ประกาศเทศบาลตำบลบางสน
เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65
––––––––––––––––––––
ตามที่สภาเทศบาลตำบลบางสน มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
เทศบาลตำบลบางสน ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.
2564 เมื่อวันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 และนายอำเภอปะทิว ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดชุมพร ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตาม
มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. ๒๕62 แล้วนั้น
อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 62 และ 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. ๒๕62 เทศบาลตำบลบางสนจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

(นายอำนาจ ทองหญีต)
นายกเทศมนตรีตำบลบางสน

เ ท ศ บั ญ ญั ติ ง บ ป ร ะ ม ำ ณ ร ำ ย จ่ ำ ย

ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม ำ ณ

พ.ศ. 2565

เทศบาลตาบลบางสน
อ า เ ภ อ ป ะ ทิ ว จั ง ห วั ด ชุ ม พ ร
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ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
ทศบ ลต บลบ งสน
ภ ป ทว จง วดชมพร

ค ถ งงบป ะ ณ
ปร
ท นป ะธ น

ฯ

ะ

บ บปร ม ณร ย ยปร
ช

ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565

ท บ ตบบงน

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

ค ัง

1.1 บปร ม ณร ย ยทวไป
ในป บปร ม ณ พ.ศ. 2564 ณ วนท 7
ถ น ร นด น
1.1.1 นฝ ธน
1.1.2 น

วนท ถนม

ม นวน 37,757,526.01 บ ท
น

ม นวน 6,054,014.66 บ ท

1.1.4 ร ย ร น นไวแบบ
บท

นผ พนแล ย ไมได บ

1.1.5 ร ย ร น นไวโดยย ไมได
2.

์ รป ร

ร นวน 9,929,011.85 บ ท

1.1.3 นทุน ร

1.2 น

ม พ.ศ. 2564

ย นวน 0 โ ร ร รวม 0.00

นผ พน นวน 4 โ ร ร รวม 100,000.00 บ ท

นวน 4,902,975.47 บ ท

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

นวน 24,152,091.29 บ ท ปร

บดวย

ร

นวน

254,509.95 บ ท

มวด ธรรม นยม ปรบ แล ใบ นุญ ต

นวน

151,547.30 บ ท

มวดร ยได

นวน

136,162.45 บ ท

นวน

989,109.00 บ ท

มวดร ยได บ็ด ตล็ด

นวน

185,070.00 บ ท

มวดร ยได

นวน

1,100.00 บ ท

มวดภ ษ ด รร

นวน

12,659,384.59 บ ท

มวด น ุด นุนทวไป

นวน

9,775,208.00 บ ท

ทรพย์ น

มวดร ยได

ธ รณปโภ แล
ทุน

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

รพ ณชย์

์ นวน 25,318,572.00 บ ท

นวน 23,860,367.08 บ ท ปร

บดวย

บล

นวน

6,561,648.95 บ ท

บบุ ล ร

นวน

8,545,449.60 บ ท

บด นน น

นวน

5,328,708.53 บ ท

บล ทุน

นวน

2,571,500.00 บ ท

บ น ุด นุน

นวน

853,060.00 บ ท

บร ย ย ืน

นวน

0.00 บ ท

2.4 ร ย ยท ย
2.5 ม ร ย น

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

2.6 ร ย ยท ย

นทุน ร

2.7 ร ย ยท ย

น

น

์ นวน 25,318,572.00 บ ท

น ท นวน 2,853,331.64 บ ท

ม นวน 1,624,000.00 บ ท

นวน 5,383,500.00 บ ท

ปร

คาแถลงงบประมาณ
บงบปร ม ณร ยจ ยปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บลบ ง น
ภ ป ทว จง วดชุมพร

1. รายรับ
รายรับจริง
ปี 2563

รายรับ

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี

ร

254,509.95

1,435,000.00

1,510,000.00

มวดค ธรรม นียม ค ปรบ แล ใบ
นุญ ต

151,547.30

235,500.00

333,200.00

มวดร ยได้จ ทรพย์ น

136,162.45

120,000.00

140,000.00

มวดร ยได้จ
จ รพ ณชย์

989,109.00

1,002,500.00

1,005,000.00

185,070.00

45,000.00

185,300.00

1,100.00

2,000.00

1,500.00

1,717,498.70

2,840,000.00

3,175,000.00

12,659,384.59

13,895,000.00

13,200,000.00

12,659,384.59

13,895,000.00

13,200,000.00

9,775,208.00

10,000,000.00

11,000,000.00

9,775,208.00

10,000,000.00

11,000,000.00

24,152,091.29

26,735,000.00

27,375,000.00

ธ รณูปโภค แล

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด
มวดร ยได้จ ทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มวดภ ษีจด รร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มวด งน ุด นุนท่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

2565

2
2563

2564

2565

งบกลาง

6,561,648.95

7,554,267.00

7,156,850.00

งบบุคลากร

8,545,449.60

10,039,640.00

10,626,560.00

งบดา นินงาน

5,328,708.53

7,038,593.00

6,792,590.00

งบลงทุน

2,571,500.00

1,139,500.00

1,778,000.00

งบ งินอุดหนุน

853,060.00

943,000.00

1,001,000.00

งบรายจ่ายอื่น

0.00

20,000.00

20,000.00

23,860,367.08

26,735,000.00

27,375,000.00

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
เทศบาลตาบลบางสน
อาเภอปะทิว จัง วัดชมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตาบลบาง น
อาเภอปะทิว จัง วัดชมพร
ด้าน

รวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

9,340,760

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

285,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

2,465,390

แผนงาน าธารณ ข

370,000

แผนงาน ังคม งเคราะ ์

20,000

แผนงานเค ะและชมชน

732,000

แผนงาน ร้างความเข้มแข็งของชมชน

110,000

แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนันทนาการ

600,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอต า กรรมและการโยธา

6,295,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

7,156,850
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

27,375,000

น้ : 1/8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
ทบ ตบบงน
ภ ป ท จง ดชุมพ
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบก ง

งบกลาง

รวม

7,156,850

7,156,850

7,156,850

7,156,850

น้ : 2/8

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

งานบริหารงานคลัง

รวม

6,079,640

1,602,000

200,000

7,881,640

งน ดื น (ฝ่ ยก มื ง)

2,624,640

0

0

2,624,640

งน ดื น (ฝ่ ยป จ )

3,455,000

1,602,000

200,000

5,257,000

1,058,120

340,000

41,000

1,439,120

ค่ ต บแทน

130,000

135,000

16,000

281,000

ค่ ใช้ ย

395,000

85,000

10,000

490,000

ค่

ดุ

306,120

90,000

15,000

411,120

ค่

ธ ณูปโภค

227,000

30,000

0

257,000

งบรายจ่ายอื่น

20,000

0

0

20,000

ยจ่ ย ื่น

20,000

0

0

20,000

7,157,760

1,942,000

241,000

9,340,760

งบดา นินงาน

รวม

น้ : 3/8

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
งานป้องกันและบรร ทา
กับการรักษาความสงบ
สาธารณภัย
ภายใน

งบ

งบดา นินงาน

งานจราจร

รวม

0

240,000

30,000

270,000

ค่ ต บแทน

0

10,000

0

10,000

ค่ ใช้ ย

0

120,000

20,000

140,000

ค่

0

110,000

10,000

120,000

งบ งินอุดหนุน

15,000

0

0

15,000

งน ุด นุน

15,000

0

0

15,000

15,000

240,000

30,000

285,000

ดุ

รวม

น้ : 4/8

แผนงานการศึกษา
งาน งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

รวม

637,920

637,920

637,920

637,920

งบดา นินงาน

971,470

971,470

ค่ ใช้ ย

331,470

331,470

ค่

ดุ

620,000

620,000

ค่

ธ ณูปโภค

20,000

20,000

งบ งินอุดหนุน

856,000

856,000

งน ุด นุน

856,000

856,000

2,465,390

2,465,390

งน ดื น (ฝ่ ยป จ )

รวม

น้ : 5/8

แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ
งบดา นินงาน

รวม

370,000

370,000

ค่ ต บแทน

120,000

120,000

ค่ ใช้ ย

210,000

210,000

40,000

40,000

370,000

370,000

ค่

ดุ
รวม

แผนงานสังคมสง คราะห์
งาน

งบ

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสง คราะห์

รวม

งบดา นินงาน

20,000

20,000

ค่ ใช้ ย

20,000

20,000

20,000

20,000

รวม

น้ : 6/8

แผนงาน คหะและชุมชน
งาน งานกาจัดขยะมลฝอย
และสิ่งปฏิกล

งบ
งบบุคลากร

รวม

20,000

20,000

20,000

20,000

งบดา นินงาน

712,000

712,000

ค่ ใช้ ย

582,000

582,000

ค่

130,000

130,000

732,000

732,000

งน ดื น (ฝ่ ยป จ )

ดุ

รวม
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

งาน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง
ชุมชน

งบ

รวม

งบดา นินงาน

60,000

60,000

ค่ ใช้ ย

60,000

60,000

งบ งินอุดหนุน

50,000

50,000

งน ุด นุน

50,000

50,000

110,000

110,000

รวม

น้ : 7/8

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งาน

งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่ง สริมการท่อง
ที่ยว

รวม

งบดา นินงาน

210,000

220,000

90,000

520,000

ค่ ใช้ ย

190,000

220,000

90,000

500,000

20,000

0

0

20,000

งบ งินอุดหนุน

0

80,000

0

80,000

งน ุด นุน

0

80,000

0

80,000

210,000

300,000

90,000

600,000

ค่

ดุ

รวม

น้ : 8/8

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบ

งบบุคลากร
งน ดื น (ฝ่ ยป จ )
งบดา นินงาน
ค่ ต บแทน
ค่ ใช้ ย
ค่

ดุ

ค่

ธ ณูปโภค

งบลงทุน
ค่ ค ุภณฑ์
ค่ ที่ดนแ

่งก่

้ง
รวม

งานก่อสร้าง

รวม

2,087,000

0

2,087,000

2,087,000

0

2,087,000

650,000

1,780,000

2,430,000

290,000

0

290,000

50,000

100,000

150,000

310,000

530,000

840,000

0

1,150,000

1,150,000

0

1,778,000

1,778,000

0

102,000

102,000

0

1,676,000

1,676,000

2,737,000

3,558,000

6,295,000

วนที่พมพ์ : 8/9/2564 14:38:05
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รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บลบ ง น
ภ ป ทว จง วดชุมพร
รายรับจริง
ปี 2562
หมวดภาษีอากร
ภ ษีโรง รื นแล ที่ดน
ภ ษีบ รุงท้ งที่
ภ ษีที่ดนแล ่งปลูก ร้ ง
ภ ษีป้ ย
กรรงนก ีแ ่น
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ ธรรม นียมใบ นุญ ตก รข ย ุร
ค่ ธรรม นียม ก็บแล ขนมูลฝ ย
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนพ ณชย์
ค่ ธรรม นียม ื่น ๆ
ค่ ปรบผู้กร ท ผดกฎ ม ยจร จรท งบก
ค่ ปรบก รผด ญญ
ค่ ปรบ ื่น ๆ
ค่ ใบ นุญ ตรบท ก ร ก็บขน ่งปฏกูล รื มูลฝ ย

ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2565

4,381,040.57
58,107.70
0.00
25,140.00
59,435.77
4,523,724.04

2,175.00
5,275.60
140,653.45
44,006.00
62,399.90
254,509.95

0.00
0.00
1,350,000.00
25,000.00
60,000.00
1,435,000.00

0.00
0.00
3.70
80.00
8.33

%
%
%
%
%

0.00
0.00
1,400,000.00
45,000.00
65,000.00
1,510,000.00

1,532.60
0.00
10,609.00
400.00
1,000.00
2,250.00
28,110.00
0.00
0.00

1,445.30
0.00
1,062.00
270.00
1,020.00
6,700.00
128,470.00
0.00
5,000.00

2,000.00
180,000.00
10,000.00
500.00
1,000.00
2,000.00
30,000.00
1,000.00
5,000.00

