ครอง ่ นทองถิ่น
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ั ดุคอมพิ ตอร จาน น 30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ั ดุคอมพิ ตอร   บ่งออ ป็น 3 ประ ภท ดังนี้
- ประ ภท ั ดุคงทน ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะคงทน ต่
ตามป ติมีอายุ ารใชงานไม่ยืนนาน  รือ มื่อนาไปใชงาน ิด
ค ามชารุด ีย าย ไม่ ามารถซ่อม ซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือ
ซ่อม ซม ไม่คุมค่า  ช่น  ผ่น รือจานบันทึ ขอมู   ฯ ฯ
-ประ ภท ั ดุ ิ้น ป ือง ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะที่ใช

ย่อม ิ้น ป ือง มดไป  ปร ภาพ รือ ป ี่ยน ภาพในระยะ
าอัน ั้น รือไม่คง ภาพ ดิม  ช่น อุป รณบันทึ

ขอมู  (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,Digit
al Video Disc,Flash Drive)  ทปบันทึ
ขอมู  (ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartidge Tape) 
ั พิมพ รือ ถบพิมพ า รับ ครื่องพิมพคอมพิ ตอร ต ับผง
มึ า รับ ครื่องพิมพ บบ ซอร  ระดา ต่อ นื่อง ฯ ฯ

- ประ ภท ั ดุอุป รณ ะอะไ ่ ได ่  ิ่งของที่ใช ป็นอุป รณ
ประ อบ ะอะไ ่ า รับ ารบารุงซ่อม ซมบารุงรั า
ทรัพย ินใ ับคืน ภาพดัง ดิมที่มี ั ณะ ารซ่อมบารุง
ป ติ  รือค่าซ่อม าง  ช่น  ผง ป้นอั ขระ รือ ป้น
พิมพ (Key Board)  มนบอรด (Main Board)   มา  (Mouse) 
ครื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub) ฯ ฯ
ตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ ค่าใชจ่ายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2562
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  1095   ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564   รื่อง รูป บบ

ะ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจ่ายประจาปีขององค ร
ป ครอง ่ นทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จาน น 100,000 บาท

พื่อจ่ายค่าไฟฟ้าของ
-   ูนยพัฒนา ด็ ็ บาน  ม.6 
-   ูนยพัฒนา ด็ ็ ัด ระบี่ ม.8
-   นาม ีฬา าง ท บา ตาบ นอง ญา าด 
ร มถึงค่าใชจ่ายที่ตองชาระพรอม ัน  ช่น ค่าบริ าร ค่าภา ี ใน
ิจ ารขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,635,430 บาท
งบบุคลากร รวม 1,517,180 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,517,180 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน ่ นทองถิ่น จาน น 205,700 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน ะ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปี ใ ่
พนั งาน ท บา   ตา น่ง ครูผูช่ ย (ผูดู ด็ )

ค่าตอบ ทนพนั งานจาง จาน น 1,156,320 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนใ ่ พนั งานจางตามภาร ิจ
จาน น  7  อัตรา  ดังนี้ 
1. ตา น่ง ผูช่ ยครูผูดู ด็  ( า รับผูมีคุณ ุฒิ)
2. ตา น่ง ผูดู ด็  (ผูมีทั ะ) จาน น 6 คน
พนั งานงานจางทั่ ไป จาน น 1 อัตรา ดังนี้
1. ตา น่ง ผูดู ด็

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจาง จาน น 155,160 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่ ครา  ใ ่ 
พนั งานจางตามภาร ิจ  จาน น  7  อัตรา ดังนี้
1. ตา น่ง ผูช่ ยครูผูดู ด็  ( า รับผูมีคุณ ุฒิ)
2. ตา น่ง ผูดู ด็  (ผูมีทั ะ) จาน น 6 คน
พนั งานจางทั่ ไป จาน น 1 อัตรา ดังนี้
1. ตา น่ง ผูดู ด็
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งบดาเนินงาน รวม 1,717,250 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ าราช าร จาน น 5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนใ ่ จา นาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
ตาม นาที่ป ติ ดย ั ณะงาน ่ นใ ญ่จะตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง
านั งาน ะไดปฏิบัติงานนั้นนอ าราช ารในที่ตั้ง านั งาน
รือ ดย ั ณะงาน ่ นใ ญ่ตองปฏิบัติงานนอ ที่ตั้ง านั งาน
ะไดปฏิบัติงานนั้นนอ าราช ารนอ ที่ตั้ง านั งาน  รือ

ดย ั ณะงานป ติตองปฏิบัติงานใน ั ณะ ป็นผ ัด รือ ะ
ะไดปฏิบัติงานนั้นนอ ผ ัด รือ ะของตน

ตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ จ่ายค่าตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ าราช ารขององค รป ครอง ่ นทอง

ถิ่น พ. .2559
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  2409  ง ันที่ 19 พฤ จิ ายน 2559  รื่อง ระ บียบ
ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ จ่าย งินค่าตอบ ทน ารปฏิบัติ

งานนอ าราช ารขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2559 
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งินช่ ย ือ าร ึ าบุตร

งินช่ ย ือ าร ึ าบุตรขาราช าร/พนั งาน/ ู จางประจา จาน น 5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่ ย ือ าร ึ าบุตร ใ ่ พนั งาน
ท บา  ที่มี ิทธิได ตามระ บียบ ะ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย งิน ั ดิ าร ี่ย ับ าร
ึ าของบุตรพนั งาน ่ นทองถิ่น  พ. .2563

2.  นัง ือ รมบัญชี าง ด่ นที่ ุด ที่  ค 0422.3/  257  ง ัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559  รื่อง ประ ภท ะอัตรา งินบารุง าร ึ า

ะค่า ่า รียน
3.  นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0809.3/  1013  ง ันที่ 18
  ุมภาพันธ 2559  รื่อง  าร บิ งิน ั ดิ าร ี่ย ับ าร ึ า
บุตร 4.  นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0809.3/  4522  ง ัน
ที่ 9  ิง าคม 2559  รื่อง ประ ภท ะอัตรา งินบารุง าร ึ า

ะค่า ่า รียน
 
   
   

ค่าใช้สอย รวม 907,250 บาท
รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร จาน น 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายต่างๆ  ช่น ค่าถ่าย อ าร ค่ารับ
าร าร  รือ ิ่งพิมพต่างๆ  ค่า ย็บ นัง ือ รือ ขาป นัง ือ ค่า

ธรรม นียมต่างๆ  ที่จะตองจ่ายใ น่ ยงานอื่นตามระ บียบ ค่า
จาง มา รงงานบุคค ภายนอ ทา ารอย่างใดอย่าง นึ่งที่
ท บา ไม่อาจดา นิน าร องไดตามค ามจา ป็น 
รณีจาง มาบริ ารใ ถือปฏิบัติ ตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้

(1)  นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/  4044  ง ัน
ที่ 10  ร ฎาคม 2563  รื่อง  ั ณฑ ารดา นิน ารจาง อ ชน

ะ าร บิ จ่าย งินค่าจาง มาบริ ารขององค รป ครอง ่ น
ทองถิ่น 

รายจ่าย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ขา ั ณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
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ครง าร นับ นุนค่าใชจ่าย ารบริ าร ถาน ึ า จาน น 877,250 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายใน ครง าร นับ นุนค่าใชจ่าย ารบริ าร
ถาน ึ าราย ะ อียด ดังนี้

1.  ครง ารอา าร าง ัน ด็ นั รียน ูนยพัฒนา ด็ ในค าม
รับผิดชอบของ ท บา ตาบ นอง ญา าด จาน น  2   ูนย
ได ่
1.1  ูนยพัฒนา ด็ ็ บาน  ม.6 จาน น 360,150.- บาท 
า รับ นับ นุนค่าอา าร าง ัน ใ ด็  จาน น 70 คน 

อัตราคน ะ  21.- บาท/ ัน ร ม 245  ัน 
1.2  ูนยพัฒนา ด็ ็ ัด ระบี่ ม.8 จาน น 205,800.-  บาท 
า รับ นับ นุนค่าอา าร าง ัน ใ ด็  จาน น 40 คน 

อัตราคน ะ 21.- บาท/ ัน ร ม 245  ัน
2. ค่าจัด าร รียน าร อน (ราย ั )  ด็ นั รียน ูนยพัฒนา ด็
ในค ามรับผิดชอบของ ท บา ตาบ นอง ญา าด 
จาน น  2   ูนย ได ่
2.1  ูนยพัฒนา ด็ ็ บาน  ม.6 จาน น 119,000.-  บาท 
า รับค่าจัด าร รียน าร อน (ราย ั ) ใ ด็  จาน น 70 คน 

อัตราคน ะ 1,700.- บาท/ปี
2.2  ูนยพัฒนา ด็ ็ ัด ระบี่ ม.8 จาน น  68,000.-  บาท 
า รับค่าจัด าร รียน าร อน (ราย ั ) ใ ด็  จาน น 40 คน

อัตราคน ะ 1,700.- บาท/ปี
3. ค่าใชจ่ายใน ารจัด าร ึ า า รับ ูนยพัฒนา ด็ ็ ใน
ค ามรับผิดชอบของ ท บา ตาบ นอง ญา าด จาน น 2
  ูนย ได ่
3.1  ูนยพัฒนา ด็ ็ บาน  ม.6 จาน น 70 คน ราย ะ อียด
ดังนี้
- ค่า นัง ือ รียน อัตราคน ะ 200.- บาท/ปี 
ป็น งิน 14,000.- บาท
- ค่าอุป รณ าร รียน อัตราคน ะ 200.- บาท/ปี 
ป็น งิน 14,000.- บาท
- ค่า ครื่อง บบนั รียน อัตราคน ะ 300.- บาท/ปี 
ป็น งิน 21,000.- บาท
- ค่า ิจ รรมพัฒนาผู รียน อัตราคน ะ 430.- บาท/ปี
ป็น งิน 30,100.- บาท
ร ม ป็น งินทั้ง ิ้น  จาน น  79,100.-  บาท
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 3.2  ูนยพัฒนา ด็ ็ ัด ระบี่ ม.8 จาน น 40 คน ราย ะ อียด
ดังนี้
- ค่า นัง ือ รียน อัตราคน ะ 200.- บาท/ปี 
ป็น งิน  8,000.- บาท
- ค่าอุป รณ าร รียน อัตราคน ะ 200.- บาท/ปี
ป็น งิน 8,000.- บาท
- ค่า ครื่อง บบนั รียน อัตราคน ะ 300.- บาท/ปี 
ป็น งิน 12,000.- บาท
- ค่า ิจ รรมพัฒนาผู รียน อัตราคน ะ 430.- บาท/ปี 
ป็น งิน  17,200.- บาท
ร ม ป็น งินทั้ง ิ้น   จาน น  45,200.-  บาท
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น  (พ. .2561 ถึง พ. .2565
)   นาที่ 145   าดับที่ 11     
   