-25.00
0.00
-90.00
0.00
0.00
250.00
330.00
-100.00
0.00

%
%
%
%
%
%
%
%
%

1,500.00
180,000.00
1,000.00
500.00
1,000.00
7,000.00
129,000.00
0.00
5,000.00

วนที่พมพ์ : 8/9/2564 14:38:05

น้ : 2/3

รายรับจริง
ปี 2562
ค่ ใบ นุญ ตปร ก บก รค้ รบกจก รที่ ปน นตร ยต่
ุขภ พ
ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย ียง
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด ก บี้ย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
ร ยได้จ กปร ป
ร ยได้จ ก ธ รณูปโภคแล กจก รพ ณชย์ รื กจก ร ื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่ ข ย ก รก รจดซื้ จดจ้ ง
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
ค่ ข ยท ดตล ดทรพย์ น
รวมหมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีรถยนต์
ภ ษีมูลค่ พ่มต ม พ.ร.บ. ก นดแผน
ภ ษีมูลค่ พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้

ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2565

2,800.00

1,600.00

3,000.00

-43.33 %

1,700.00

631.00
290.00
47,622.60

5,770.00
210.00
151,547.30

600.00
400.00
235,500.00

900.00 %
25.00 %

6,000.00
500.00
333,200.00

116,229.48
116,229.48

136,162.45
136,162.45

120,000.00
120,000.00

16.67 %

140,000.00
140,000.00

755,452.00
2,400.00
757,852.00

984,509.00
4,600.00
989,109.00

1,000,000.00
2,500.00
1,002,500.00

0.00 %
100.00 %

1,000,000.00
5,000.00
1,005,000.00

37,000.00
3,590.00
40,590.00

184,800.00
270.00
185,070.00

40,000.00
5,000.00
45,000.00

362.50 %
-94.00 %

185,000.00
300.00
185,300.00

1,875.00
1,875.00

1,100.00
1,100.00

2,000.00
2,000.00

-25.00 %

1,500.00
1,500.00

465,644.41
7,631,639.81
1,524,843.67

572,494.41
7,090,150.65
1,464,759.43

500,000.00
7,700,000.00
1,600,000.00

20.00 %
-6.49 %
0.00 %

600,000.00
7,200,000.00
1,600,000.00

วนที่พมพ์ : 8/9/2564 14:38:05

น้ : 3/3

รายรับจริง
ภ ษีธุรกจ ฉพ
ภ ษี รรพ มต
ค่ ภ ค ลวงแร่
ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม
ค่ ธรรม นียมจดท บียน ทธแล นตกรรมต มปร มวล
กฎ ม ยที่ดน
ภ ษีจด รร ื่น ๆ
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งน ุด นุนท่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

ปี 2562
66,357.95
2,961,925.89
33,660.57
26,118.52

ปี 2563
57,783.94
2,594,332.54
30,913.96
23,007.66

ปี 2564
70,000.00
3,000,000.00
35,000.00
30,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
0.00 %
-10.00 %
42.86 %
0.00 %

932,485.00

825,942.00

950,000.00

0.00 %

950,000.00

11,000.00
13,653,675.82

0.00
12,659,384.59

10,000.00
13,895,000.00

-100.00 %

0.00
13,200,000.00

9,492,852.00
9,492,852.00
28,634,420.94

9,775,208.00
9,775,208.00
24,152,091.29

10,000,000.00
10,000,000.00
26,735,000.00

10.00 %

11,000,000.00
11,000,000.00
27,375,000.00

ปี 2565
70,000.00
2,700,000.00
50,000.00
30,000.00

วนที่พมพ์ : 8/9/2564 14:38:32

น้ : 1/3

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บลบ ง น
ภ ป ทว จง วดชุมพร
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

27,375,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภ ษีที่ดนแล ่งปลูก ร้ ง

รวม

1,510,000 บาท

จ นวน

1,400,000 บ ท

จ นวน

45,000 บ ท

จ นวน

65,000 บ ท

รวม

333,200 บาท

จ นวน

1,500 บ ท

จ นวน

180,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

500 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

7,000 บ ท

จ นวน

129,000 บ ท

ปร ม ณก รต มท บียนผู้มี น้ ที่ ียภ ษีที่ดนแล ่งปลูก ร้ ง
ภ ษีป้ ย
ปร ม ณก รใกล้ คียงกบร ยรบจรงปงบปร ม ณ พ.ศ. 2563
กรรงนก ีแ ่น
ปร ม ณก รใกล้ คียงกบร ยรบจรงปงบปร ม ณ พ.ศ.2563
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ ธรรม นียมใบ นุญ ตก รข ย ุร
ปร ม ณก รใกล้ คียงกบร ยรบจรงปงบปร ม ณ 2563
ค่ ธรรม นียม ก็บแล ขนมูลฝ ย
ปร ม ณก ร ท่ กบปร ม ณก รปงบปร ม ณที่ผ่ นม
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ปร ม ณก รใกล้ คียงกบร ยรบจรงปงบปร ม ณ 2563
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนพ ณชย์
ปร ม ณก ร ท่ กบปงบปร ม ณที่ผ่ นม
ค่ ธรรม นียม ื่น ๆ
ปร ม ณก ร ท่ กบปงบปร ม ณที่ผ่ นม
ค่ ปรบผู้กร ท ผดกฎ ม ยจร จรท งบก
ปร ม ณก รใกล้ คียงกบร ยรบจรงปงบปร ม ณ 2563
ค่ ปรบก รผด ญญ
ปร ม ณก รใกล้ คียงกบร ยรบจรงปงบปร ม ณ 2563

วนที่พมพ์ : 8/9/2564 14:38:32

น้ : 2/3

ค่ ใบ นุญ ตรบท ก ร ก็บขน ่งปฏกูล รื มูลฝ ย

จ นวน

5,000 บ ท

จ นวน

1,700 บ ท

จ นวน

6,000 บ ท

จ นวน

500 บ ท

รวม

140,000 บาท

จ นวน

140,000 บ ท

รวม

1,005,000 บาท

จ นวน

1,000,000 บ ท

จ นวน

5,000 บ ท

รวม

185,300 บาท

จ นวน

185,000 บ ท

จ นวน

300 บ ท

รวม

1,500 บาท

จ นวน

1,500 บ ท

ปร ม ณก ร ท่ กบร ยรบจรงปงบปร ม ณ 2563
ค่ ใบ นุญ ตปร ก บก รค้
ุขภ พ

รบกจก รที่ ปน นตร ยต่

ปร ม ณก ร ท่ กบร ยรบจรงปงบปร ม ณ 2563
ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ปร ม ณก รใกล้ คียงกบร ยรบจรงปงบปร ม ณ 2563
ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย ียง
ปร ม ณก รใกล้ คียงกบร ยรบจรงปงบปร ม ณ 2563
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด ก บี้ย
ปร ม ณก รใกล้ คียงกบร ยรบจรงปงบปร ม ณ 2563
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
ร ยได้จ กปร ป
ปร ม ณก รใกล้ คียงกบร ยรบจรงปงบปร ม ณ 2563
ร ยได้จ ก ธ รณูปโภคแล กจก รพ ณชย์ รื กจก ร ื่น ๆ
ปร ม ณก รใกล้ คียงกบร ยรบจรงปงบปร ม ณ 2563
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่ ข ย ก รก รจดซื้ จดจ้ ง
ปร ม ณก รใกล้ คียงกบร ยรบจรงปงบปร ม ณ 2563
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ
ปร ม ณก รใกล้ คียงกบร ยรบจรงปงบปร ม ณ 2563
หมวดรายได้จากทุน
ค่ ข ยท ดตล ดทรพย์ น
ปร ม ณก รใกล้ คียงกบร ยรบจรงปงบปร ม ณ 2563
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีรถยนต์
ปร ม ณก รใกล้ คียงกบร ยรบจรงปงบปร ม ณ 2563

รวม

13,200,000 บาท

จ นวน

600,000 บ ท

วนที่พมพ์ : 8/9/2564 14:38:32

น้ : 3/3

ภ ษีมูลค่ พ่มต ม พ.ร.บ. ก นดแผน

จ นวน

7,200,000 บ ท

จ นวน

1,600,000 บ ท

จ นวน

70,000 บ ท

จ นวน

2,700,000 บ ท

จ นวน

50,000 บ ท

จ นวน

30,000 บ ท

จ นวน

950,000 บ ท

ปร ม ณก รใกล้ คียงกบร ยรบจรงปงบปร ม ณ 2563
ภ ษีมูลค่ พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้
ปร ม ณก รใกล้ คียงกบร ยรบจรงปงบปร ม ณ 2563
ภ ษีธุรกจ ฉพ
ปร ม ณก รใกล้ คียงกบร ยรบจรงปงบปร ม ณ 2563
ภ ษี รรพ มต
ปร ม ณก รใกล้ คียงกบร ยรบจรงปงบปร ม ณ 2563
ค่ ภ ค ลวงแร่
ปร ม ณก รใกล้ คียงกบร ยรบจรงปงบปร ม ณ 2563
ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม
ปร ม ณก รใกล้ คียงกบร ยรบจรงปงบปร ม ณ 2563
ค่ ธรรม นียมจดท บียน ทธแล นตกรรมต มปร มวลกฎ ม ย
ที่ดน
ปร ม ณก รใกล้ คียงกบร ยรบจรงปงบปร ม ณ 2563
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งน ุด นุนท่วไป
ปร ม ณก รม กกว่ ปงบปร ม ณที่ผ่ นม

รวม

11,000,000 บาท

จ นวน

11,000,000 บ ท

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:39

นา : 1/43

รายงานประมาณการรายจ่าย
ปร จาปงบปร มาณ พ.ศ. 2565
ทศบาลตาบลบางสน
า ภ ป ทิว จัง วัดชุมพร
รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
คาชาร นี งิน

0

0

481,000

2.41 %

492,600

คาชาร ด บีย

0

28,497.1

140,000

-10.71 %

125,000

154,748

140,620

150,000

0 %

150,000

6,395

6,373

8,000

0 %

8,000

4,216,000

4,330,700

4,500,000

0 %

4,500,000

บียยังชีพความพิ าร

675,200

683,200

770,000

-5.19 %

730,000

บียยังชีพผป่วย ดส์

31,500

30,000

50,000

-40 %

30,000

800,596.22

863,784.45

809,000

-38.2 %

500,000

งินสมทบ งทุนบา น็จบานาญขา
ราช ารสวนท งถิ่น ( .บ.ท.)

0

0

0

100 %

491,250

งินชวยคาคร งชีพผรับบานาญ (ช.ค.บ.)

0

0

0

100 %

10,000

งินสมทบ งทุนปร ันสังคม
งินสมทบ งทุน งินทดแทน
บียยังชีพผสง ายุ

งินสาร งจาย
รายจายตามข ผ พัน

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:39

นา : 2/43

รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาใชจายใน ารจัด ารจราจร

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

2,000

-100 %

0

งินสมทบ งทุน ลั ปร ันสุขภาพ
ทศบาลตาบลบางสน

100,000

100,000

100,000

0 %

100,000

งินสมทบ งทุนบา น็จบานาญขาราช ารสวน
ท งถิ่น ( บท.)