 

ค่าบารุงรั า ะซ่อม ซม จาน น 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อม ซมบารุงรั าทรัพย ิน พื่อใ ามารถใช
งานไดตามป ติ  รณี ป็น ารจาง มาทั้ง ิ่งของ ะค่า รง
งาน ใ จ่ายจา ค่าใช อย  ่ น รณีที่องค รป ครอง ่ นทองถิ่น
ป็นผูดา นิน ารซ่อม ซมบารุงรั าทรัพย ิน องใ ปฏิบัติ ดังนี้
1. ค่าจาง มา รงงานของบุคค ภายนอ ใ จ่ายจา ค่าใช อย
2. ค่า ิ่งของที่ซื้อมาใชใน ารซ่อม ซมบารุงรั าทรัพย ินใ จ่าย
จา ค่า ั ดุ
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ค่าวัสดุ รวม 800,000 บาท
ั ดุงานบานงานครั จาน น 800,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าอา าร ริม (นม)   บ่งออ ป็น 1  ประ ภท ดังนี้
- ประ ภท ั ดุ ิ้น ป ือง ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะที่ใช

ย่อม ิ้น ป ือง มดไป  ปร ภาพ รือ ป ี่ยน ภาพในระยะ
าอัน ั้น รือไม่คง ภาพ ดิม  ช่น นม ใ ับนั รียน รง รียน

ัง ัด  พฐ.ใน ขต  ท บา ตาบ นอง ญา าด จาน น 2
  รง รียน  ะใ ับ ูนยพัฒนา ด็ ็ ่อน ัย รียน จาน น  2
  ูนย
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 ถึง พ. .2565)
นาที่  142   าดับที่  8    

งบเงินอุดหนุน รวม 1,401,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,401,000 บาท
งินอุด นุน ่ นราช าร

อุด นุน รง รียนบาน ระบี่  งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา าร
าง ัน

จาน น 588,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา าร าง ัน
 ใ ับ  รง รียนบาน ระบี่ (จาน น 140 คนๆ  ะ 21.- บาท
จาน น 200  ัน) 
ระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร
-  นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0816.2/  3924  ง ันที่ 8
  ร ฎาคม 2564 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2559  ะที่ ไข พิ่ม ติม
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
นาที่ 143   าดับที่  9    

 
   

ันที่พิมพ : 13/9/2564  17:10:49 นา : 61/99



อุด นุน รง รียนบาน ระบี่ ตาม ครง าร ด็ ินอิ่ม รายิ้มได จาน น 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ับ  รง รียนบาน ระบี่  พื่อดา นิน
ครง าร ด็ ินอิ่ม รายิ้มได ประจาปีงบประมาณ พ. .2565

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2559  ะที่ ไข พิ่ม ติม
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น  (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
นาที่ 143   าดับที่  9    

 
 

อุด นุน รง รียนบาน ระบี่ ตาม ครง ารป้อง ัน ฝ้าระ ัง ะ ไข
ปัญ ายา พติดใน รง รียน

จาน น 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ับ  รง รียนบาน ระบี่  พื่อดา นิน
ครง ารป้อง ัน ฝ้าระ ัง ะ ไขปัญ ายา พติดใน
รง รียน ประจาปีงบประมาณ พ. .2565

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2559  ะที่ ไข พิ่ม ติม
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น  (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
นาที่  143   าดับที่  9    

อุด นุน รง รียนบาน ระบี่ ตาม ครง ารพัฒนา ั ยภาพผู รียน
อย่างยั่งยืน

จาน น 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ับ  รง รียนบาน ระบี่  พื่อดา นิน
ครง ารพัฒนา ั ยภาพผู รียนอย่างยั่งยืน ประจาปีงบ

ประมาณ พ. .2565
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2559  ะที่ ไข พิ่ม ติม
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
นาที่ 143   าดับที่  9    
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อุด นุน รง รียนบาน  งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา าร าง ัน จาน น 693,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา าร าง ัน 
ใ ับ  รง รียนบาน  (จาน น 165 คนๆ  ะ 21.- บาท 
จาน น 200  ัน) 
ระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร
-  นัง ือ ระทร งม าดไทย ท่ี มท 0816.2/  3924  ง ันที่ 8
  ร ฎาคม 2564 
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2559  ะที่ ไข พิ่ม ติม
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
นาที่  144   าดับที่  10    

 
อุด นุน รง รียนบาน  ตาม ครง าร ด็ ินอิ่ม รายิ้มได จาน น 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ับ  รง รียนบาน   พื่อดา นิน
ครง าร ด็ ินอิ่ม รายิ้มได ประจาปีงบประมาณ พ. .2565

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2559  ะที่ ไข พิ่ม ติม
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น  (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
นาที่  144   าดับที่  10    

อุด นุน รง รียนบาน  ตาม ครง ารป้อง ัน ฝ้าระ ัง ะ ไข
ปัญ ายา พติดใน รง รียน

จาน น 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ับ  รง รียนบาน   พื่อดา นิน
ครง ารป้อง ัน ฝ้าระ ัง ะ ไขปัญ ายา พติดใน
รง รียน ประจาปีงบประมาณ พ. .2565

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2559  ะที่ ไข พิ่ม ติม
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น  (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
นาที่  144   าดับที่  10    

ันที่พิมพ : 13/9/2564  17:10:49 นา : 63/99



อุด นุน รง รียนบาน  ตาม ครง ารพัฒนา ั ยภาพผู รียนอย่าง
ยั่งยืน

จาน น 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ับ  รง รียนบาน   พื่อดา นิน
ครง ารพัฒนา ั ยภาพผู รียนอย่างยั่งยืน ประจาปีงบ

ประมาณ พ. .2565
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2559  ะที่ ไข พิ่ม ติม
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
นาที่ 144   าดับที่  10    

แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล รวม 150,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่าย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ขา ั ณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ครง ารรณรงคค บคุม ะป้อง ัน รคไข ือดออ จาน น 80,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายตาม ครง ารรณรงคค บคุม ะป้อง ัน รค
ไข ือดออ    ช่น ค่า ั ดุอุป รณ ค่าจางฉีดพ่น มอ ค ัน ค่า
น้ามัน ค่าป้าย ครง าร  ะค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่ ี่ย ของ ับ
ครง าร

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ยค่าใชจ่ายใน
ารอบรม ะ ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557

-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น  (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
นาที่ 106   าดับที่  1
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ครง าร ัต ป อด รค คนป อดภัย จา รคพิ ุนัขบา ตาม
ปณิธาน า ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภร
ณ ัย ั ณ อัครราช ุมารี รมพระ รี างค ัฒน รขัตติย
ราชนารี

จาน น 60,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายตาม ครง าร ัต ป อด รค คน
ป อดภัย จา รคพิ ุนัขบา ตาม
ปณิธาน  า ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬา
ภรณ ัย ั ณ อัครราช ุมารี  รมพระ รี างค ัฒน  รขัตติย
ราชนารี   ช่น ค่า าร จขอมู จาน น ัต ะขึ้นทะ บียน ัต  ค่า
ัคซีน  ะค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่ ี่ย ของ ับ ครง าร

ตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.  นัง ือ ระทร งม าดไทย ด่ นที่ ุด ที่ มท 0808.2/  3749
    ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564  รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ. .2565 ขององค ร
ป ครอง ่ นทองถิ่น
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น  (พ. .2561 ถึง พ. .2565)  
นาที่  106    าดับที่  2 
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
ั ดุ ิทยา า ตร รือ าร พทย จาน น 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ั ดุ ิทยา า ตร รือ าร พทย  บ่งออ ป็น 2
  ประ ภท ดังนี้
- ประ ภท ั ดุคงทน ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะคงทน ต่
ตามป ติมีอายุ ารใชงานไม่ยืนนาน  รือ มื่อนาไปใชงาน ิด
ค ามชารุด ีย าย ไม่ ามารถซ่อม ซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือ
ซ่อม ซม ไม่คุมค่า  ช่น  ครื่อง ัดน้าฝน  ถัง ็บ ชื้อ
พ ิง  ครื่องมือ ิทยา า ตร ฯ ฯ
- ประ ภท ั ดุ ิ้น ป ือง ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะที่ใช

ย่อม ิ้น ป ือง มดไป  ปร ภาพ รือ ป ี่ยน ภาพในระยะ
าอัน ั้น รือไม่คง ภาพ ดิม  ช่น  า ี  ะผาพัน

ผ   ชภัณฑ  อ อฮอ  น้ายาต่างๆ  คมีภัณฑ  ฯ ฯ
ตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ ค่าใชจ่ายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2562
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  1095   ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564   รื่อง รูป บบ

ะ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจ่ายประจาปีขององค ร
ป ครอง ่ นทองถิ่น
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 245,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่าย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ขา ั ณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายใน าร ดินทางไปราช าร จาน น 5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่าย า รับค่า งทะ บียน ค่า บี้ย ี้ยง ค่า
พา นะ ค่า ช่าที่พั ะค่าใชจ่ายอื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร
รือไปอบรม ัมมนา ของ พนั งาน ท บา  พนั งาน

จางฯ  ต อดจนผูที่ไดรับอนุญาตใ ดินทางไปราช าร ทั้งใน าร
ดินทางไป ึ าดูงานทั้งในประ ท ะต่างประ ท  
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ยค่าใชจ่ายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2555  ไข พิ่ม ติม
ถึงปัจจุบัน
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งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
งินอุด นุนองค รประชาชน

อุด นุนคณะ รรม ารชุมชน/ มู่บาน ครง าร งินอุด นุน า รับ
ารดา นินงานตาม น ทาง ครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข

จาน น 240,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ับ คณะ รรม ารชุมชน/ มู่บาน 
พื่อดา นินตาม น ทาง ครง ารตามพระราชดาริดาน าธารณ ุข
จาน น 12  มู่บานๆ  ะ 20,000.-  บาท ได ่ 
มู่ที่ 4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17 

ประจาปีงบประมาณ พ. .2565
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
นาที่ 108    าดับที่  7  

ตามระ บียบ ะ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2559  ะที่ ไข พิ่ม ติม
2.  นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/  3749  ง ันที่ 30
 มิถุนายน 2564  รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ. .2565 ขององค รป ครอง ่ นทอง
ถิ่น
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 300,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
งินอุด นุนรัฐ ิ า ิจ

อุด นุน ารไฟฟ้า ่ นภูมิภาคอา ภอ ันทร ั  พื่อขยาย ขตไฟฟ้า
รงต่า บาน  มู่ที่ 6

จาน น 300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ับ ารไฟฟ้า ่ นภูมิภาคอา ภอ ันทร
ั    พื่อดา นิน ครง ารขยาย ขตไฟฟ้า รงต่า บาน   มู่ที่ 6