370,000

378,474.4

504,267

-100 %

0

0

0

40,000

-100 %

0

งินชวยคาทาศพขาราช าร/พนั งาน

0

0

0

100 %

10,000

งินชวยคาทาศพพนั งานจาง

0

0

0

100 %

10,000

รวมงบกลาง

6,354,439.22

6,561,648.95

7,554,267

7,156,850

รวมงบกลาง

6,354,439.22

6,561,648.95

7,554,267

7,156,850

รวมงบกลาง

6,354,439.22

6,561,648.95

7,554,267

7,156,850

รวมแผนงานงบกลาง

6,354,439.22

6,561,648.95

7,554,267

7,156,850

งิน ดื นนาย /ร งนาย งค์ รป คร งสวนท ง
ถิ่น

689,954

637,560

560,520

24.08 %

695,520

คาต บแทนปร จาตาแ นงนาย /ร งนาย

118,900

110,000

94,000

27.66 %

120,000

คาต บแทนพิ ศษนาย /ร งนาย

118,900

110,000

94,000

27.66 %

120,000

งินชวยคาคร งชีพผรับบานาญ (ชคบ.)
งินชวยพิ ศษ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:39

นา : 3/43

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาต บแทนราย ดื น ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี นาย งค์ ารบริ ารสวนตาบล

198,720

182,160

198,720

0 %

198,720

คาต บแทนปร ธานสภา/ร งปร ธาน
สภา/สมาชิ สภา/ ลขานุ ารสภา งค์ รป คร ง
สวนท งถิ่น

1,490,400

1,366,200

1,269,400

17.41 %

1,490,400

2,616,874

2,405,920

2,216,640

1,614,209.29

1,479,680

1,732,000

3.93 %

1,800,000

งิน พิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งานสวน
ท งถิ่น

54,000

49,500

54,000

29.63 %

70,000

งินปร จาตาแ นง

42,000

38,500

42,000

138.1 %

100,000

1,257,270

1,185,684.45

1,345,000

4.09 %

1,400,000

111,790

82,194.16

83,000

2.41 %

85,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,079,269.29

2,835,558.61

3,256,000

3,455,000

รวมงบบุคลากร

5,696,143.29

5,241,478.61

5,472,640

6,079,640

คาต บแทนผปฏิบัติราช าร ัน ป็นปร โยชน์แ
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น

0

0

250,000

-88 %

30,000

คา บียปร ชุม

0

0

5,000

0 %

5,000

คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร

0

0

5,000

0 %

5,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

คาต บแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:39

นา : 4/43

รายจ่ายจริง
ปี 2562
คา ชาบาน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

10,000

500 %

60,000

0

0

0

100 %

30,000

46,880

25,200

30,000

-100 %

0

46,880

25,200

300,000

119,965

125,135

190,000

5.26 %

200,000

0

0

20,000

0 %

20,000

คาชดใชคา สีย าย รื คาสินไ มทดแทน

0

0

5,000

0 %

5,000

คาใชจายใน ารดา นิน าร ลื ตัง งค์ ร
ป คร งสวนท งถิ่น

0

0

193,000

-84.46 %

30,000

51,228

32,904

30,000

33.33 %

40,000

7,150

0

10,000

-100 %

0

0

95,190

0

0 %

0

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางปร จา
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

130,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย ี่ยว ับ ารรับร งแล พิธี าร
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณ รายจายงบรายจาย ื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
คาพวงมาลัย พานปร ดับพุม ช ด ไม
ร ชาด ไม
โครง ารฝึ บรม ลั สตรชุดปฏิบัติ ารจิต
าสาภัยพิบัติ ทศบาลตาบลบางสน

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:39

นา : 5/43

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ารปฏิบัติงานข ง
บุคลา ร ทศบาลตาบลบางสน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

18,000

177.78 %

50,000

85,857.03

37,729.11

100,000

-50 %

50,000

264,200.03

290,958.11

566,000

60,900

50,551

60,000

16.67 %

70,000

10,351.25

5,940

20,000

0 %

20,000

8,104

7,506

20,000

-44.4 %

11,120

62,967.43

4,007.15

20,000

50 %

30,000

วัสดุยานพา น แล ขนสง

9,800

0

10,000

200 %

30,000

วัสดุ ชื พลิงแล ล ลื่น

98,130

75,492.1

130,000

-23.08 %

100,000

1,337.57

2,198.85

5,000

100 %

10,000

0

0

5,000

0 %

5,000

37,100

10,340

50,000

-40 %

30,000

288,690.25

156,035.1

320,000

184,202.7

130,564.53

175,000

-42.86 %

100,000

คาบริ ารโทรศัพท์

1,501.38

1,203.75

3,000

66.67 %

5,000

คาบริ ารไปรษณีย์

0

0

2,000

0 %

2,000

105,444

97,333.4

120,000

-16.67 %

100,000

คาบารุงรั ษาแล ซ มแซม
รวมค่าใช้สอย

395,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
วัสดุไฟฟ้าแล วิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุ สราง

วัสดุ าร ษตร
วัสดุโฆษณาแล ผยแพร
วัสดุค มพิว ต ร์
รวมค่าวัสดุ

306,120

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

คาบริ ารสื่ สารแล โทรคมนาคม
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คา ชาพืนที่ ว็บไซต์ แล คาธรรม นียมที่ ี่ยวข ง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2565

0

0

0

20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

291,148.08

229,101.68

300,000

227,000

รวมงบดาเนินงาน

890,918.36

701,294.89

1,486,000

1,058,120

17,000

0

0

0 %

0

โครง ารจัดซื ครื่ งค มพิว ต ร์ All In
One สา รับงานปร มวล

0

0

23,000

-100 %

0

โครง ารจัดซื ครื่ งค มพิว ต ร์ All In
One สา รับงานปร มวลผล จานวน 2
ครื่ ง

45,800

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

62,800

0

23,000

0

รวมงบลงทุน

62,800

0

23,000

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
โครง ารจัดซื ครื่ งปรับ า าศแบบแย
สวนติดผนัง (ร บบInverter) ขนาด
12,000 BTU สา รับ งร งนาย
ทศมนตรี จานวน 1 ครื่ ง
ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ รื ิ ล็ ทร นิ ส์

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:39

นา : 7/43

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งิน ุด นุน งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
ดุ นุน งค์ ารบริ ารสวนตาบล ขาไชย
ราชตามโครง ารศนย์ปฏิบัติ ารรวมใน าร
ชวย ลื ปร ชาชนข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น า ภ ป ทิว จัง วัดชุมพร
ปร จาปงบปร มาณ พ.ศ. 2564

0

0

15,000

-100 %

0

ดุ นุน งค์ ารบริ ารสวนตาบลปา คล ง
ตามโครง าร พิ่มปร สิทธิภาพศนย์ปฏิบัติ
ารรวมใน ารชวย ลื ปร ชาชนข ง
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น า ภ ป ทิว
จัง วัดชุมพร ปร จาปงบปร มาณ พ.ศ.
2563

0

15,000

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

0

15,000

15,000

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0

15,000

15,000

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจาย ื่น
คาใชจายใน ารวิจัย ชิงสารวจความพึงพ
ใจข งปร ชาชนผรับบริ ารข ง ทศบาล
ตาบลบางสน

0

0

0

100 %

20,000

รวมรายจ่ายอื่น

0

0

0

20,000

รวมงบรายจ่ายอื่น

0

0

0

20,000

รวมงานบริหารทั่วไป

6,649,861.65

5,957,773.5

6,996,640

7,157,760

618,120

666,932.99

988,000

6.28 %

1,050,000

0

0

0

100 %

5,000

42,000

38,500

42,000

0 %

42,000

487,540

396,500

450,300

4.37 %

470,000

72,980

41,443

33,700

3.86 %

35,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,220,640

1,143,375.99

1,514,000

1,602,000

รวมงบบุคลากร

1,220,640

1,143,375.99

1,514,000

1,602,000

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น
งิน พิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งานสวน
ท งถิ่น
งินปร จาตาแ นง
คาต บแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บแทนผปฏิบัติราช าร ัน ป็นปร โยชน์แ
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น

139,950

369,050

30,000

66.67 %

50,000

คา บียปร ชุม

0

0

5,000

0 %

5,000

คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร

0

0

5,000

0 %

5,000

38,500

42,000

45,000

0 %

45,000

0

0

0

100 %

30,000

6,831

3,940

30,000

-100 %

0

185,281

414,990

115,000

11,135

32,552.2

40,000

0 %

40,000

คาใชจายใน ารจัดทาแผนที่ภาษีแล
ท บียนทรัพย์สิน

0

458,000

0

0 %

0

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

45,348

6,400

30,000

0 %

30,000

คา ชาบาน
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางปร จา
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

135,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณ รายจายงบรายจาย ื่น ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาบารุงรั ษาแล ซ มแซม

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

9,740

2,750

20,000

66,223

499,702.2

90,000

44,379

34,254.05

50,000

-20 %

40,000

วัสดุไฟฟ้าแล วิทยุ

0

0

5,000

0 %

5,000

วัสดุงานบานงานครัว

0

0

5,000

0 %

5,000

วัสดุยานพา น แล ขนสง

0

0

5,000

0 %

5,000

วัสดุ ชื พลิงแล ล ลื่น

2,380

1,394.8

5,000

0 %

5,000

32,940

11,997

30,000

0 %

30,000

79,699

47,645.85

100,000

3,988

18,667

30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

3,988

18,667

30,000

30,000

รวมงบดาเนินงาน

335,191

981,005.05

335,000

340,000

รวมค่าใช้สอย

-25 %

ปี 2565
15,000
85,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

วัสดุค มพิว ต ร์
รวมค่าวัสดุ

90,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารไปรษณีย์

0 %

30,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ รื ิ ล็ ทร นิ ส์
โคร ารจัดซื ครื่ งค มพิว ต ร์ All In
One สา รับงานปร มวลผล จานวน 1
ครื่ ง

22,900

0

0

0 %

0

โครง ารจัดซื ครื่ งค มพิว ต ร์ All In
One สา รับงานปร มวล

0

0

23,000

-100 %

0

โครง ารจัดซื ครื่ งค มพิว ต ร์ สา รับ
งานปร มวล แบบที่ 2

0

0

30,000

-100 %

0

โครง ารจัดซื ครื่ งค มพิว ต ร์ สา รับ
งานปร มวลผล แบบที่ 2 จานวน 2 ครื่ ง

59,700

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

82,600

0

53,000

0

รวมงบลงทุน

82,600

0

53,000

0

รวมงานบริหารงานคลัง

1,638,431

2,124,381.04

1,902,000

1,942,000

0

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

200,000

รวมงบบุคลากร

0

0

0

200,000

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

100 %

200,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร

0

0

0

100 %

1,000

คา ชาบาน

0

0

0

100 %

10,000

0

0

0

100 %

5,000

0

0

0

0

0

0

100 %

5,000

0

0

0

100 %

5,000

0

0

0

วัสดุสานั งาน

0

0

0

100 %

5,000

วัสดุงานบานงานครัว

0

0

0

100 %

5,000

วัสดุค มพิว ต ร์

0

0

0

100 %

5,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

15,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

41,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

0

0

0

241,000

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางปร จา
รวมค่าตอบแทน

16,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาบารุงรั ษาแล ซ มแซม
รวมค่าใช้สอย

10,000

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

8,288,292.65

8,082,154.54

8,898,640

9,340,760

ดุ นุน งค์ ารบริ ารสวนตาบลส พลี
ตามโครง ารศนย์ปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย
ลื ปร ชาชนข ง งค์ รป คร งสวน
ท งถิ่น า ภ ป ทิว จัง วัดชุมพร
ปร จาป 2565

0

0

0

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

15,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

15,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

0

0

0

15,000

คาต บแทนผปฏิบัติราช าร ัน ป็นปร โยชน์แ
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น

0

0

10,000

-50 %

5,000

คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร

0

0

5,000

0 %

5,000

0

0

15,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งิน ุด นุนสวนราช าร

100 %

15,000

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

10,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:39

นา : 14/43

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณ รายจายงบรายจาย ื่น ๆ
คาใชจายโครง ารป้ ง ันแล บรร ทา
สาธารณภัยข งปร ชาชน

537.68

0

0

0 %

0

คาใชจายโครง ารป้ ง ันแล ลด ุบัติ ตุ
ทางถนนชวง ทศ าล

62,474

0

0

0 %

0

โครง ารชวย ลื แล บรร ทาสาธารณภัย
ข งปร ชาชน

0

633.44

20,000

-100 %

0

โครง ารป้ ง ันแล ลด ุบัติ ตุทางถนน
แล ทางท ลชวง ทศ าลสาคัญ

0

31,960.2

40,000

75 %

70,000

โครง ารพัฒนาศั ยภาพใน ารปฏิบัติงาน
ข ง าสาสมัครป้ ง ันภัยฝ่ายพล รื น

0

0

0

100 %

20,000

9,720

0

20,000

50 %

30,000

72,731.68

32,593.64

80,000

วัสดุไฟฟ้าแล วิทยุ

0

0

10,000

-100 %

0

วัสดุ สราง

0

0

20,000

50 %

30,000

วัสดุยานพา น แล ขนสง

0

0

70,000

-57.14 %

30,000

วัสดุ ชื พลิงแล ล ลื่น

4,000

0

0

100 %

20,000

0

47,400

5,000

100 %

10,000

คาบารุงรั ษาแล ซ มแซม
รวมค่าใช้สอย

120,000

ค่าวัสดุ

วัสดุ ครื่ งแตง าย
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นา : 15/43

รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุ ครื่ งดับ พลิง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
-66.67 %

ปี 2565

5,756.6

0

60,000

20,000

รวมค่าวัสดุ

9,756.6

47,400

165,000

110,000

รวมงบดาเนินงาน

82,488.28

79,993.64

260,000

240,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

82,488.28

79,993.64

260,000

240,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

10,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

30,000

รวมงานจราจร

0

0

0

30,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

82,488.28

79,993.64

260,000

285,000

งานจราจร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณ รายจายงบรายจาย ื่น ๆ
คาใชจายใน ารจัด ารจราจร
รวมค่าใช้สอย

100 %

20,000
20,000

ค่าวัสดุ
วัสดุจราจร

100 %

10,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

278,400

264,880

312,000

-100 %

0

คาต บแทนพนั งานจาง

277,900

265,760

265,000

-100 %

0

32,000

23,265

23,000

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

588,300

553,905

600,000

0

รวมงบบุคลากร

588,300

553,905

600,000

0

0

0

5,000

0

0

5,000

25,904

0

5,000

-100 %

0

0

0

10,000

-100 %

0

25,904

0

15,000

งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บแทนผปฏิบัติราช าร ัน ป็นปร โยชน์แ
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
รวมค่าตอบแทน

-100 %

0
0

ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณ รายจายงบรายจาย ื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
คาบารุงรั ษาแล ซ มแซม
รวมค่าใช้สอย

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

2,250

480

15,000

-100 %

0

0

0

10,000

-100 %

0

21,923

19,553

20,000

-100 %

0

19,663.93

0

10,000

-100 %

0

0

0

15,000

-100 %

0

43,836.93

20,033

70,000

0

0

20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

20,000

0

รวมงบดาเนินงาน

69,740.93

20,033

110,000

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

658,040.93

573,938

710,000

0

งิน ดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

0

0

0

100 %

342,920

งิน พิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งานสวน
ท งถิ่น

0

0

0

100 %

5,000

คาต บแทนพนั งานจาง

0

0

0

100 %

270,000

วัสดุไฟฟ้าแล วิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุ สราง
วัสดุค มพิว ต ร์
รวมค่าวัสดุ

0

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารสื่ สารแล โทรคมนาคม

-100 %

0

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2565

0

0

0

20,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

637,920

รวมงบบุคลากร

0

0

0

637,920

0

0

0

100 %

20,000

10,750

10,750

10,750

-16 %

9,030

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษาศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
ตาบลบางสน (คา ครื่ งแบบนั รียน)

7,500

7,500

7,500

-16 %

6,300

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษาศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
ตาบลบางสน (คาจัด าร รียน ารส น)

27,200

42,500

42,500

-16 %

35,700

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณ รายจายงบรายจาย ื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษาศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
ตาบลบางสน (คา ิจ รรมพัฒนาคุณภาพผ
รียน)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษาศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
ตาบลบางสน (คา นังสื รียน)

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

5,000

5,000

5,000

-16 %

4,200

78,400

122,500

122,500

-16 %

102,900

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษาศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
ตาบลบางสน (คา ุป รณ์ าร รียน)

5,000

5,000

5,000

-16 %

4,200

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษาศนย์พัฒนา ด็ ล็ บานค มา
(คา ิจ รรมพัฒนาคุณภาพผ รียน)

7,740

6,450

7,740

0 %

7,740

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษาศนย์พัฒนา ด็ ล็ บานค มา
(คา ครื่ งแบบนั รียน)

5,400

4,500

5,400

0 %

5,400

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษาศนย์พัฒนา ด็ ล็ บานค มา
(คาจัด าร รียน ารส น)

27,200

25,500

30,600

0 %

30,600

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษาศนย์พัฒนา ด็ ล็ บานค มา
(คา นังสื รียน)

3,600

3,000

3,600

0 %

3,600

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษาศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
ตาบลบางสน (คา า าร ลางวันนั รียน)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษาศนย์พัฒนา ด็ ล็ บานค มา
(คา า าร ลางวันนั รียน)

78,400

73,500

88,200

0 %

88,200

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษาศนย์พัฒนา ด็ ล็ บานค มา
(คา ุป รณ์ าร รียน)

3,600

3,000

3,600

0 %

3,600

0

0

0

100 %

10,000

259,790

309,200

332,390

วัสดุสานั งาน

0

0

0

100 %

15,000

วัสดุไฟฟ้าแล วิทยุ

0

0

0

100 %

10,000

วัสดุงานบานงานครัว

0

0

0

100 %

570,000

คา า าร สริม (นม)

436,339.2

309,413.52

500,000

-100 %

0

วัสดุ สราง

0

0

0

100 %

10,000

วัสดุค มพิว ต ร์

0

0

0

100 %

15,000

436,339.2

309,413.52

500,000

0

0

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

0

20,000

รวมงบดาเนินงาน

696,129.2

618,613.52

832,390

971,470

คาบารุงรั ษาแล ซ มแซม
รวมค่าใช้สอย

331,470

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

620,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารสื่ สารแล โทรคมนาคม

100 %

20,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งิน ุด นุนสวนราช าร
ดุ นุนโรง รียนบานค มาตามโครง าร
สนับสนุน า าร ลางวันนั รียน

263,360

239,960

264,000

3.03 %

272,000

ดุ นุนโรง รียนบานด นต คียนตาม
โครง ารสนับสนุน า าร ลางวันนั รียน

558,860

518,100

584,000

0 %

584,000

รวมเงินอุดหนุน

822,220

758,060

848,000

856,000

รวมงบเงินอุดหนุน

822,220

758,060

848,000

856,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

1,518,349.2

1,376,673.52

1,680,390

2,465,390

รวมแผนงานการศึกษา

2,176,390.13

1,950,611.52

2,390,390

2,465,390

0

0

0

0

0

0

0

0

20,000

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บแทนผปฏิบัติราช าร ัน ป็นปร โยชน์แ
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น
รวมค่าตอบแทน

100 %

120,000
120,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

0 %

20,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณ รายจายงบรายจาย ื่น ๆ
โครง ารขับ คลื่ นโครง ารพร ราชดาริ
ดานสาธารณสุข

0

0

140,000

0 %

140,000

โครง ารป้ ง ันแล แ ไขปัญ ายา สพติด

0

0

10,000

0 %

10,000

โครง ารป้ ง ันแล ควบคุม ารแพรร บาด
ข งโรคติดต

0

0

10,000

0 %

10,000

โครง ารป้ ง ันแล ควบคุมโรคพิษสุนัขบา

0

0

20,000

0 %

20,000

0

0

20,000

-50 %

10,000

0

0

220,000

วัสดุ ชื พลิงแล ล ลื่น

0

0

10,000

0 %

10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์

0

22,500

30,000

0 %

30,000

รวมค่าวัสดุ

0

22,500

40,000

40,000

รวมงบดาเนินงาน

0

22,500

260,000

370,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

0

22,500

260,000

370,000

รวมแผนงานสาธารณสุข

0

22,500

260,000

370,000

คาบารุงรั ษาแล ซ มแซม
รวมค่าใช้สอย

210,000

ค่าวัสดุ

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:39

นา : 23/43

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณ รายจายงบรายจาย ื่น ๆ
โครง ารสง สริมแล สนับสนุน ารพัฒนา
คุณภาพชีวิตผด ยโ าส ผยา ไรแล
คร บครัวผมีรายไดน ย

0

0

7,000

42.86 %

10,000

โครง ารสง สริมแล สนับสนุน ารพัฒนา
คุณภาพชีวิตผสง ายุ คนพิ ารแล ผป่วยที่
ยา ไร

0

0

30,000

-66.67 %

10,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

37,000

20,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

37,000

20,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

0

0

37,000

20,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

0

0

37,000

20,000

893,700

861,220

1,010,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
งิน พิ่มตาง ๆ ข งขาราช าร รื พนั งานสวน
ท งถิ่น

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

5,000

-100 %

0

42,000

38,500

42,000

-100 %

0

792,470

677,820

811,000

-100 %

0

63,545

29,150

35,000

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,791,715

1,606,690

1,903,000

0

รวมงบบุคลากร

1,791,715

1,606,690

1,903,000

0

คาต บแทนผปฏิบัติราช าร ัน ป็นปร โยชน์แ
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น

0

0

250,000

-100 %

0

คา บียปร ชุม

0

0

5,000

-100 %

0

คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร

0

0

5,000

-100 %

0

49,500

60,000

60,000

-100 %

0

10,267

8,016

20,000

-100 %

0

59,767

68,016

340,000

0

749

10,000

งินปร จาตาแ นง
คาต บแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คา ชาบาน
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

0

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณ รายจายงบรายจาย ื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

40,848

4,400

20,000

-100 %

0

5,680

900

20,000

-100 %

0

46,528

6,049

50,000

วัสดุสานั งาน

15,244

13,726

15,000

-100 %

0

วัสดุไฟฟ้าแล วิทยุ

82,988

59,055

100,000

-100 %

0

71,652.08

140,000

140,000

-100 %

0

วัสดุยานพา น แล ขนสง

7,500

2,174.1

5,000

-100 %

0

วัสดุ ชื พลิงแล ล ลื่น

18,490.6

20,370

50,000

-100 %

0

16,270

6,450

20,000

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

212,144.68

241,775.1

330,000

0

รวมงบดาเนินงาน

318,439.68

315,840.1

720,000

0

0

0

4,000

คาบารุงรั ษาแล ซ มแซม
รวมค่าใช้สอย

0

ค่าวัสดุ

วัสดุ สราง

วัสดุค มพิว ต ร์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
โครง ารจัดซื โต ทางานแบบผิว คลื บ
สา รับงานธุร าร ชาง

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ รื ิ ล็ ทร นิ ส์
โครง ารจัดซื ครื่ งค มพิว ต ร์ All In
One สา รับงานปร มวล