  ประจาปีงบประมาณ พ. .2565  (ตามประมาณ ารของ าร
ไฟฟ้าอา ภอ ันทร ั )
-  ดยใ ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย
งินอุด นุนขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2559  ะที่

ไข พิ่ม ติม
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น  (พ. .2561 ถึง 2565) 
นาที่ 76   าดับที่ 11

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 571,980 บาท
งบบุคลากร รวม 541,980 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 541,980 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน ่ นทองถิ่น จาน น 382,560 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน ะ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปี
ใ ่ พนั งาน ท บา   ตา น่ง  นั พัฒนาชุมชน 

ค่าตอบ ทนพนั งานจาง จาน น 147,960 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนใ ่ พนั งานจางตามภาร ิจ 
ตา น่ง ผูช่ ย จาพนั งานพัฒนาชุมชน

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจาง จาน น 11,460 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่ ครา  ใ ่ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ ตา น่ง ผูช่ ย จาพนั งานพัฒนาชุมชน
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งบดาเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ าราช าร จาน น 5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนใ ่ จา นาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
ตาม นาที่ป ติ ดย ั ณะงาน ่ นใ ญ่จะตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง
านั งาน ะไดปฏิบัติงานนั้นนอ าราช ารในที่ตั้ง านั งาน
รือ ดย ั ณะงาน ่ นใ ญ่ตองปฏิบัติงานนอ ที่ตั้ง านั งาน
ะไดปฏิบัติงานนั้นนอ าราช ารนอ ที่ตั้ง านั งาน  รือ

ดย ั ณะงานป ติตองปฏิบัติงานใน ั ณะ ป็นผ ัด รือ ะ
ะไดปฏิบัติงานนั้นนอ ผ ัด รือ ะของตน

ตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ จ่ายค่าตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ าราช ารขององค รป ครอง ่ นทอง

ถิ่น พ. .2559
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  2409  ง ันที่ 19 พฤ จิ ายน 2559  รื่อง ระ บียบ
ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ จ่าย งินค่าตอบ ทน ารปฏิบัติ

งานนอ าราช ารขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2559 
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่าย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ขา ั ณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายใน าร ดินทางไปราช าร จาน น 5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่าย า รับค่า งทะ บียน ค่า บี้ย ี้ยง ค่า
พา นะ ค่า ช่าที่พั ะค่าใชจ่ายอื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร
รือไปอบรม ัมมนา ของ พนั งาน ท บา  พนั งาน

จางฯ  ต อดจนผูที่ไดรับอนุญาตใ ดินทางไปราช าร ทั้งใน าร
ดินทางไป ึ าดูงานทั้งในประ ท ะต่างประ ท  
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ยค่าใชจ่ายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2555  ไข พิ่ม ติม
ถึงปัจจุบัน
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ครง าร ินดีอยู่ดีด ย ร ฐ ิจพอ พียงชุมชนพึ่งตน อง จาน น 5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายตาม ครง าร ินดีอยู่ดีด ย ร ฐ ิจพอ
พียงชุมชนพึ่งตน อง  ช่น ค่าอา าร อา าร ่าง ะ ครื่องดื่ม ค่า
ั ดุ   

 ค่าป้าย ครง าร  ะค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่ ี่ย ของ ับ ครง าร
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ยค่าใชจ่ายใน
ารอบรม ะ ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557

-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
นาที่  114   าดับที่  15  

   
 
 

ครง ารจัดประชุมประชาคม มู่บาน ะตาบ จาน น 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายตาม ครง ารจัดประชุมประชาคม มู่บาน
ะตาบ   ช่น ค่าอา าร อา าร ่าง ะ ครื่องดื่ม ค่า ั ดุ

ค่าป้าย ครง าร  ะค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่ ี่ย ของ ับ ครง าร
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ยค่าใชจ่ายใน
ารอบรม ะ ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557

-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น  (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
นาที่  110   าดับที่  4 
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ครง ารรณรงค ารคัด ย ขยะ ่อนทิ้ง จาน น 5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายตาม ครง ารรณรงค ารคัด ย ขยะ ่อนทิ้ง
ช่น ค่าอา าร อา าร ่าง ะ ครื่องดื่ม ค่า ั ดุ ค่าป้าย
ครง าร  ะค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่ ี่ย ของ ับ ครง าร

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ยค่าใชจ่ายใน
ารอบรม ะ ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557

-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น  (พ. .2561 ถึง พ. .2565)
นาที่  127    าดับที่  6  

  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 284,560 บาท
งบบุคลากร รวม 244,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 244,560 บาท
ค่าตอบ ทนพนั งานจาง จาน น 244,560 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนพนั งานจาง
ตา น่ง ผูช่ ยนั ันทนา าร
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งบดาเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่าย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ขา ั ณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ครง าร ข่งขัน ีฬาตานยา พติด นอง ญา าด ม จาน น 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายใน ารดา นิน ครง าร ข่งขัน ีฬาตานยา
พติด  นอง ญา าด ม    ช่น ค่า ตรียม นาม ข่งขัน ค่า

อุป รณ ีฬา ค่าตอบ ทน จา นาที่ประจา นาม ค่าตอบ ทน จา
นาที่จัด าร ข่งขัน ค่าตอบ ทน รรม ารตัด ิน ค่าชุด ีฬา  งิน
รือของราง ั  ค่าจาง มาประ อบอา าร ค่าอา าร ่าง ะ

ครื่องดื่ม ค่าจาง มา ครื่อง ียง  ะค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่ ขา
ั ณะรายจ่ายนี้

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ยค่าใชจ่ายใน าร
จัดงาน  ารจัด าร ข่งขัน ีฬา  ะ าร ่งนั ีฬา ขาร่ ม าร ข่ง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2559
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 ถึง พ. .2565)
นาที่ 120   าดับที่  10   
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
ั ดุงานบานงานครั จาน น 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ั ดุงานบานงานครั   บ่งออ ป็น 2 ประ ภท ดัง
นี้
- ประ ภท ั ดุคงทน ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะคงทน ต่
ตามป ติมีอายุ ารใชงานไม่ยืนนาน  รือ มื่อนาไปใชงาน ิด
ค ามชารุด ีย าย ไม่ ามารถซ่อม ซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือ
ซ่อม ซม ไม่คุมค่า  ช่น  มอ  ระทะ  ะ ะมัง ตะ ิ   รอบ
รูป มีด ถัง ถาด  น้า จานรอง ถ ยชาม ชอน อม  ระจ
งา ถัง   ระติ น้ารอน ฯ ฯ 
- ประ ภท ั ดุ ิ้น ป ือง ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะที่ใช

ย่อม ิ้น ป ือง มดไป  ปร ภาพ รือ ป ี่ยน ภาพในระยะ
าอัน ั้น รือไม่คง ภาพ ดิม  ช่น ผา ่ม ผาปู ตะ น้าจืดที่ซื้อ

จา อ ชน ฯ ฯ
ตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ ค่าใชจ่ายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2562
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  1095   ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564   รื่อง รูป บบ

ะ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจ่ายประจาปีขององค ร
ป ครอง ่ นทองถิ่น
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ั ดุ ีฬา จาน น 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ั ดุ ีฬา  บ่งออ ป็น 1  ประ ภท ดังนี้
-ประ ภท ั ดุคงทน ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะคงทน ต่
ตามป ติมีอายุ ารใชงานไม่ยืนนาน  รือ มื่อนาไปใชงาน ิด
ค ามชารุด ีย าย ไม่ ามารถซ่อม ซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือ
ซ่อม ซม ไม่คุมค่า  ช่น  ู ฟุตบอ  ตะ รอ น ีด ตาข่าย
ีฬา  ช่น ตาข่าย  าตาข่าย อ ยบอ  ฯ ฯ 

ตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ ค่าใชจ่ายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2562
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  1095   ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564   รื่อง รูป บบ

ะ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจ่ายประจาปีขององค ร
ป ครอง ่ นทองถิ่น
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 60,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่าย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ขา ั ณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ครง ารทาบุญตั บาตร พื่อถ าย ป็นพระราช ุ จาน น 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายใน ครง ารทาบุญตั บาตร พื่อถ าย ป็น
พระราช ุ   ช่น ค่า ั ดุอุป รณใน ารดา นิน าร ค่า ครื่อง
ไทยธรรม ค่าจาง มาประ อบอา าร ค่าอา าร ่าง ะ ครื่อง
ดื่ม ค่าดอ ไม ค่าจาง มา ครื่อง ียง  ะค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่ ขา
ั ณะรายจ่ายนี้

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ยค่าใชจ่ายใน าร
จัดงาน  ารจัด าร ข่งขัน ีฬา  ะ าร ่งนั ีฬา ขาร่ ม าร ข่ง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2559
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
นาที่  117   าดับที่  1  
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ครง ารประ พณี ัน ขาพรร า จาน น 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายใน ครง ารประ พณี ัน ขาพรร า  ช่น ค่า
ทียนพรร า ค่าปัจจัยถ ายพระ ค่าอา าร ะ ครื่องดื่ม ะค่า
ใชจ่ายอื่นๆ ที่ ขา ั ณะรายจ่ายนี้
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ยค่าใชจ่ายใน าร
จัดงาน  ารจัด าร ข่งขัน ีฬา  ะ าร ่งนั ีฬา ขาร่ ม าร ข่ง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2559
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 ถึง พ. .2565)  
นาที่ 118   าดับที่ 3    

ครง าร ืบ านงานประ พณี ัน ง รานต จาน น 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายใน ครง าร ิบ านงานประ พณี ัน
ง รานต   ช่น ค่าพิธีทาง า นา ค่ารับรอง ค่าใชจ่าย ี่ย ับ
ถานที่ ค่าใชจ่ายใน ารประ ด รือ ข่งขัน ค่าจาง มาจัด

นิทรร าร ค่าม ร พ  าร ดง ค่าใชจ่ายใน าร ฆ ณาประชา
ัมพันธงาน ค่าของที่ระ ึ า รับผู ูงอายุ ค่าจาง มาประ อบ

อา าร ค่าดอ ไม ค่าจาง มา ครื่อง ียง  ะค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่
ขา ั ณะรายจ่ายนี้
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ยค่าใชจ่ายใน าร
จัดงาน  ารจัด าร ข่งขัน ีฬา  ะ าร ่งนั ีฬา ขาร่ ม าร ข่ง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2559
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 ถึง พ. .2565)
นาที่ 117   าดับที่  2     
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
งินอุด นุน ่ นราช าร

อุด นุนอา ภอ ันทร ั  ตาม ครง ารงาน ท า ผ ไม ะของ
ดี ันทร ั

จาน น 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ับ ที่ทา ารป ครองอา ภอ
ันทร ั  ตาม ครง ารงาน  ท า ผ ไม  ะของดี
ันทร ั  ประจาปีงบประมาณ พ. .2565

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2559  ะที่ ไข พิ่ม ติม
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
นาที่  121   าดับที่  13     

   
 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
งินอุด นุน ่ นราช าร

อุด นุนอา ภอ ันทร ั  ตาม ครง ารจัด าร ข่งขัน ิ่ง ฉ ิมพระ
ียรติฯ ู่อุทยาน ่งชาติ ขาพระ ิ าร

จาน น 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ ับ ที่ทา ารป ครองอา ภอ
ันทร ั   พื่อดา นิน ครง ารจัด าร ข่งขัน ิ่ง ฉ ิมพระ ียรติฯ
ู่อุทยาน ่งชาติ ขาพระ ิ าร ประจาปีงบประมาณ พ. .2565

-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย งิน
อุด นุนขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2559  ะที่ ไข
พิ่ม ติม
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
นาที่  122   าดับที่  15     
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,431,940 บาท

งบบุคลากร รวม 1,256,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,256,940 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน ่ นทองถิ่น จาน น 455,520 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน ะ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปี ใ ่
พนั งาน ท บา  จาน น  1  อัตรา  ดังนี้
1. ตา น่ง  ผูอาน ย าร องช่าง

งินประจาตา น่ง จาน น 42,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่ง ใ ่ พนั งาน ท บา   
จาน น  1  อัตรา ดังนี้
1. ตา น่ง ผูอาน ย าร องช่าง  ระดับตน 
จาน น 3,500 บาท/ ดือน จาน น 12  ดือน  
ป็น งิน  42,000.-  บาท

ค่าตอบ ทนพนั งานจาง จาน น 680,280 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนใ ่ พนั งานจางตามภาร ิจ 
จาน น  1  อัตรา  ดังนี้ 
1. ตา น่ง ผูช่ ย จาพนั งานธุร าร
พนั งานจางทั่ ไป จาน น 5  อัตรา ดังนี้
1. ตา น่ง พนั งานจดมาตร ัดน้า
2. ตา น่ง พนั งาน ครื่อง ูบน้า
3. ตา น่ง พนั งานผ ิตน้าประปา
3. ตา น่ง คนงาน จาน น  2  คน

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจาง จาน น 79,140 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่ ครา  ใ ่ 
พนั งานจางตามภาร ิจ จาน น  1  อัตรา  ดังนี้ 
1. ตา น่ง ผูช่ ย จาพนั งานธุร าร
พนั งานจางทั่ ไป จาน น 5 อัตรา ดังนี้
1. ตา น่ง พนั งานจดมาตร ัดน้า
2. ตา น่ง พนั งาน ครื่อง ูบน้า
3. ตา น่ง คนงาน จาน น  3  คน
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งบดาเนินงาน รวม 175,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท
ค่าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน ่องค รป ครอง ่ น
ทองถิ่น

จาน น 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนบุคค รือคณะ รรม ารผูรับผิดชอบ
ารจัดซื้อจัดจาง ะ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ อาทิ ช่น บุคค รือ

คณะ รรม ารซื้อ รือจาง บุคค รือคณะ รรม ารดา นิน าร
จางที่ปรึ า บุคค รือคณะ รรม ารดา นินงานจางออ บบ
รือค บคุมงาน ่อ ราง 

ตามระ บียบฯ ตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.  นัง ือ ระทร ง ารค ัง ด่ นที่ ุด ที่  ค 0402.5/  85  ง ัน
ที่ 6  ันยายน 2561  รื่อง  ั ณฑ าร บิ จ่ายค่าตอบ ทน
บุคค รือคณะ รรม าร
 
 

ค่าตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ าราช าร จาน น 5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนใ ่ จา นาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
ตาม นาที่ป ติ ดย ั ณะงาน ่ นใ ญ่จะตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง
านั งาน ะไดปฏิบัติงานนั้นนอ าราช ารในที่ตั้ง านั งาน
รือ ดย ั ณะงาน ่ นใ ญ่ตองปฏิบัติงานนอ ที่ตั้ง านั งาน
ะไดปฏิบัติงานนั้นนอ าราช ารนอ ที่ตั้ง านั งาน  รือ

ดย ั ณะงานป ติตองปฏิบัติงานใน ั ณะ ป็นผ ัด รือ ะ
ะไดปฏิบัติงานนั้นนอ ผ ัด รือ ะของตน

ตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ จ่ายค่าตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ าราช ารขององค รป ครอง ่ นทอง

ถิ่น พ. .2559
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  2409  ง ันที่ 19 พฤ จิ ายน 2559  รื่อง ระ บียบ
ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ จ่าย งินค่าตอบ ทน ารปฏิบัติ

งานนอ าราช ารขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2559 
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่าย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ขา ั ณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายใน าร ดินทางไปราช าร จาน น 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่าย า รับค่า งทะ บียน ค่า บี้ย ี้ยง ค่า
พา นะ ค่า ช่าที่พั ะค่าใชจ่ายอื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร
รือไปอบรม ัมมนา ของ พนั งาน ท บา  พนั งาน

จางฯ  ต อดจนผูที่ไดรับอนุญาตใ ดินทางไปราช าร ทั้งใน าร
ดินทางไป ึ าดูงานทั้งในประ ท ะต่างประ ท  
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ยค่าใชจ่ายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2555  ไข พิ่ม ติม
ถึงปัจจุบัน
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
ั ดุ านั งาน จาน น 30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ั ดุ านั งาน  บ่งออ ป็น 2 ประ ภท ดังนี้
- ประ ภท ั ดุคงทน ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะคงทน ต่
ตามป ติมีอายุ ารใชงานไม่ยืนนาน  รือ มื่อนาไปใชงาน ิด
ค ามชารุด ีย าย ไม่ ามารถซ่อม ซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือ
ซ่อม ซม ไม่คุมค่า  ช่น  นัง ือ  ครื่องคิด ขขนาด ็   ครื่อง
จาะ ระดา ขนาด ็  ไมบรรทัด ็   รรไ ร  าอี้
พ า ติ  ตรายาง ตะ รง าง อ าร  ครื่องตัด ระดา   ครื่อง
ย็บ ระดา   ุญ จ พระบรมฉายา ั ณ  ผงปิดประ า   ผ่น
ป้ายชื่อ านั งาน มู่ ี่ ม่านปรับ ง ฯ ฯ
- ประ ภท ั ดุ ิ้น ป ือง ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะที่ใช

ย่อม ิ้น ป ือง มดไป  ปร ภาพ รือ ป ี่ยน ภาพในระยะ
าอัน ั้น รือไม่คง ภาพ

ดิม  ช่น  ระดา   มึ  ดิน อ ปา า ยาง บ น้ายา บคา
ผิด  ทป า   ด ย็บ ระดา  ซอง อ าร ต ับผง มึ  ไม
บรรทัด  ระดา คารบอน  ระดา ไข  ฟ้ม  ิ่งพิมพที่ไดจา าร
ซื้อ รือจางพิมพ ฯ ฯ
ตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ ค่าใชจ่ายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2562
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  1095   ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564   รื่อง รูป บบ

ะ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจ่ายประจาปีขององค ร
ป ครอง ่ นทองถิ่น
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ั ดุคอมพิ ตอร จาน น 30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ั ดุคอมพิ ตอร   บ่งออ ป็น 3 ประ ภท ดังนี้
- ประ ภท ั ดุคงทน ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะคงทน ต่
ตามป ติมีอายุ ารใชงานไม่ยืนนาน  รือ มื่อนาไปใชงาน ิด
ค ามชารุด ีย าย ไม่ ามารถซ่อม ซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือ
ซ่อม ซม ไม่คุมค่า  ช่น  ผ่น รือจานบันทึ ขอมู   ฯ ฯ
- ประ ภท ั ดุ ิ้น ป ือง ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะที่ใช

ย่อม ิ้น ป ือง มดไป  ปร ภาพ รือ ป ี่ยน ภาพในระยะ
าอัน ั้น รือไม่คง ภาพ ดิม  ช่น อุป รณบันทึ

ขอมู   (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,Digit
al Video Disc,Flash Drive)  ทปบันทึ
ขอมู  (ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartidge Tape) 
ั พิมพ รือ ถบพิมพ า รับ ครื่องพิมพคอมพิ ตอร ต ับผง
มึ า รับ ครื่องพิมพ บบ ซอร  ระดา ต่อ นื่อง ฯ ฯ

- ประ ภท ั ดุอุป รณ ะอะไ ่ ได ่  ิ่งของที่ใช ป็นอุป รณ
ประ อบ ะอะไ ่ า รับ ารบารุงซ่อม ซมบารุงรั า
ทรัพย ินใ ับคืน ภาพดัง ดิมที่มี ั ณะ ารซ่อมบารุง
ป ติ  รือค่าซ่อม าง  ช่น  ผง ป้นอั ขระ รือ ป้น
พิมพ (Key Board)  มนบอรด (Main Board)   มา  (Mouse) 
ครื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub) ฯ ฯ
ตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ ค่าใชจ่ายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2562
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  1095   ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564   รื่อง รูป บบ

ะ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจ่ายประจาปีขององค ร
ป ครอง ่ นทองถิ่น
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งานก่อสร้าง รวม 7,838,060 บาท
งบบุคลากร รวม 795,060 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 795,060 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน ่ นทองถิ่น จาน น 571,920 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน ะ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปี ใ ่
พนั งาน ท บา  จาน น  2  อัตรา  ดังนี้
1. ตา น่ง  นายช่าง ยธา
2. ตา น่ง  นายช่างไฟฟ้า

งิน พิ่มต่าง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน ่ นทองถิ่น จาน น 12,780 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มใ ่พนั งาน ท บา  นอ นือจา งิน
ดือนของพนั งาน ท บา ที่มี ิทธิไดรับ งินค่าตอบ
ทน ตาม ประ า   ท.จ. รี ะ   รื่อง าร า นด ั ณฑ
ารใ พนั งาน ท บา ไดรับ งินค่าตอบ ทนนอ นือจา งิน
ดือน 

ค่าตอบ ทนพนั งานจาง จาน น 204,360 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนใ ่ พนั งานจางตามภาร ิจ
จาน น  2  อัตรา  ดังนี้ 
1. ตา น่ง ผูช่ ยนายช่างไฟฟ้า
2. ตา น่ง ผูช่ ยนายช่าง ยธา