0

0

23,000

-100 %

0

โครง ารจัดซื ครื่ งค มพิว ต ร์ สา รับ
งานปร มวลผล แบบที่ 2 จานวน 1 ครื่ ง

29,850

0

0

0 %

0

โครง ารจัดซื ครื่ งค มพิว ต ร์สา รับ
งานปร มวลผล แบบที่ 1

21,900

0

0

0 %

0

51,750

0

27,000

0

0

84,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

84,000

0

รวมงบลงทุน

51,750

0

111,000

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

2,161,904.68

1,922,530.1

2,734,000

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา สราง าคาร รื สิ่งปล สรางตาง ๆ
โครง ารติดตัง ันสาด าคารสานั งาน
ทศบาลตาบลบางสน

งานไฟฟ้าและประปา

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา สรางสิ่งสาธารณปโภค
สรางรางร บายนาพร มบ พั ค น รีต
สริม ล็ สาย ลียบสร นา-ด น ัน มที่
3

253,000

0

0

0 %

0

โคร าร สรางถนนค น รีต สริม ล็
สายบนสวน- ขาดินส มที่ 6

0

0

474,000

-100 %

0

โครง าร สรางถนนค น รีต สริม ล็
สาย จริญสุข มที่ 8

498,000

0

0

0 %

0

0

132,000

0

0 %

0

โครง าร สรางถนนค น รีต สริม ล็
สายทาง ขาศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
ตาบลบางสน มที่ 3

497,000

0

0

0 %

0

โครง าร สรางถนนค น รีต สริม ล็
สายทาชัน ซ ย 2 มที่ 2

498,000

0

0

0 %

0

โครง าร สรางถนนค น รีต สริม ล็
สายบาน ทิดไท งค์ราชันย์ มที่ 1

497,000

0

0

0 %

0

โครง าร สรางถนนค น รีต สริม ล็
สายบานลาง มที่ 5

0

139,000

498,000

-100 %

0

โครง าร สรางถนนค น รีต สริม ล็
สายทาง ขาลาน ี า ทศบาลตาบลบางสน
มที่ 3
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง าร สรางถนนค น รีต สริม ล็
สายปร ชา ุทิศ มที่ 4

0

580,000

0

0 %

0

โครง าร สรางถนนค น รีต สริม ล็
สายปร สานมิตร มที่ 4

490,000

0

0

0 %

0

โครง าร สรางถนนค น รีต สริม ล็
สาย ลียบสร นา-ด น ัน มที่ 3

0

495,000

0

0 %

0

โครง าร สรางถนนค น รีต สริม ล็
สาย ลังโรง รียนบานด นต คียน ม 1

497,000

0

0

0 %

0

0

588,000

0

0 %

0

โครง าร สรางถนนดินล รังสาย ขา
ดินส -ปร ปาค มา มที่ 6

268,000

0

0

0 %

0

โครง าร สรางถนนดินล รังสายบานนาง
บุญถัมท์ มที่ 2

125,000

0

0

0 %

0

โครง าร สรางถนนดินล รังสายป่า
พรุ-คล งใ ญ มที่ 6

150,000

0

0

0 %

0

0

0

92,000

-100 %

0

128,000

0

0

0 %

0

โครง าร สรางถนนค น รีต สริม ล็
สาย ลังโรง รียนบานด นต คียน มที่ 1
-2

โครง าร สรางถนนล รังสายสมทรัพย์ 1
มที่ 2
โครง าร สรางถนน ินคลุ สายทาชัน
ซ ย 1 มที่ 2

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:39

นา : 29/43

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครง าร สรางรางร บายนาพร มบ พั
ค น รีต สริม ล็ สายด น ฎี-ด นแตง
มที่ 5

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2565

129,000

0

0

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,030,000

1,934,000

1,064,000

0

รวมงบลงทุน

4,030,000

1,934,000

1,064,000

0

รวมงานไฟฟ้าและประปา

4,030,000

1,934,000

1,064,000

0

คาต บแทนพนั งานจาง

0

0

300,000

-96.67 %

10,000

งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง

0

0

50,000

-80 %

10,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

350,000

20,000

รวมงบบุคลากร

0

0

350,000

20,000

คาใชจายใน ารจาง มาบริ าร ็บขนขย
มลฝ ย(พนั งานปร จารถขย ) ทศบาล
ตาบลบางสน

0

72,000

407,613

5.98 %

432,000

คาธรรม นียม าร าจัดขย ทิงขย

0

12,697.5

190,787

-31.86 %

130,000

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาบารุงรั ษาแล ซ มแซม

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

0

0

0

0

84,697.5

598,400

วัสดุงานบานงานครัว

0

490,000

100,000

-50 %

50,000

วัสดุยานพา น แล ขนสง

0

0

0

100 %

20,000

วัสดุ ชื พลิงแล ล ลื่น

0

0

0

100 %

20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์

0

0

100,000

-70 %

30,000

วัสดุ ครื่ งแตง าย

0

0

10,000

0 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

0

490,000

210,000

130,000

รวมงบดาเนินงาน

0

574,697.5

808,400

712,000

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

0

574,697.5

1,158,400

732,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

6,191,904.68

4,431,227.6

4,956,400

732,000

รวมค่าใช้สอย

100 %

ปี 2565
20,000
582,000

ค่าวัสดุ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณ รายจายงบรายจาย ื่น ๆ
โครง ารขับ คลื่ น ารดา นินงานสภา ด็
แล ยาวชน ทศบาลตาบลบางสน

0

0

10,000

0 %

10,000

โครง ารขับ คลื่ น ารพัฒนาตามปรัชญา
ศรษฐ ิจพ พียง

0

0

10,000

0 %

10,000

โครง ารจัด วทีปร ชาคม พื่ จัดทาแผน
พัฒนาท งถิ่นแล แผนชุมชน

0

0

10,000

-100 %

0

โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ารจัดทาแผน
พัฒนา มบาน แผนพัฒนาท งถิ่น แผน
พัฒนาตาบลแล แผนพัฒนา า ภ

0

0

10,000

-100 %

0

3,400

0

0

0 %

0

โครง ารสนับสนุน ารจัดทาแผนพัฒนา ม
บาน แผนพัฒนาท งถิ่น แผนพัฒนาตาบล
แล แผนพัฒนา า ภ

0

0

10,000

0 %

10,000

โครง ารสนับสนุน ารดา นินงานจิต าสา
ราทาความดีดวย ัวใจ

0

0

20,000

0 %

20,000

โครง ารพัฒนาสัญจร
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครง าร สริมสรางความ ขมแข็งข ง
บทบาทสตรี

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2565

0

0

10,000

10,000

รวมค่าใช้สอย

3,400

0

80,000

60,000

รวมงบดาเนินงาน

3,400

0

80,000

60,000

0

0

0

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

50,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

50,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

3,400

0

80,000

110,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3,400

0

80,000

110,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งิน ุด นุน งค์ รปร ชาชน
ดุ นุนคณ รรม าร มบาน มที่ 3 ตาม
โครง ารสนับสนุน ารจัดงานวันฟั ท ง
า ภ ป ทิว ปร จาป 2565

100 %

50,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณ รายจายงบรายจาย ื่น ๆ
โครง ารแขงขัน ี า ทศบาลตาบลบางสน

0

0

0

100 %

80,000

100,806

89,851

100,000

0 %

100,000

0

0

10,000

0 %

10,000

100,806

89,851

110,000

1,780

0

10,000

รวมค่าวัสดุ

1,780

0

10,000

20,000

รวมงบดาเนินงาน

102,586

89,851

120,000

210,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

102,586

89,851

120,000

210,000

43,610

61,435.65

50,000

โครง ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ
โครง ารจัดสงนั ี า ขารวม ารแขงขัน
ี าในราย ารตางๆ
รวมค่าใช้สอย

190,000

ค่าวัสดุ
วัสดุ ี า

100 %

20,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว ับ ารรับร งแล พิธี าร

0 %

50,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณ รายจายงบรายจาย ื่น ๆ
โครง ารจัดงาน ทศ าลวันล ย ร ทง
ปร จาป 2565

0

0

0

100 %

90,000

โครง ารจัดงาน ทศ าลวันล ย ร ทง
ปร จาป 2562

0

108,890

81,600

-100 %

0

โครง ารจัดงานปร พณีล ย ร ทง

59,500

0

0

0 %

0

โครง ารจัดงานปร พณีสง รานต์

49,950

0

0

0 %

0

โครง ารจัดงานปร พณีแ ทียนพรรษา
ปร จาป 2565

0

0

0

100 %

10,000

โครง ารจัดงานปร พณีแ ทียนพรรษา
ปร จาป 2563

0

0

10,000

-100 %

0

โครง ารจัดงานรดนาข พรผสง ายุ
ทศ าลสง รานต์ ปร จาป 2565

0

0

0

100 %

70,000

รวมค่าใช้สอย

153,060

170,325.65

141,600

220,000

รวมงบดาเนินงาน

153,060

170,325.65

141,600

220,000

งบเงินอุดหนุน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

เงินอุดหนุน
งิน ุด นุนสวนราช าร
ดุ นุนโรง รียนบานด นต คียนตาม
โครง ารพัฒนาคุณธรรมแล จริยธรรมนั
รียน

40,000

40,000

40,000

0 %

40,000

ดุ นุน า ภ ป ทิวตามโครง ารจัด
ิจ รรมงานพร ราชพิธี รัฐพิธี พิธี าร
ตางๆ วันสาคัญ รื ดา นินงาน
ตามนโยบายรัฐบาลแล ารสั่ง ารข ง
จัง วัดชุมพร ปร จาปงบปร มาณ พ.ศ.
2565

0

0

0

100 %

40,000

ดุ นุน า ภ ป ทิวตามโครง ารจัด
ิจ รรมงานพร ราชพิธี รัฐพิธี พิธั ารตางๆ
วันสาคัญ รื ดา นินงานตามนโยบาย
รัฐบาลแล ารสั่ง ารข งจัง วัดชุมพร
ปร จาปงบปร มาณ พ.ศ.2553

0

40,000

0

0 %

0

ดุ นุน า ภ ป ทิวตามโครง ารจัด
ิจ รรมงานพร ราชพิธี รัฐพิธี พิธั ารตางๆ
วันสาคัญ รื ดา นินงานตามนโยบาย
รัฐบาลแล ารสั่ง ารข งจัง วัดชุมพร
ปร จาปงบปร มาณ พ.ศ.2564

0

0

40,000

-100 %

0

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:39

นา : 36/43

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ดุ นุน า ภ ป ทิวตามโครง ารจัด
ิจ รรมงานพร ราชพิธี รัฐพิธี พิธี ารตางๆ
วันสาคัญตามนโยบายรัฐบาลแล ารสั่ง
ารข งจัง วัดชุมพร ปร จาปงบปร มาณ
2562

30,000

0

0

รวมเงินอุดหนุน

70,000

80,000

80,000

80,000

รวมงบเงินอุดหนุน

70,000

80,000

80,000

80,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

223,060

250,325.65

221,600

300,000

87,994

62,540

0

รวมค่าใช้สอย

87,994

62,540

0

90,000

รวมงบดาเนินงาน

87,994

62,540

0

90,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

87,994

62,540

0

90,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

413,640

402,716.65

341,600

600,000

0 %

0

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณ รายจายงบรายจาย ื่น ๆ
โครง ารจัดงาน ทศ าลท ง ที่ยวแ ลงด
ยี่ยว พยพ ขาดินส

100 %

90,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:39

นา : 37/43

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดื นขาราช าร รื พนั งานสวนท งถิ่น