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจาง จาน น 6,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่ ครา  ใ ่ 
พนั งานจางตามภาร ิจ  จาน น 2 อัตรา ดังนี้
1. ตา น่ง ผูช่ ยนายช่างไฟฟ้า
2. ตา น่ง ผูช่ ยนายช่าง ยธา
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งบดาเนินงาน รวม 446,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่า ช่าบาน จาน น 36,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบานใ ่ พนั งาน ท บา  ที่มี ิทธิ บิ  ตาม
ระ บียบ ่าด ยค่า ช่าบานของขาราช ารทองถิ่น พ. .2548  ะ
ฉบับที่ ไข พิ่ม ติม ตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท
 0808.2/  5862  ง ันที่ 12 ตุ าคม 2559  รื่อง  ั ณฑ ะ
ิธี าร ี่ย ับ าร บิ จ่าย งินค่า ช่าบานของขาราช าร ่ นทอง

ถิ่น ร มถึง ฎ มาย ระ บียบ ะ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ย ของ
 

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่าย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ขา ั ณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายใน าร ดินทางไปราช าร จาน น 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่าย า รับค่า งทะ บียน ค่า บี้ย ี้ยง ค่า
พา นะ ค่า ช่าที่พั ะค่าใชจ่ายอื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร
รือไปอบรม ัมมนา ของ พนั งาน ท บา  พนั งาน

จางฯ  ต อดจนผูที่ไดรับอนุญาตใ ดินทางไปราช าร ทั้งใน าร
ดินทางไป ึ าดูงานทั้งในประ ท ะต่างประ ท  
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ยค่าใชจ่ายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2555  ไข พิ่ม ติม
ถึงปัจจุบัน

ค่าบารุงรั า ะซ่อม ซม จาน น 200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อม ซมบารุงรั าทรัพย ิน พื่อใ ามารถใช
งานไดตามป ติ  รณี ป็น ารจาง มาทั้ง ิ่งของ ะค่า รง
งาน ใ จ่ายจา ค่าใช อย  ่ น รณีที่องค รป ครอง ่ นทองถิ่น
ป็นผูดา นิน ารซ่อม ซมบารุงรั าทรัพย ิน องใ ปฏิบัติ ดังนี้
1. ค่าจาง มา รงงานของบุคค ภายนอ ใ จ่ายจา ค่าใช อย
2. ค่า ิ่งของที่ซื้อมาใชใน ารซ่อม ซมบารุงรั าทรัพย ินใ จ่าย
จา ค่า ั ดุ
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
ั ดุไฟฟ้า ะ ิทยุ จาน น 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ั ดุไฟฟ้า ะ ิทยุ   บ่งออ ป็น 3 ประ ภท ดังนี้
- ประ ภท ั ดุคงทน ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะคงทน ต่
ตามป ติมีอายุ ารใชงานไม่ยืนนาน  รือ มื่อนาไปใชงาน ิด
ค ามชารุด ีย าย ไม่ ามารถซ่อม ซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือ
ซ่อม ซม ไม่คุมค่า  ช่น ไม คร ฟน ขาตั้งไม คร ฟน  ครื่อง ัด
ระ ไฟฟ้า  ครื่อง ัด รงดันไฟฟ้า มาตร า รับตร จ งจร

ไฟฟ้า  ครื่องประจุไฟฟ้า ฯ ฯ
- ประ ภท ั ดุ ิ้น ป ือง ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะที่ใช

ย่อม ิ้น ป ือง มดไป  ปร ภาพ รือ ป ี่ยน ภาพในระยะ
าอัน ั้น รือไม่คง ภาพ ดิม  ช่น ฟิ   ทปพัน ายไฟฟ้า  าย

ไฟฟ้า  อดไฟฟ้า  อดไฟ  ข็มขัดรัด ายไฟฟ้า ป ั๊
ไฟฟ้า  ิตซไฟฟ้า ขา อดฟ ูออ ร ซนซ  บร อร  ฯ ฯ
-ประ ภท ั ดุอุป รณ ะอะไ ่ ได ่  ิ่งของที่ใช ป็นอุป รณ
ประ อบ ะอะไ ่ า รับ ารบารุงซ่อม ซมบารุงรั า
ทรัพย ินใ ับคืน ภาพดัง ดิมที่มี ั ณะ ารซ่อมบารุง
ป ติ  รือค่าซ่อม าง  ช่น ดอ า พง  ผง งจร ผัง ดง งจร
ต่าง  ผงบังคับทางไฟ ฯ ฯ
ตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ ค่าใชจ่ายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2562
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  1095   ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564   รื่อง รูป บบ

ะ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจ่ายประจาปีขององค ร
ป ครอง ่ นทองถิ่น
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ั ดุ ่อ ราง จาน น 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ั ดุ ่อ ราง   บ่งออ ป็น 3 ประ ภท ดังนี้
- ประ ภท ั ดุคงทน ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะคงทน ต่
ตามป ติมีอายุ ารใชงานไม่ยืนนาน  รือ มื่อนาไปใชงาน ิด
ค ามชารุด ีย าย ไม่ ามารถซ่อม ซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือ
ซ่อม ซม ไม่คุมค่า  ช่น ไม
ต่างๆ คอน คีม ชะ ง จอบ  ิ่   ียม  ื่อย ข าน  บไ ไม  ทป
ัดระยะ  ครื่อง ัดขนาด ็   ช่น ต ับ มตร  ู ดิ่ง  ่าน ฯ ฯ

- ประ ภท ั ดุ ิ้น ป ือง ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะที่ใช
ย่อม ิ้น ป ือง มดไป  ปร ภาพ รือ ป ี่ยน ภาพในระยะ
าอัน ั้น รือไม่คง ภาพ ดิม  ช่น น้ามันทาไม ทิน นอร  ี ปูนซิ

มนตทราย อิฐ รือซี มนตบ อ   ระ บื้อง  ัง ะ ี ตะปู  ็
น  ปรงทา ี ปูนขา  ฯ ฯ

- ประ ภท ั ดุอุป รณ ะอะไ ่ ได ่  ิ่งของที่ใช ป็นอุป รณ
ประ อบ ะอะไ ่ า รับ ารบารุงซ่อม ซมบารุงรั า
ทรัพย ินใ ับคืน ภาพดัง ดิมที่มี ั ณะ ารซ่อมบารุง
ป ติ  รือค่าซ่อม าง  ช่น ท่อน้า ะอุป รณประปา ท่อ
ต่างๆ ท่อน้าบาดา  ฯ ฯ
ตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ ค่าใชจ่ายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2562
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  1095   ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564   รื่อง รูป บบ

ะ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจ่ายประจาปีขององค ร
ป ครอง ่ นทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 6,597,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500,000 บาท
ครุภัณฑยานพา นะ ะขน ่ง

รถยนตบรรทุ ททายติด ครนไฮดรอ ิ พรอม ระ ชาซ่อมไฟฟ้า 
ชนิด 6 อ

จาน น 2,500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าจัดซื้อรถยนตบรรทุ ททายติด ครนไฮดรอ ิ
พรอม ระ ชาซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6  อ  ดยมีคุณ ั ณะดังนี้
1.  ครื่องยนตดี ซ  มี า ัง รงมา ูง ุดไม่นอย ่า 130  รงมา
2. ค าม ูง ระ ชาไม่นอย ่า 10  มตร
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/  1095
  ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
-  ป็นครุภัณฑที่ไม่มี า นดไ ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ รือ
ครุภัณฑที่ตั้งงบประมาณราคาในจัง ัด รือทองถิ่น
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 ถึง พ. .2565)  พิ่ม
ติม ะ ป ี่ยน ป ง ครั้งที่ 4  นาที่ 11   าดับที่ 1

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,097,000 บาท
ค่า ่อ รางอาคาร รือ ิ่งป ู รางต่าง ๆ

ครง าร ่อ รางฌาปน ถาน ( มรุ) ชนิด ตา ผา ดีย  บาน ยพอ  
มู่ที่ 11

จาน น 1,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ่อ รางฌาปน ถาน ( มรุ) ชนิด ตา ผา ดีย   ัดปา
ดารงพุทธธรรม ( น งฆ) บาน ยพอ   มู่ที่ 11  ขนาด

าง 3.80  มตร ยา  9.80  มตร  พรอมติดตั้งป้าย
ครง าร จาน น 1 ป้าย (ตาม บบ ทต. นอง ญา าด  ขที่ 11-

1/2565)
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ท บา  พ. .2496
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น  (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
พิ่ม ติม ป ี่ยน ป ง ครั้งที่ 4  นาที่ 5   าดับที่  7  ( องช่าง)
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ค่าต่อ ติม รือดัด ป งอาคาร รือ ิ่งป ู รางต่าง ๆ

ครง าร ่อ รางรั้ คอน รีตดาน ัง พด. ัด ระบี่ จาน น 150,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่า ่อ รางรั้ คอน รีตดาน ัง ูนยพัฒนา ด็ ็
ัด ระบี่  ขนาดค ามยา  43.60 ม.  ูง 1.90 ม.  ะติดตั้งป้าย
ครง าร จาน น 1 ป้าย (ตาม บบ ทต. นอง ญา าด  ข

ที่ 2/2565)
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ท บา  พ. .2496
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
พิ่ม ติม ะ ป ี่ยน ป ง ครั้งที่ 4  นาที่ 3   าดับที่ 1
( อง าร ึ า)

ครง าร ่อ ราง อง ็บของ ท บา ตาบ นอง ญา าด จาน น 180,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่า ่อ ราง อง ็บของ ท บา ตาบ นอง ญา
าด  ขนาด าง 4 ม. ยา  8 ม.  ะติดตั้งป้าย
ครง าร จาน น 1 ป้าย (ตาม บบ ทต. นอง ญา าด  ข

ที่ 1/2565)
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ท บา  พ. .2496
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
พิ่ม ติม ะ ป ี่ยน ป ง ครั้งที่ 4  นาที่ 3   าดับที่ 2
( องค ัง)

ครง ารซ่อม ซม า าประชาคม บาน ระบี่ มู่ที่ 5 จาน น 180,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าซ่อม ซม า าประชาคม บาน ระบี่  มู่ที่ 5
 ขนาด าง 14  มตร ยา  15  มตร  ะติดตั้งป้าย
ครง าร จาน น 1 ป้าย (ตาม บบ ทต. นอง ญา าด  ขที่ 5-

1/2565)
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ท บา  พ. .2496
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
พิ่ม ติม ะ ป ี่ยน ป ง  ครั้งที่  4    นาที่  8    าดับที่ 12 
( องช่าง)
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ค่า ่อ ราง ิ่ง าธารณูป าร

ครง าร ่อ รางขยายผิ จราจรถนนคอน รีต ริม ็ นึ่งขาง 
ายทางบานดง ูง มู่ที่ 15

จาน น 300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ่อ รางขยายผิ จราจรถนนคอน รีต ริม ็
นึ่งขาง  ายทางบานดง ูง  มู่ที่ 15  ขนาดผิ จราจร าง 1.00

 ม. ระยะทางยา  517.00 ม.  นา 0.15 ม.  รือมีปริมาณพื้นที่ไม่
นอย ่า 517.00 ตร.ม. ไ ่ทาง ู รัง นึ่งขาง าง 0.30 ม
. พรอมติดตั้งป้าย ครง าร จาน น 1 ป้าย (ตาม บบ ทต. นอง
ญา าด  ขที่ 15-1/2565)

-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ท บา  พ. .2496
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
พิ่ม ติม ะ ป ี่ยน ป ง  ครั้งที่  4    นาที่  6    าดับที่ 9
( องช่าง)
 
   

ครง าร ่อ รางถนนคอน รีต ริม ็  ายทางบาน ใตพัฒนา 
มู่ที่ 16

จาน น 337,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ่อ รางถนนคอน รีต ริม ็   ายทางบาน
ใีตพัฒนา  มู่ที่ 16  ขนาดผิ จราจร าง 4.00 ม. ระยะทาง
ยา  151.00 ม.  นา 0.15 ม.  รือมีปริมาณพื้นที่ไม่นอย

่า 604.00 ตร.ม. ไ ่ทาง ู รังขาง ะ 0.20 ม. พรอมติดตั้ง
ป้าย ครง าร จาน น 1 ป้าย (ตาม บบ ทต. นอง ญา าด  ข
ที่ 16-1/2565)
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ท บา  พ. .2496
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
พิ่ม ติม ะ ป ี่ยน ป ง  ครั้งที่  4   นาที่  7   าดับที่ 10 
( องช่าง)
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ครง าร ่อ รางถนนคอน รีต ริม ็  ายทางบานซาตา ัน มู่
ที่ 17

จาน น 300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ่อ รางถนนคอน รีต ริม ็   ายทางบานซา
ตา ัน  มู่ที่ 17  (ซอยไปบานพ่อใ ญ่ ริม) ขนาดผิ จราจร

าง 4.00 ม. ระยะทางยา  133.00 ม.  นา 0.15 ม.  รือมี
ปริมาณพื้นที่ไม่นอย ่า 532.00 ตร.ม. ไ ่ทาง ู รังขาง
ะ 0.30 ม. พรอมติดตั้งป้าย ครง าร จาน น 1 ป้าย (ตาม
บบ ทต. นอง ญา าด  ขที่ 17-1/2565)

-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ท บา  พ. .2496
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
พิ่ม ติม ะ ป ี่ยน ป ง  ครั้งที่  4   นาที่ 7   าดับที่ 11 
( องช่าง)

ครง าร ่อ รางถนนคอน รีต ริม ็  ายทางบาน นนม่ งใต 
มู่ที่ 13

จาน น 320,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ่อ รางถนนคอน รีต ริม ็   ายทางบาน นน
ม่ งใต   มู่ที่ 13  (ซอยอินนารี อรท) ขนาดผิ จราจร าง 5.00
 ม. ระยะทางยา  109.00 ม.  นา 0.15 ม.  รือมีปริมาณพื้นที่ไม่
นอย ่า 545.00 ตร.ม. ไ ่ทาง ู รังขาง ะ 0.50 ม. พรอมติด
ตั้งป้าย ครง าร จาน น 1 ป้าย (ตาม บบ ทต. นอง ญา
าด  ขที่ 13-1/2565)

-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ท บา  พ. .2496
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
พิ่ม ติม ะ ป ี่ยน ป ง  ครั้งที่  4   นาที่ 6   าดับที่ 8 
( องช่าง)
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ครง าร ่อ รางถนนคอน รีต ริม ็  ายทางบานปาไมพัฒนา 
มู่ที่ 7

จาน น 300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ่อ รางถนนคอน รีต ริม ็   ายทางบาน
ปาไมพัฒนา  มู่ที่ 7 (ซอย อดรี อรท)  ขนาดผิ จราจร

าง 4.00 ม. ระยะทางยา  133.00 ม.  นา 0.15 ม.  รือมี
ปริมาณพื้นที่ไม่นอย ่า 532.00 ตร.ม. ไ ่ทาง ู รังขาง
ะ 0.30 ม. พรอมติดตั้งป้าย ครง าร จาน น 1 ป้าย (ตาม
บบ ทต. นอง ญา าด  ขที่ 7-2/2565)

-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ท บา  พ. .2496
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
พิ่ม ติม ะ ป ี่ยน ป ง  ครั้งที่  4   นาที่ 4   าดับที่ 4 
( องช่าง)
 

ครง าร ่อ รางถนนคอน รีต ริม ็  ายทางบาน รี จริญ มู่
ที่ 10 - บานดง ูง มู่ที่ 15

จาน น 300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ่อ รางถนนคอน รีต ริม ็   ายทางบาน รี
จริญ  มู่ที่ 10 - บานดง ูง  มู่ที่ 15  ขนาดผิ จราจร าง 5.00
 ม. ระยะทางยา  96.00 ม.  นา 0.15 ม.  รือมีปริมาณพื้นที่ไม่
นอย ่า 480.00 ตร.ม. ไ ่ทาง ู รังขาง ะ 0.40 ม. พรอมติด
ตั้งป้าย ครง าร จาน น 1 ป้าย (ตาม บบ ทต. นอง ญา
าด  ขที่ 10-1/2565)

-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ท บา  พ. .2496
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น  (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
พิ่ม ติม ป ี่ยน ป ง ครั้งที่ 4  นาที่  5    าดับที่ 6
( องช่าง)
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ครง าร ่อ รางถนนคอน รีต ริม ็  ายทางบาน มบูรณ มู่
ที่ 4

จาน น 300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ่อ รางถนนคอน รีต ริม ็   ายทางบาน
มบูรณ  มู่ที่ 4  (ซอย ม่ นน) ขนาดผิ จราจร าง 3.00 ม

. ระยะทางยา  179.00 ม.  นา 0.15 ม.  รือมีปริมาณพื้นที่ไม่
นอย ่า 537.00 ตร.ม. พรอมติดตั้งป้าย ครง าร จาน น 1
 ป้าย (ตาม บบ ทต. นอง ญา าด  ขที่ 4-1/2565)
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ท บา  พ. .2496
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
พิ่ม ติม ะ ป ี่ยน ป ง  ครั้งที่  4   นาที่  3   าดับที่ 3 
( องช่าง)
 

ครง าร ่อ รางรางระบายน้าคอน รีต ริม ็ รูปตั ยูพรอมฝา
ปิดตะ รง ็ ะ างท่อระบายน้า ค . บานปาไมพัฒนา มู่ที่ 
7 ( นาบานผูช่ ยผูใ ญ่บาน-ขาม ย ุดถนน ค .)

จาน น 430,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ่อ รางรางระบายน้าคอน รีต ริม ็ รูปตั ยู
พรอมฝาปิดตะ รง ็ ะ างท่อระบายน้า ค . บานปาไม
พัฒนา  มู่ที่ 7  ( นาบานผูช่ ยผูใ ญ่บาน-ขาม ย ุดถนน ค
.) ขนาดภายใน าง 0.30 ม. ระยะทางยา  160.00 ม. พรอมติด
ตั้งป้าย ครง าร จาน น 1 ป้าย (ตาม บบ ทต. นอง ญา
าด  ขที่ 7-1/2565)

-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ท บา  พ. .2496
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น  (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
พิ่ม ติม ป ี่ยน ป ง ครั้งที่ 4  นาที่ 4   าดับที่  5 
( องช่าง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่าย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ขา ั ณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ครง ารอนุรั พันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดาริ ม ด็จ
พระ นิ ฐาธิราช จา รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรม
ราช ุมารี

จาน น 15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายใน ครง ารอนุรั พันธุ รรมพืชอัน นื่องมา
จา พระราชดาริ ม ด็จพระ นิ ฐาธิราช จา รม ม ด็จพระ ทพ
รัตนราช ุดาฯ  ยามบรมราช ุมารี  ช่น ค่า ั ดุอุป รณ ค่า
อา าร ค่าอา าร ่าง ะ ครื่องดื่ม  ะค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่ ี่ย
นื่อง ับ ครง าร ตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.  นัง ือ ระทร งม าดไทย ด่ นที่ ุด ที่ มท 0808.2/  3749
     ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564  รื่อง ซั ซอม น ทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ. .2565 ขององค ร
ป ครอง ่ นทองถิ่น
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ยค่าใชจ่ายใน าร
อบรม ะ ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 ถึง พ. .2565)
นาที่ 130   าดับที่  1 
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
ั ดุ าร ตร จาน น 5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ั ดุ าร ตร  บ่งออ ป็น 2  ประ ภท ดังนี้
- ประ ภท ั ดุคงทน ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะคงทน ต่
ตามป ติมีอายุ ารใชงานไม่ยืนนาน  รือ มื่อนาไปใชงาน ิด
ค ามชารุด ีย าย ไม่ ามารถซ่อม ซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือ
ซ่อม ซม ไม่คุมค่า  ช่น  คีย  จอบ มุน  ปริง
อร (Sprinkler)  ครื่องดั ม ง อ น ( า ร็จรูป) ผานไถ
ระทะ ฯ ฯ

- ประ ภท ั ดุ ิ้น ป ือง ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะที่ใช
ย่อม ิ้น ป ือง มดไป  ปร ภาพ รือ ป ี่ยน ภาพในระยะ
าอัน ั้น รือไม่คง ภาพ ดิม  ช่น ปุย ยาป้อง ัน ะ าจัด ัตรู

พืช อุป รณใน ารขยายพันธุพืช  ช่น ใบมีด  ชือ  ผาใบ รือผา
พ า ติ  ฯ ฯ
ตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ ค่าใชจ่ายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2562
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  1095   ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564   รื่อง รูป บบ

ะ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจ่ายประจาปีขององค ร
ป ครอง ่ นทองถิ่น
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,054,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

ค่าจาง มา ดินท่อประปา รือติดตั้งอุป รณประปา พิ่ม ติมร มถึง
ารปรับปรุงระบบประปา ารบารุงรั าซ่อม ซมระบบประปา ะ

อุป รณ

จาน น 100,000 บาท

ค่าจาง มา ดินท่อประปา รือติดตั้งอุป รณประปา พิ่ม ติมร ม
ถึง ารปรับปรุงระบบประปา  ารบารุงรั าซ่อม ซมระบบ
ประปา ะอุป รณ
รณีจาง มาบริ ารใ ถือปฏิบัติ ตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้