0

0

0

100 %

1,050,000

งินปร จาตาแ นง

0

0

0

100 %

42,000

คาต บแทนพนั งานจาง

0

0

0

100 %

950,000

งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง

0

0

0

100 %

45,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

2,087,000

รวมงบบุคลากร

0

0

0

2,087,000

คาต บแทนผปฏิบัติราช าร ัน ป็นปร โยชน์แ
งค์ รป คร งสวนท งถิ่น

0

0

0

100 %

200,000

คา บียปร ชุม

0

0

0

100 %

5,000

คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร

0

0

0

100 %

5,000

คา ชาบาน

0

0

0

100 %

60,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งินชวย ลื ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลื ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางปร จา

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 %

10,000

0

0

0

100 %

20,000

0

0

0

100 %

20,000

0

0

0

วัสดุสานั งาน

0

0

0

100 %

15,000

วัสดุไฟฟ้าแล วิทยุ

0

0

0

100 %

100,000

วัสดุงานบานงานครัว

0

0

0

100 %

5,000

วัสดุ สราง

0

0

0

100 %

120,000

วัสดุยานพา น แล ขนสง

0

0

0

100 %

20,000

วัสดุ ชื พลิงแล ล ลื่น

0

0

0

100 %

20,000

รวมค่าตอบแทน

100 %

20,000
290,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณ รายจายงบรายจาย ื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
คาบารุงรั ษาแล ซ มแซม
รวมค่าใช้สอย

50,000

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

วัสดุค มพิว ต ร์

0

0

0

100 %

20,000

วัสดุสารวจ

0

0

0

100 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

310,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

650,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

0

0

0

2,737,000

0

0

0

100 %

50,000

0

0

0

100 %

50,000

0

0

0

วัสดุไฟฟ้าแล วิทยุ

0

0

0

100 %

30,000

วัสดุ สราง

0

0

0

100 %

100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รื ารแพทย์

0

0

0

100 %

390,000

วัสดุ ื่น

0

0

0

100 %

10,000

0

0

0

งานก่อสร้าง
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาใชจายใน ารจาง มาบริ าร ป่าลางบ
บาดาล
คาบารุงรั ษาแล ซ มแซม
รวมค่าใช้สอย

100,000

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

530,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

0

0

0

100 %

800,000

คานาปร ปา คานาบาดาล

0

0

0

100 %

350,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

0

1,150,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

1,780,000

โครง ารจัดซื ครื่ งสบนาม ต ร์จุมใตนา
(Submersible Pump) ขนาด 1.5 แรง

0

0

0

100 %

80,000

โครง ารจัดซื ครื่ งสบนาม ต ร์ไฟฟ้า
แบบ ยโขง ขนาด 3 แรง

0

0

0

100 %

22,000

0

0

0

โครง าร สรางถนน คสล. สายด น
ส ท น 1 มที่ 6

0

0

0

100 %

493,000

โครง าร สรางถนน คสล. สายบานลาง
ซ ย 1 มที่ 5

0

0

0

100 %

496,000

โครง าร สรางถนน คสล. สาย
ยุทธศาสตร์ มที่ 6

0

0

0

100 %

355,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ าร ษตร

รวมค่าครุภัณฑ์

102,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา สรางสิ่งสาธารณป าร
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คา สรางสิ่งสาธารณปโภค
โครง าร จา บ บาดาล (ปร ปาทวีทรัพย์)
มที่ 8

0

0

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

0

1,676,000

รวมงบลงทุน

0

0

0

1,778,000

รวมงานก่อสร้าง

0

0

0

3,558,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

0

0

0

6,295,000

0

0

50,000

-100 %

0

0

0

20,000

-100 %

0

0

0

70,000

6,732

18,795

30,000

100 %

332,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาใชจายใน ารจาง มาบริ าร ป่าลางบ
บาดาล
คาบารุงรั ษาแล ซ มแซม
รวมค่าใช้สอย

0

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าแล วิทยุ

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุ สราง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

92,250.52

96,925.71

111,203

-100 %

0

388,979.25

454,039

455,000

-100 %

0

487,961.77

569,759.71

596,203

คาไฟฟ้า

759,815.19

789,279.88

850,000

-100 %

0

คานาปร ปา คานาบาดาล

484,540.62

332,974.59

365,000

-100 %

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

1,244,355.81

1,122,254.47

1,215,000

0

รวมงบดาเนินงาน

1,732,317.58

1,692,014.18

1,881,203

0

1. จัดซื ครื่ งสบนาม ต ร์จุมใตนา
(Submersible Pump) ขนาด 1.5 แรง

19,800

0

0

0 %

0

4. จัดซื ครื่ งสบนาม ต ร์จุมใตนา
(Submersible Pump) ขนาด 1 แรง

15,900

0

0

0 %

0

โครง ารจัดซื ครื่ งสบนาแบบจุม-แช
ขนาด 2 แรง

0

0

8,500

-100 %

0

โครง ารจัดซื ครื่ งสบนาม ต ร์จุมใตนา
(Submersible Pump) ขนาด 1.0 แรง

0

0

16,000

-100 %

0

โครง ารจัดซื ครื่ งสบนาม ต ร์จุมใตนา
(Submersible Pump) ขนาด 1.5 แรง

0

0

40,000

-100 %

0

วัสดุ ื่น
รวมค่าวัสดุ

0

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ าร ษตร

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:39
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครง ารจัดซื ครื่ งสบนาม ต ร์ไฟฟ้า
แบบ ยโขง ขนาด 3 แรง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

0

0

11,000

35,700

0

75,500

โครง าร สรางร บบปร ปาบาดาลบาน
แ ลมยาง(ทวีทรัพย์) มที่ 8

0

398,000

0

0 %

0

โครง ารขุด จา บ บาดาล มที่ 8

0

239,500

0

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

637,500

0

0

รวมงบลงทุน

35,700

637,500

75,500

0

รวมงานกิจการประปา

1,768,017.58

2,329,514.18

1,956,703

0

รวมแผนงานการพาณิชย์

1,768,017.58

2,329,514.18

1,956,703

0

รวมทุกแผนงาน

25,278,572.54

23,860,367.08

26,735,000

27,375,000

รวมค่าครุภัณฑ์

-100 %

ปี 2565
0
0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา สรางสิ่งสาธารณปโภค
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาลตาบลบาง น
อา ภอปะทิว จัง วัดชมพร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,375,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
คาชาระ นี้ งิน

รวม

7,156,850 บาท

รวม

7,156,850 บาท

รวม

7,156,850 บาท

จานวน

492,600 บาท

จานวน

125,000 บาท

พ่อจาย ปน งินชาระ นี้ งินตน องทน ง ริม ิจ าร ทศบาล
- ัญญา ลขที่ 2057/36/2563 จานวน 218,844.62 บาท
- ัญญา ลขที่ 2074/53/2563 จานวน 187,692.21 บาท
- ัญญา ลขที่ 2094/73/2563 จานวน 86,000.81 บาท
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินทน ง ริม
ิจ าร ทศบาล พ.ศ.2552
คาชาระดอ บี้ย
พ่อจาย ปน งินชาระดอ บี้ย งิน องทน ง ริม ิจ าร
ทศบาล
- ัญญา ลขที่ 2057/36/2563 จานวน 54,462.23 บาท
- ัญญา ลขที่ 2074/53/2563 จานวน 46,709.64 บาท
- ัญญา ลขที่ 2094/73/2563 จานวน 21,402.42 บาท
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินทน ง ริม
ิจ าร ทศบาล พ.ศ.2552
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งิน มทบ องทนประ ัน ังคม

จานวน

150,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

จานวน

4,500,000 บาท

จานวน

730,000 บาท

- พ่อ ง ปน งิน มทบ องทนประ ัน ังคมในอัตรารอยละ าของ
คาจางพรอม ับ ั คาจางของพนั งานจาง ง ปน งิน มทบใน
อัตรา ดียว ันดวย
- ปนไปตามพระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ. 2533 และที่แ ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจบัน
งิน มทบ องทน งินทดแทน
- พ่อ ง ปน งิน มทบ องทน งินทดแทน รณีล จางประ บ
อันตราย จ็บป่วย รอ ญ าย
- ตาม นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24
ธันวาคม 2561 ร่อง ารตั้งงบประมาณ งิน มทบ องทน งินทด
แทน
- ตามพระราชบัญญัติ งินทดแทน พ.ศ. 2561 และแ ไข พิ่ม ติม
บี้ยยังชีพผ งอาย
- พ่อจาย ปนคา บี้ยยังชีพผ งอาย
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ์ าร
จาย งิน บี้ยยังชีพผ งอายขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2552 และที่แ ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจบัน
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ทศบาลตาบล
บาง น นาที่ 74 ลาดับที่ 1
บี้ยยังชีพความพิ าร
- พ่อจาย ปนคา บี้ยยังชีพแ คนพิ าร รอทพพลภาพ
- ปนไปตาม ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ์ ารจาย งิน
บี้ยความพิ ารใ คนพิ ารขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2553 และที่แ ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจบัน
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ทศบาลตาบลบาง น นาที่ 74 ลาดับที่ 2
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บี้ยยังชีพผป่วย อด ์

จานวน

30,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา า รับ าร นับ นน าร ง คราะ ์ บี้ยยังชีพผ
ป่วย อด ์
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจาย งิน
ง คราะ ์ พ่อ ารยังชีพขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2548
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ทศบาลตาบล
บาง น นาที่ 74 ลาดับที่ 3
งิน ารองจาย
จานวน

500,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน รณีฉ ฉินที่มี ต าธารณภัย ิดขึ้น
รอ รณี ารป้อง ันและยับยั้ง อน ิด าธารณภัย รอ รณีฉ
ฉิน พ่อบรร ทาปัญ าความ ดอดรอนของประชาชน ปน วนรวม
และ รณีที่ไม ามารถคาด ารณ์ไดลวง นา โดยตั้งจายใ พียง
พอตอ าร ผชิญ ต าธารณภัยตลอดปี
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พ่อชวย ลอ
ประชาชนตามอานาจ นาที่ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ. 2560 และแ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับปัจจบัน
รายจายตามขอผ พัน
งินชวยคาครองชีพผรับบานาญ (ช.ค.บ.)

จานวน

10,000 บาท

จานวน

491,250 บาท

- พ่อจาย ปน งินชวย ลอคาครองชีพผรับบานาญในอัตรา
รอยละ 5 ของ งิน ดอน
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินคาครองชีพผรับ
บานาญของขาราช ารทองถิ่น พ.ศ. 2522 และแ ไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2558 และ นัง อ ั่ง ารตางๆที่ ี่ยวของ
งิน มทบ องทนบา น็จบานาญขาราช าร วนทองถิ่น ( .บ.ท.)
- พ่อจาย ปนบา น็จ/บานาญและ งิน พิ่มจา งินบานาญ
ป ติ รอยละ 25 ของ งิน ดอนและบา น็จดารงชีพ
- ตามพระราชบัญญัติบา น็จบานาญขาราช าร วนทองถิ่น
พ.ศ. 2500 และที่แ ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจบัน
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งิน มทบ องทน ลั ประ ัน ขภาพ ทศบาลตาบลบาง น

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พ่อจาย ปน งิน มทบ องทน ลั ประ ัน ขภาพ ทศบาลตาบล
บาง น
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารตั้งงบประมาณของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ่อ มทบ องทน พ.ศ.2561 และที่
แ ไข พิ่ม ติม
-ตามประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน ขภาพแ งชาติ ร่อง
ลั ณฑ์ พ่อ นับ นนใ องค์ รป ครอง วนทองถิ่นดา ดา นิน
งานและบริ ารจัด ารระบบ ลั ประ ัน ขภาพในระดับทองถิ่น
รอพ้นที่ พ.ศ.2561
งินชวยพิ ศษ
งินชวยคาทาศพขาราช าร/พนั งาน
- พ่อจาย ปนคาทาศพพนั งานงาน ทศบาล ที่ ียชีวิตในระ วาง
ปฏิบัติ นาที่
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นดใ งิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่น ปนรายจายที่องค์ รป ครอง วนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ.2559
งินชวยคาทาศพพนั งานจาง
- พ่อจาย ปนคาทาศพพนั งานจางที่ ียชีวิตในระ วางปฏิบัติ
นาที่
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นดใ งิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่น ปนรายจายที่องค์ รป ครอง วนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ.2559
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