1.  นัง ือ ระทร งม าดไทย ด่ นมา  ที่ มท 0808.2/  4044
  ง ันที่ 10  ร ฎาคม 2563  รื่อง  ั ณฑ ารดา นิน ารจาง
อ ชน ะ าร บิ จ่าย งินค่าจาง มาบริ ารขององค รป ครอง
่ นทองถิ่น 
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
ั ดุ ่อ ราง จาน น 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ั ดุ ่อ ราง   บ่งออ ป็น 3 ประ ภท ดังนี้
- ประ ภท ั ดุคงทน ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะคงทน ต่
ตามป ติมีอายุ ารใชงานไม่ยืนนาน  รือ มื่อนาไปใชงาน ิด
ค ามชารุด ีย าย ไม่ ามารถซ่อม ซมใ ใชงานไดดัง ดิม รือ
ซ่อม ซม ไม่คุมค่า  ช่น ไม
ต่างๆ คอน คีม ชะ ง จอบ  ิ่   ียม  ื่อย ข าน  บไ ไม  ทป
ัดระยะ  ครื่อง ัดขนาด ็   ช่น ต ับ มตร  ู ดิ่ง  ่าน ฯ ฯ

- ประ ภท ั ดุ ิ้น ป ือง ได ่  ิ่งของที่ ดย ภาพมี ั ณะที่ใช
ย่อม ิ้น ป ือง มดไป  ปร ภาพ รือ ป ี่ยน ภาพในระยะ
าอัน ั้น รือไม่คง ภาพ ดิม  ช่น น้ามันทาไม ทิน นอร  ี ปูนซิ

มนตทราย อิฐ รือซี มนตบ อ   ระ บื้อง  ัง ะ ี ตะปู  ็
น  ปรงทา ี ปูนขา  ฯ ฯ

- ประ ภท ั ดุอุป รณ ะอะไ ่ ได ่  ิ่งของที่ใช ป็นอุป รณ
ประ อบ ะอะไ ่ า รับ ารบารุงซ่อม ซมบารุงรั า
ทรัพย ินใ ับคืน ภาพดัง ดิมที่มี ั ณะ ารซ่อมบารุง
ป ติ  รือค่าซ่อม าง  ช่น ท่อน้า ะอุป รณประปา ท่อ
ต่างๆ ท่อน้าบาดา  ฯ ฯ
ตามระ บียบ/ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1. ระ บียบ ระทร งม าดไทย ่าด ย าร บิ ค่าใชจ่ายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น พ. .2562
2.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  1095   ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564   รื่อง รูป บบ

ะ ารจา น ประ ภทรายรับ-รายจ่ายประจาปีขององค ร
ป ครอง ่ นทองถิ่น
 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จาน น 500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าไฟฟ้า า รับ ิจ ารประปา ท บา ตาบ นอง
ญา าด 
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งบลงทุน รวม 354,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 354,000 บาท
ครุภัณฑ าร ตร

ครื่อง ูบน้า บบจุ่มใตน้า (Summersible Pump) 1.5HP 220V จาน น 54,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าจัดซื้อ ครื่อง ูบน้า บบจุ่มใต
น้า (Summersible Pump) ขนาด 1.5HP 220V จาน น 3
  ครื่องๆ  ะ 18,000.- บาท  ดยมีคุณ ั ณะดังนี้
1.  ป็น ครื่อง ูบน้าไฟฟ้า ามารถติดตั้ง ับบ่อบาดา  ขนาด นผ่า
ูนย าง 100 มม. (4 นิ้  ขึ้นไป)

2. ตั รือน ูบ ใบพัด  พ า ขอต่อทางน้า ขา-ออ  ทาด ยท่อ
ตน มี Chake Value  ันน้าไ ับ

3. ปริมาณน้าที่ ูบไดไม่นอย ่า 3.50  บ.ม./นาที ที่ รง ่ง ูงไม่
นอย ่า 60  มตร
4. ตั มอ ตอร ป็นจุ่มน้า ระบายค ามรอนด ยน้าใชไฟฟ้า 1  ฟ
 220  ท 50 ไซ ิ้  ค าม ร็ รอบมอ ตอรระ ่าง 2,700-
3,000 รอบต่อนาที
5. ฝาครอบบ่อบาดา ทาด ย ผ่น ็ นาไม่นอย ่า 12 มม
.  นผ่า ูนย าง 200 มม. ที่ฝาครอบ จาะรูขนาด 20 มม
. จาน น 2 รู
-  ป็นไปตามราคาในทองต าด รือราคาที่ คยจัด าอย่าง
ประ ยัด  นื่องจา ไม่มีปรา ฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของ
านั งบประมาณ

ตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  1095  ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ะ
ารจา น ประ ภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ประจาปีขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
พิ่ม ติม ะ ป ี่ยน ป ง ครั้งที่ 2  นาที่  12   าดับที่ 1

ันที่พิมพ : 13/9/2564  17:10:50 นา : 97/99



ครื่อง ูบน้า บบจุ่มใตน้า (Summersible Pump) 2HP 220V จาน น 60,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าจัดซื้อ ครื่อง ูบน้า บบจุ่มใต
น้า (Summersible Pump) ขนาด 2HP 220V จาน น 3
  ครื่องๆ  ะ 20,000.- บาท  ดยมีคุณ ั ณะดังนี้
1.  ป็น ครื่อง ูบน้าไฟฟ้า ามารถติดตั้ง ับบ่อบาดา  ขนาด นผ่า
ูนย าง 4 นิ้

2. ตั รือน ูบ ใบพัด  พ า ขอต่อทางน้า ขา-ออ  ทาด ยท่อ
ตน มี Chake Value  ันน้าไ ับ

3. ปริมาณน้าที่ ูบไดไม่นอย ่า 30-70  ิตร/นาที ที่ รง ่ง ูงไม่
นอย ่า 60  มตร
4. ตั มอ ตอร ป็นจุ่มน้า ระบายค ามรอนด ยน้าใชไฟฟ้า 1  ฟ
 220  ท 40 Hz ขนาดไม่นอย ่า 2  รงมาพรอม าย
ค บิ  ขนาดพื้นที่ นาตัดของ ดทอง ดงไม่นอย ่า 2.5 ตร.มม
. ยา ไม่นอย ่า 50  มตร
5. ฝาครอบบ่อบาดา ทาด ย ็ นาใช า รับบ่อบาดา  Dia 4
-6 นิ้   จาะรู า รับรอย ายไฟฟ้า 2 รู
-  ป็นไปตามราคาในทองต าด รือราคาที่ คยจัด าอย่าง
ประ ยัด  นื่องจา ไม่มีปรา ฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของ
านั งบประมาณ

ตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.  นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองทองถิ่น ด่ นมา  ที่ มท
 0808.2/  1095  ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ะ
ารจา น ประ ภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ประจาปีขององค รป ครอง ่ นทองถิ่น
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 ถึง พ. .2565) 
พิ่ม ติม ะ ป ี่ยน ป ง ครั้งที่ 2  นาที่  12   าดับที่ 2
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ครุภัณฑงานบานงานครั

ถัง รองน้า ( ็ ) จาน น 240,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าจัดซื้อถัง รองน้า ( ็ ) พรอมอุป รณติด
ตั้ง ขนาด นผ่า ูนย าง 115 ซม.  ูง 166 ซม. จาน น 4
 ถังๆ  ะ 50,000.- บาท 
-  ป็นไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/  1095
  ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2564
-  ป็นครุภัณฑที่ไม่มี า นดไ ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ รือ
ครุภัณฑที่ตั้งงบประมาณราคาในจัง ัด รือทองถิ่น
-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 ถึง พ. .2565)  พิ่ม
ติม ะ ป ี่ยน ป ง ครั้งที่ 4  นาที่ 11   าดับที่ 2
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,801,500

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,716,500

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000

เงินสารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

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

645,390

เงินบาเ น็จลูกจ้าง
ประจา

49,660

เงินบารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแ ง
ประเทศไทย

34,000

เงินสมทบกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

166,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

695,520

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,801,500

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,716,500

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000

เงินสารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

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

645,390

เงินบาเ น็จลูกจ้าง
ประจา

49,660

เงินบารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแ ง
ประเทศไทย

34,000

เงินสมทบกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

166,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

695,520
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,916,440 291,240 808,220 382,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
รือพนักงานสวนท้องถิ่น

102,000

เงินประจาตาแ นง 210,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,519,980 354,000 1,264,320 147,960 244,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

155,940 45,420 167,160 11,460

งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

15,000 100,000

คาเบี้ยประชุม 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,027,440 6,425,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
รือพนักงานสวนท้องถิ่น

12,780 114,780

เงินประจาตาแ นง 42,000 252,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 884,640 4,415,460

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

85,140 465,120

งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

100,000 215,000

คาเบี้ยประชุม 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

17,000 5,000 10,000 5,000

คาเชาบ้าน 205,200 48,000 48,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

60,000 5,000 10,000

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรผู้ได้รับบานาญ

30,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 30,000 20,000

คาจัดทาประกันภัย
ทรัพย์สินของเทศบาล

10,000

คาธรรมเนียมในการ
ดาเนินคดี

5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

60,000 10,000 10,000 5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 42,000

คาเชาบ้าน 36,000 337,200

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

75,000

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรผู้ได้รับบานาญ

30,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 50,000

คาจัดทาประกันภัย
ทรัพย์สินของเทศบาล

10,000

คาธรรมเนียมในการ
ดาเนินคดี

5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 110,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแกบุคลากร 
ผู้บริ าร พนักงาน
เทศบาล และสมาชิก
สภาเทศบาล

50,000

โครงการพัฒนาการจัด
เก็บรายได้ และการปรับ
ปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

5,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 30,000 20,000

โครงการซ้อมแผนดับ
เพลิง

10,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ลัก
สูตรจัดตั้ง

20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แ งชาติ

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา

877,250

โครงการรณรงค์ควบคุม
และป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแกบุคลากร 
ผู้บริ าร พนักงาน
เทศบาล และสมาชิก
สภาเทศบาล

50,000

โครงการพัฒนาการจัด
เก็บรายได้ และการปรับ
ปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

5,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 200,000 250,000

โครงการซ้อมแผนดับ
เพลิง

10,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ลัก
สูตรจัดตั้ง

20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แ งชาติ

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา

877,250

โครงการรณรงค์ควบคุม
และป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

60,000

โครงการกินดีอยูดีด้วย
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
พึ่งตนเอง

5,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคม มูบ้านและ
ตาบล

10,000

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะกอนทิ้ง

5,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด " นอง
ญ้าลาดเกมส์"

10,000

โครงการทาบุญตักบาตร
เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศล

10,000

โครงการประเพณีวันเข้า
พรรษา

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

60,000

โครงการกินดีอยูดีด้วย
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
พึ่งตนเอง

5,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคม มูบ้านและ
ตาบล

10,000

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะกอนทิ้ง

5,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด " นอง
ญ้าลาดเกมส์"

10,000

โครงการทาบุญตักบาตร
เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศล

10,000

โครงการประเพณีวันเข้า
พรรษา

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีวันสงกรานต์

20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

คาจ้างเ มาเดินทอ
ประปา รือติดตั้ง
อุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม
รวมถึงการปรับปรุง
ระบบประปา การบารุง
รักษาซอมแซมระบบ
ประปาและอุปกรณ์

ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 70,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 800,000 10,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 100,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีวันสงกรานต์

20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

15,000 15,000

คาจ้างเ มาเดินทอ
ประปา รือติดตั้ง
อุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม
รวมถึงการปรับปรุง
ระบบประปา การบารุง
รักษาซอมแซมระบบ
ประปาและอุปกรณ์

100,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 30,000 130,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 110,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 850,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 110,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 130,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

10,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุกอสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 600,000 100,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

60,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้ทางาน 7,000

โต๊ะทางาน ขนาด 4 ฟุต 4,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สา รับงานสานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

34,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ 
LED ขาวดา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 
น้า/นาที)

8,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

10,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุกอสร้าง 100,000 100,000 200,000

วัสดุการเกษตร 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 500,000 1,200,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

60,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้ทางาน 7,000

โต๊ะทางาน ขนาด 4 ฟุต 4,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สา รับงานสานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

34,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ 
LED ขาวดา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 
น้า/นาที)

8,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องสารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500

คาบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

รายจายเพื่อซอมแซม
บารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใ ญ
ซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บารุงปกติ รือคาซอม
กลาง

50,000

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน
สง

รถยนต์บรรทุกเทท้าย
ติดเครนไฮดรอลิกพร้อม
กระเช้าซอมไฟฟ้า ชนิด 
6 ล้อ

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้าแบบจุมใต้
น้า (Summersible 
Pump) 1.5HP 220V

เครื่องสูบน้าแบบจุมใต้
น้า (Summersible 
Pump) 2HP 220V

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องสารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500

คาบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

รายจายเพื่อซอมแซม
บารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใ ญ
ซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บารุงปกติ รือคาซอม
กลาง

50,000

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน
สง

รถยนต์บรรทุกเทท้าย
ติดเครนไฮดรอลิกพร้อม
กระเช้าซอมไฟฟ้า ชนิด 
6 ล้อ

2,500,000 2,500,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้าแบบจุมใต้
น้า (Summersible 
Pump) 1.5HP 220V

54,000 54,000

เครื่องสูบน้าแบบจุมใต้
น้า (Summersible 
Pump) 2HP 220V

60,000 60,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ ถังกรองน้า (เ ล็ก)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างอาคาร รือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างฌาปน
สถาน (เมรุ) ชนิดเตาเผา
เดียว บ้าน ้วยพอก มู
ที่ 11

คาตอเติม รือดัดแปลงอาคาร 
รือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างรั้ว
คอนกรีตด้าน ลัง ศพด
.วัดกระบี่

โครงการกอสร้าง ้อง
เก็บของเทศบาลตาบล
นอง ญ้าลาด

โครงการซอมแซมศาลา
ประชาคม บ้านกระบี่ 
มูที่ 5

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างขยาย
ผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเ ล็ก นึ่งข้าง สาย
ทางบ้านดงสูง มูที่ 15
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ ถังกรองน้า (เ ล็ก) 240,000 240,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างอาคาร รือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างฌาปน
สถาน (เมรุ) ชนิดเตาเผา
เดียว บ้าน ้วยพอก มู
ที่ 11

1,000,000 1,000,000

คาตอเติม รือดัดแปลงอาคาร 
รือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างรั้ว
คอนกรีตด้าน ลัง ศพด
.วัดกระบี่

150,000 150,000

โครงการกอสร้าง ้อง
เก็บของเทศบาลตาบล
นอง ญ้าลาด

180,000 180,000

โครงการซอมแซมศาลา
ประชาคม บ้านกระบี่ 
มูที่ 5

180,000 180,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างขยาย
ผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเ ล็ก นึ่งข้าง สาย
ทางบ้านดงสูง มูที่ 15

300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก 
สายทางบ้านแกใต้
พัฒนา มูที่ 16

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก 
สายทางบ้านซาตาวัน 
มูที่ 17

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก 
สายทางบ้านโนนมวงใต้ 
มูที่ 13

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก 
สายทางบ้านป่าไม้
พัฒนา มูที่ 7

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก 
สายทางบ้านศรีเจริญ 
มูที่ 10 - บ้านดงสูง 
มูที่ 15

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก 
สายทางบ้านสมบูรณ์ 
มูที่ 4
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก 
สายทางบ้านแกใต้
พัฒนา มูที่ 16

337,000 337,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก 
สายทางบ้านซาตาวัน 
มูที่ 17

300,000 300,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก 
สายทางบ้านโนนมวงใต้ 
มูที่ 13

320,000 320,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก 
สายทางบ้านป่าไม้
พัฒนา มูที่ 7

300,000 300,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก 
สายทางบ้านศรีเจริญ 
มูที่ 10 - บ้านดงสูง 
มูที่ 15

300,000 300,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก 
สายทางบ้านสมบูรณ์ 
มูที่ 4

300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เ ล็กรูปตัวยูพร้อมฝา
ปิดตะแกรงเ ล็กและ
วางทอระบายน้า คสล. 
บ้านป่าไม้พัฒนา มูที่ 
7 ( น้าบ้านผู้ชวยผู้ใ ญ
บ้าน-ข้ามแยกสุดถนน 
คสล.)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุด นุนองค์การบริ าร
สวนตาบลบึงมะลู

3,000

เงินอุด นุนสวนราชการ

อุด นุนอาเภอกันทร
ลักษ์ ตามโครงการงาน
รัฐพิธีและราชพิธี

12,000

อุด นุนอาเภอกันทร
ลักษ์ ตามโครงการจัด
ตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวม 
(สถานที่กลาง) ในการ
ชวยเ ลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เ ล็กรูปตัวยูพร้อมฝา
ปิดตะแกรงเ ล็กและ
วางทอระบายน้า คสล. 
บ้านป่าไม้พัฒนา มูที่ 
7 ( น้าบ้านผู้ชวยผู้ใ ญ
บ้าน-ข้ามแยกสุดถนน 
คสล.)

430,000 430,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุด นุนองค์การบริ าร
สวนตาบลบึงมะลู

3,000

เงินอุด นุนสวนราชการ

อุด นุนอาเภอกันทร
ลักษ์ ตามโครงการงาน
รัฐพิธีและราชพิธี

12,000

อุด นุนอาเภอกันทร
ลักษ์ ตามโครงการจัด
ตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวม 
(สถานที่กลาง) ในการ
ชวยเ ลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุด นุนโรงเรียน
บ้านกระบี่  เงินอุด นุน
สา รับสนับสนุนอา าร
กลางวัน

588,000

อุด นุนโรงเรียน
บ้านกระบี่ ตาม
โครงการเด็กกินอิ่มเรา
ยิ้มได้

20,000

อุด นุนโรงเรียน
บ้านกระบี่ ตาม
โครงการป้องกันเฝ้า
ระวังและแก้ไขปัญ ายา
เสพติดในโรงเรียน

20,000

อุด นุนโรงเรียน
บ้านกระบี่ ตาม
โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนอยาง
ยั่งยืน

20,000

อุด นุนโรงเรียนบ้านแก 
เงินอุด นุนสา รับสนับ
สนุนอา ารกลางวัน

693,000

อุด นุนโรงเรียนบ้านแก 
ตามโครงการเด็กกินอิ่ม
เรายิ้มได้

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุด นุนโรงเรียน
บ้านกระบี่  เงินอุด นุน
สา รับสนับสนุนอา าร
กลางวัน

588,000

อุด นุนโรงเรียน
บ้านกระบี่ ตาม
โครงการเด็กกินอิ่มเรา
ยิ้มได้

20,000

อุด นุนโรงเรียน
บ้านกระบี่ ตาม
โครงการป้องกันเฝ้า
ระวังและแก้ไขปัญ ายา
เสพติดในโรงเรียน

20,000

อุด นุนโรงเรียน
บ้านกระบี่ ตาม
โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนอยาง
ยั่งยืน

20,000

อุด นุนโรงเรียนบ้านแก 
เงินอุด นุนสา รับสนับ
สนุนอา ารกลางวัน

693,000

อุด นุนโรงเรียนบ้านแก 
ตามโครงการเด็กกินอิ่ม
เรายิ้มได้

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุด นุนโรงเรียนบ้านแก 
ตามโครงการป้องกันเฝ้า
ระวังและแก้ไขปัญ ายา
เสพติดในโรงเรียน

20,000

อุด นุนโรงเรียนบ้านแก 
ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนอยาง
ยั่งยืน

20,000

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

อุด นุนคณะกรรมการ
ชุมชน/ มูบ้าน 
โครงการเงินอุด นุน
สา รับการดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

240,000

เงินอุด นุนรัฐวิสา กิจ

อุด นุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอาเภอกันทร
ลักษ์ เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่า บ้านแก 
มูที่ 6

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุด นุนโรงเรียนบ้านแก 
ตามโครงการป้องกันเฝ้า
ระวังและแก้ไขปัญ ายา
เสพติดในโรงเรียน

20,000

อุด นุนโรงเรียนบ้านแก 
ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนอยาง
ยั่งยืน

20,000

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

อุด นุนคณะกรรมการ
ชุมชน/ มูบ้าน 
โครงการเงินอุด นุน
สา รับการดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

240,000

เงินอุด นุนรัฐวิสา กิจ

อุด นุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอาเภอกันทร
ลักษ์ เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่า บ้านแก 
มูที่ 6

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุด นุนอาเภอกันทร
ลักษ์ ตามโครงการงาน 
"เทศกาลผลไม้ และของ
ดีกันทรลักษ์"

20,000

อุด นุนอาเภอกันทร
ลักษ์ ตามโครงการ
จัดการแขงขันวิ่งเฉลิม
พระเกียรติฯ สูอุทยาน
แ งชาติเขาพระวิ าร

20,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล 
รือพัฒนาระบบตางๆ 

ซึ่งมิใชเพื่อการจัด า
รือปรับปรุงครุภัณฑ์

ที่ดิน/และสิ่งกอสร้าง

30,000

รวม 11,907,050 10,322,800 948,660 5,645,950 395,000 300,000 571,980 364,560
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุด นุนอาเภอกันทร
ลักษ์ ตามโครงการงาน 
"เทศกาลผลไม้ และของ
ดีกันทรลักษ์"

20,000

อุด นุนอาเภอกันทร
ลักษ์ ตามโครงการ
จัดการแขงขันวิ่งเฉลิม
พระเกียรติฯ สูอุทยาน
แ งชาติเขาพระวิ าร

20,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล 
รือพัฒนาระบบตางๆ 

ซึ่งมิใชเพื่อการจัด า
รือปรับปรุงครุภัณฑ์

ที่ดิน/และสิ่งกอสร้าง

30,000

รวม 9,270,000 20,000 1,054,000 40,800,000
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