7,157,760 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,079,640 บาท

รวม

2,624,640 บาท

จานวน

695,520 บาท

จานวน

120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดอนนาย /รองนาย องค์ รป ครอง วนทองถิ่น
- พ่อจาย ปน งิน ดอนนาย ทศมนตรีและรองนาย ทศมนตรี
(1) งิน ดอนของนาย ทศมนตรีในอัตรา ดอนละ 27,600
บาท จานวน 12 ดอน
(2) งิน ดอนรองนาย ทศมนตรี รวม 2 อัตราในอัตรา ดอน
ละ 15,180 บาท จานวน 12 ดอน
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดอน งินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบ แทนอ่นของนาย ทศมนตรี รองนาย
ทศ มนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา
ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ลขาน ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศ มนตรีและ ารจาย งินคา บี้ยประชม รรม าร
ภา ทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ นัง อ ั่ง ารตางๆที่
ี่ยวของ
คาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย
- พ่อจาย ปนตอบแทนประจาตาแ นงของนาย ทศมนตรีและ
รองนาย ทศมนตรี
(1) งินตอบแทนประจาตาแ นงนาย ทศมนตรี ในอัตรา ดอน
ละ 4,000 บาท จานวน 12 ดอน
(2) งินตอบแทนรองนาย ทศมนตรี รวม 2 อัตราในอัตรา ดอน
ละ 3,000 บาท จานวน 12 ดอน
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดอน งินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบ แทนอ่นของนาย ทศมนตรี รอง
นาย ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา
ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ลขาน ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจาย งินคา บี้ยประชม รรม าร
ภา ทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ นัง อ ั่ง ารตางๆที่
ี่ยวของ
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คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย

จานวน

120,000 บาท

จานวน

198,720 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบแทนพิ ศษของนาย ทศมนตรีและรอง
นาย ทศมนตรี
(1) งินคาตอบแทนพิ ศษนาย ทศมนตรี
ในอัตรา ดอนละ 4,000 บาท จานวน 12 ดอน
(2) งินคาตอบแทนพิ ศษรองนาย ทศมนตรี รวม 2 อัตราใน
อัตรา ดอนละ 3,000 บาท จานวน 12 ดอน
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดอน งินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอ่นของนาย ทศมนตรี รองนาย
ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา
ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ลขาน ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจาย งินคา บี้ยประชม รรม าร
ภา ทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ นัง อ ั่ง ารตางๆ ที่
ี่ยวของ
คาตอบแทนราย ดอน ลขาน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค์ ารบริ าร วนตาบล
- พ่อจาย ปนคาตอบแทน ลขาน ารและที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี
(1) คาตอบแทน ลขาน ารนาย ทศมนตรี จานวน 1 อัตรา ใน
อัตรา ดอนละ 9,660 บาท จานวน 12 ดอน
(2) คาตอบแทนที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี จานวน 1 อัตรา ใน
อัตรา ดอนละ 6,900 บาท จานวน 12 ดอน
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดอน งินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบ แทนอ่นของนาย ทศมนตรี รอง
นาย ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา
ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ลขาน ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจาย งินคา บี้ยประชม รรม าร
ภา ทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ นัง อ ั่ง ารตางๆที่
ี่ยวของ
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คาตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขาน าร ภา
จานวน
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น

1,490,400 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบแทน มาชิ ภา ทศบาล ประธาน ภา รอง
ประธาน ภา
(1) คาตอบแทนของประธาน ภา ทศบาล จานวน 1 อัตราใน
อัตรา ดอนละ 15,180 บาท จานวน 12 ดอน
(2) คาตอบแทนรองประธาน ภา ทศบาล จานวน 1 อัตราใน
อัตรา ดอนละ 12,420 บาท จานวน 12 ดอน
(3) คาตอบแทนของคณะ มาชิ ภา ทศบาล จานวน 10
อัตรา ในอัตรา ดอนละ 9,660 บาท จานวน 12 ดอน
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดอน งินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอ่นของนาย ทศมนตรี รองนาย
ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา
ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ลขาน ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจาย งินคา บี้ยประชม รรม าร
ภา ทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ นัง อ ั่ง ารตางๆที่
ี่ยวของ
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น
- พ่อจาย ปน งิน ดอนพนั งาน ทศบาล านั ปลัด
- ปนไปตามแผนอัตรา าลัง ามปี ประจาปีงบประมาณ 2564 2566
- พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล วนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 และที่แ ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจบัน และประ าศคณะ
รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดชมพร ร่อง ลั ณฑ์และ
ง่อนไข ี่ยว ับบริ ารงานบคคล

รวม

3,455,000 บาท

จานวน

1,800,000 บาท

นา : 8/72
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งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น

จานวน

70,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

1,400,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินคาตอบแทนนอ นอจา งิน ดอน (คาตอบ
แทนราย ดอน ทา ับอัตรา งินประจาตาแ นง) ใ แ ปลัด
ทศบาล ดอนละ 7,000 บาท จานวน 12 ดอนและ
นิติ ร 4,500 บาท จานวน 12 ดอน
- ปนไปตามแผนอัตรา าลัง ามปี ประจาปีงบประมาณ 2564 2566
- พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แ ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจบัน และประ าศคณะ
รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดชมพร ร่อง ลั ณฑ์และ
ง่อนไข ี่ยว ับบริ ารงานบคคล
งินประจาตาแ นง
พ่อจาย ปน งินประจาตาแ นงปลัด ทศบาล ัว นา านั ปลัด
-ปลัด ทศบาล
ระดับ ลาง จานวน 7,000 บาท
- ัว นา านั ปลัด ระดับตน จานวน 3,500 บาท
- ปนไปตามแผนอัตรา าลัง ามปี ประจาปีงบประมาณ 2564 2566
- พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แ ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจบัน และประ าศคณะ
รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดชมพร ร่อง ลั ณฑ์และ
ง่อนไข ี่ยว ับบริ ารงานบคคล
คาตอบแทนพนั งานจาง
- พ่อจาย ปน งินคาจางใ พนั งานจางตามภาร ิจและใ
พนั งานจางทั่วไป านั ปลัด ทศบาล
- ปนไปตามแผนอัตรา าลัง ามปี ประจาปีงบประมาณ 2564 2566
- พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แ ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจบัน และประ าศคณะ
รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดชมพร ร่อง ลั ณฑ์และ
ง่อนไข ี่ยว ับบริ ารงานบคคล

นา : 9/72
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

จานวน

85,000 บาท

รวม

1,058,120 บาท

รวม

130,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พ่อจาย ปน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ แ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ
- พ่อจาย ปน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ แ พนั งานจางทั่ว
ไป
- ปนไปตามแผนอัตรา าลัง ามปี ประจาปีงบประมาณ 2564 2566
- พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แ ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจบัน และประ าศคณะ
รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดชมพร ร่อง ลั ณฑ์และ
ง่อนไข ี่ยว ับบริ ารงานบคคล
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน์แ องค์ รป ครอง วน
ทองถิ่น
- พ่อจาย ปน งินประโยชน์ตอบแทนอ่น ปน รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี า รับพนั งาน วนทองถิ่น คา
ตอบแทนบคคล รอคณะ รรม ารที่ไดรับ ารแตงตั้งใ ดา นิน
าร ี่ยว ับ ารจัดซ้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดภาครัฐ คาตอบ
แทน จา นา ที่ผปฏิบัติงาน ลอ ตั้งของ อปท. คาตอบ แทนคณะ
รรม ารตางๆที่ไดรับ ารแตงตั้ง รอมอบ มายจา ทศบาล
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นดใ งิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่น ปนรายจายที่องค์ รป ครองทองถิ่นอาจ
จายได พ.ศ.2559

นา : 10/72

วันที่พิมพ์ : 30/9/2564 11:34:32

คา บี้ยประชม

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินตอบแทนแ จา นาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
นาที่ป ติโดยลั ษณะงาน วนใ ญตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง
านั งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารในที่ตั้ง านั งาน
รอโดยลั ษณะงาน วนใ ญตองปฏิบัติงานนอ ที่ตั้ง านั งาน
และไดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารนอ ที่ตั้ง านั งาน รอโดย
ลั ษณะงานป ติตองปฏิบัติงานในลั ษณะ ปนผลัด รอ ะ และ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอ ผลัด รอ ะของตน
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค์ รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
คา ชาบาน
จานวน

60,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา บี้ยประชม รรม าร ภา ทศบาล คา บี้ยประชม
คณะ รรม ารแปรญัตติ ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดอน งินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบ แทนอ่นของนาย ทศมนตรี รองนาย
ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา
ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ลขาน ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจาย งินคา บี้ยประชม รรม าร
ภา ทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

- พ่อจาย ปนคา ชาบานใ แ พนั งาน ทศบาล ที่มี ิทธิ บิ
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขาราช าร
วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แ ไข พิ่ม ติม
-ตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตลาคม 2559 ร่อง ลั ณฑ์และวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ
จาย งินคา ชาบานของขาราช าร วนทองถิ่น
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งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

จานวน

30,000 บาท

รวม

395,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรใ แ พนั งาน
ทศบาล ผไดรับบานาญป ติฯ ที่มี ิทธิไดตามระ บียบ ระทรวง
ม าด ไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาของบตร
พนั งาน วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และ นัง อ รมบัญชี
ลาง ดวนที่ ด ที่ ค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
มิถนายน 2559 ร่อง ประ ภทและอัตรา งินบารง ารศึ ษาและ
คา ลา รียน นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
ลงวันที่ 18 มภาพันธ์ 2559 ร่อง าร บิ งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษาบตร นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว
4522 ลงวันที่ 9 ิง าคม 2559 ร่อง ประ ภทและอัตรา งิน
บารง ารศึ ษาและคา ลา รียน รอ นัง อ ั่ง ารตางๆ ที่ ี่ยว
ของ
ค่าใช้สอย
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พ่อจาย ปนคาโฆษณาและ ผยแพร คาธรรม นียมตางๆ คา บี้ย
ประ ัน คา าจัด ิ่งปฏิ ล คาซั ฟอ คาถาย อ าร ขา
ลม นัง อ คาติดตั้งไฟฟ่า คาใชจายใน ารดา นินคดี คาขน
ง ขนยาย คาจาง มาบริ ารตางๆ คาใชจายใน ารรังวัด อบ
ขตที่ าธารณะ คาจาง มาแรงงานดแล ถานที่และอานวยความ
ะดว แ ประชาชน คาติดตั้ง คร่องรับ ัญญาณตางๆ คา ชา
คร่องถาย อ าร ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562

นา : 12/72
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

จานวน

20,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ารรับรองใน ารตอนรับ
บคคล รอคณะบคคล พ่อจาย ปน คาอา าร คา คร่องด่ม
คาของขวัญ คาพิมพ์ อ าร และคาใชจายที่ ี่ยว น่องใน าร
ลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริ ารดวย คาใชจายอ่นซึ่งจา ปนตองจาย
ี่ยว ับ ารรับรอง พ่อ ปนคารับรองใน ารตอนรับบคคล รอ
คณะบคคลที่มานิ ทศตรวจ ยี่ยม รอ ยี่ยมชม รอดงานและ จา
นาที่ที่ ี่ยวของซึ่งรวมตอนรับบคคล รอคณะ
บคคล ทัศนศึ ษา ฯลฯ ชน คาอา าร คร่องด่มตางๆ คร่องใช
ใน าร ลี้ยงรับรองและคาบริ ารอ่น ๆ ซึ่งจา ปนตองจายที่ ี่ยว
ับ าร ลี้ยงรับรอง
ใน ารประชม ขอ 12 ทั้งนี้ใ รวมถึงผ ขารวมประชมอ่น ๆ และ
จา นาที่ที่ ี่ยวของ ซึ่ง ขารวมประชม
- พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร ลี้ยงรับรองใน ารประชม ภาทอง
ถิ่น รอคณะ รรม าร รอคณะอน รรม ารที่ไดรับ ารแตงตั้ง
ตาม ฎ มาย พ่อจาย ปนคาอา าร คร่องด่มตางๆ คร่องใชใน
าร ลี้ยงรับรอง และคาบริ ารอ่น ๆ ซึ่งจา ปนตองจายที่ ี่ยว ับ
าร ลี้ยงรับรองใน ารประชม ภาทองถิ่น รอคณะ รรม าร รอ
คณะอน รรม ารที่ไดรับ ารแตงตั้งตาม ฎ มาย รอตาม
ระ บียบ รอ นัง อ ั่ง ารของ ระทรวงม าดไทย รอ าร
ประชมระ วางองค์ รป ครอง วนทองถิ่น ับองค์ รป ครอง วน
ทองถิ่น
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ
คาชดใชคา ีย าย รอคา ินไ มทดแทน
- พ่อจาย ปนคาใชจายคาชดใช ีย าย รอคา ินไ มทดแทน
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
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คาใชจายใน ารดา นิน าร ลอ ตั้งองค์ รป ครอง วนทองถิ่น

จานวน

30,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายในดา นิน าร ลอ ตั้งองค์ รป ครอง
วนทองถิ่น ชน คาป้ายไวนิล คาอา ารวางและ คร่องด่ม
คาอา าร ลางวัน คา มนาคณวิทย รฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
- พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ใ แ คณะผ
บริ าร มาชิ ภา ทศบาล พนั งาน ทศบาลและพนั งานจาง
และใน าร ดินทางไปราช าร รอ รณีมี าร ั่งใชบคคลภายนอ
ปฏิบัติราช ารใ ับ อปท. ชน คา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ไข
พิ่ม ติม
โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ารปฏิบัติงานของบคลา ร ทศบาลตาบล
บาง น
- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง ารพัฒนาศั ยภาพ
า รับผบริ ารทองถิ่น มาชิ ภา ทศบาล พนั งาน
ทศบาล และพนั งานจาง ชน คาป้าย คาจัดทาคมอ คาวั ด
อป รณ์ใน ารอบรม คาอา าร คร่องด่ม คา มนาคณวิทย
ร ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 95
ลาดับที่ 9
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คาบารงรั ษาและซอมแซม

จานวน

50,000 บาท

รวม

306,120 บาท

จานวน

70,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาซอมแซมบารงรั ษาทรัพย์ ินครภัณฑ์ประ ภท
ตางๆ ของ านั ปลัดใ มี ภาพ ลับมาใชงานไดตามป ติ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
- พ่อจาย ปนคาวั ด านั งาน ชน แฟ้ม ระดาษ ปา า แผง
ปิดประ าศ พระ บรมฉายาลั ษณ์ ธงชาติ มลี่ ตยา แผน
ป้าย มานปรับแ ง นัง อ คร่องคิด ลข คร่อง จาะ ระดาษ
ขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ าอี้พลา ติ ตรายาง ที่ถพ้น น้าด่ม
บริ ารประชาชน พวง รีด พวงมาลา พานพม รวย
ดอ ไม แผง ั้น อง ิ่งพิมพ์ที่ไดจา ารซ้อ ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
วั ดไฟฟ้าและวิทย
- พ่อจาย ปน งินคาวั ดไฟฟ้าและวิทย ชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน คร่องวัด ระแ ไฟฟ้า มาตร า รับตรวจวงจร
ไฟฟ้า คร่องประจไฟ โคมไฟ ลอดไฟ ปลั๊ ไฟฟ้า าย
ไฟ แผงวงจร ลาโพง โทรโขง ไมชั ฟิว ์ ฟิว ์ ไมค์ลอยพรอม
คร่อง ง ัญญาณ บรค อร์ ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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วั ดงานบานงานครัว

จานวน

11,120 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาวั ดงานบานงาน
ครัว ชน มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รป มีด ถัง ถาด แ วน้า จานรอง ถวยชาม ชอน อม ระจ
งา โองน้า ที่นอน ระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ามัน ตารีด คร่องบด
อา าร คร่องตีไขไฟฟ้า คร่องปิ้งขนมปัง ระทะไฟฟ้า มอ
ไฟฟ้า รวมถึง มอ งขาวไฟฟ้า ผงซั ฟอ บ ถังขยะ ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
วั ด อ ราง
- พ่อจาย ปน งินคาวั ด อ ราง ชน ปนซี มนต์ คอน รีตผ ม
ร็จ ทอน้า ทอประปา ระ บ้อง ดิน ิน ทราย ล็ โถ
วม อางลางมอ นั่งราน ไมตางๆ คอน ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
วั ดยานพา นะและขน ง
- พ่อจาย ปนคาวั ดยานพา นะและขน ง ชน ยางรถ
ยนต์ ฟิลม์ รองแ ง บาะรถ คร่อง
ยนต์(อะไ ล) บร คลัช แบต ตอรี่ ันชน ไฟ ัญญาณ าย
ไฮโดรลิค ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
วั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น
- พ่อจาย ปนคาวั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น ชน แ งตม น้ามัน
ช้อ พลิง น้ามันดี ซล จารบี น้ามัน ลอล่น น้ามัน คร่อง ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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วั ด าร ษตร

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาวั ดโฆษณาและ ผยแพร ชน ป้ายประชา
ัมพันธ์ ป้ายไฟแจง ตอนแบบลอลา ภาพถายดาง ทียม อ าร
ผยแพรผลดา นิน าร มมโมรี าร์ด ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
วั ดคอมพิว ตอร์
จานวน

30,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาวั ด าร ษตร ชน ปริง ลอร์ จอบ
มน จานพรวน ผานไถ ระ ทะ คราดซี่พรวนดิน ระ วาง
แถว คร่องดั แมลง ตะแ รงรอน บนโธ อวน าร คมีป้อง ัน
และ าจัดศัตรพชและ ัตว์ พันธ์พช พันธ์ ัตว์ ปย วั ด พาะ
ชา อ็นตัด ญา อา าร ัตว์ ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
วั ดโฆษณาและ ผยแพร

- พ่อจาย ปนคาวั ดคอมพิว ตอร์ ชน มา ์ อป รณ์บันทึ
ขอมล ัวพิมพ์ รอแถบพิมพ์ า รับ คร่องพิมพ์คอมพิว ตอร์ ตลับ
ผง มึ า รับ คร่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ ระดาษตอ น่อง าย
ค บิล นวยประมวลผล คร่อง ระจาย ัญญาณ ฮาร์ดดิ ์ไดร์ฟ
ซีดีรอมไดร์ฟ แผน รองแ ง แผงแป้นอั ขระ รอแป้นพิมพ์ มน
บอร์ด มมโมรี่ชิป ชน RAM คัตซีทฟีด ตอร์ ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
- พ่อจาย ปนคาไฟฟ้าอาคาร านั งาน ทศบาล ศนย์ศึ ษา
ธรรมชาติ ขาดิน อและที่ าธารณะ รออาคารที่อยในความรับผิด
ชอบของ ทศบาล
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562

รวม

227,000 บาท

จานวน

100,000 บาท
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คาบริ ารโทรศัพท์

จานวน

5,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาบริ ารโทรศัพท์ โทร าร ที่ใชใน านั งาน
ทศบาลรวมถึงคาใชจาย พ่อใ มาซึ่งบริ ารดัง ลาว และคาใช
จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใชบริ าร ชน าร ชา คร่อง คา ชา ลข
มายโทรศัพท์ คาบารงค าย โทรศัพท์ ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
คาบริ ารไปรษณีย์
- พ่อจาย ปนคาบริ ารไปรษณีย์ คาฝา ง คาโทร ลข คา
ธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย์ คาธรรม นียม ารโอน งินในระบบ
บริ าร าร งิน ารคลังภาครัฐแบบอิ ลคทรอนิคใน ิจ ารของ
ทศบาลตาบลบาง น ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
คาบริ าร ่อ ารและโทรคมนาคม
- พ่อจาย ปนคาบริ าร ่อ ารและโทร คมนาคม ชน คาใชจาย
ี่ยว ับระบบอิน ตอร์ น็ต คา ่อ ารอ่นๆ ชน คา ค บิ้ลทีวี
คา ชาชอง ัญญานดาว ทียม รวมถึงคาใชจาย พ่อใ ไดมาซึ่ง
บริ ารดัง ลาวที่ ี่ยว ับ ารใชบริ าร ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
คา ชาพ้นที่ ว็บไซต์ และคาธรรม นียมที่ ี่ยวของ
- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดแล วปไซต์ คาระบบโฮ ติ้ง ระบบ
คลาวด์ รวมถึงคาใชจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ ารดัง ลาวที่ ี่ยว ับ
ารใชบริ าร ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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งบรายจ่ายอื่น

รวม

20,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

1,942,000 บาท

รวม

1,602,000 บาท

รวม

1,602,000 บาท

จานวน

1,050,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจายอ่น
คาใชจายใน ารวิจัย ชิง ารวจความพึงพอใจของประชาชนผรับ
บริ ารของ ทศบาลตาบลบาง น
พ่อจาย ปนคาจางวิจัย ชิง ารวจความพึงพอใจของประชาชนผ
รับบริ ารของ ทศบาลตาบลบาง น
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 95
ลาดับที่ 5
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น
- พ่อจาย ปน งิน ดอนพนั งาน ทศบาล ของ องคลัง
- ปนไปตามแผนอัตรา าลัง ามปี ประจาปีงบประมาณ 2564 2566
- พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แ ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจบัน และประ าศคณะ
รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดชมพร ร่อง ลั ณฑ์และ
ง่อนไข ี่ยว ับบริ ารงานบคคล
งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น
- พ่อจาย ปน งินคาตอบแทนนอ นอจา งิน ดอนใ แ
พนั งาน ทศบาลของ องคลัง
- ปนไปตามแผนอัตรา าลัง ามปี ประจาปีงบประมาณ 2564 2566
- พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล วนทองถิ่นพ.ศ. 2542
และที่แ ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจบัน และประ าศคณะ รรม าร
พนั งาน ทศบาลจัง วัดชมพร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว
ับบริ ารงานบคคล
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งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

จานวน

470,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินประจาตาแ นงผอานวย าร องคลัง จานวน 1
อัตรา อัตราละ 3,500 บาทตอ ดอน
- ปนไปตามแผนอัตรา าลัง ามปี ประจาปีงบประมาณ 2564 2566
- พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล วนทองถิ่นพ.ศ. 2542
และที่แ ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจบัน และประ าศคณะ รรม าร
พนั งาน ทศบาลจัง วัดชมพร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว
ับบริ ารงานบคคล
คาตอบแทนพนั งานจาง
- พ่อจาย ปนคาจางใ พนั งานจางตามภาร ิจและพนั งานจาง
ทั่วไป องคลัง
- ปนไปตามแผนอัตรา าลัง ามปี ประจาปีงบประมาณ 2564 2566
- พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แ ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจบัน และประ าศคณะ
รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดชมพร ร่อง ลั ณฑ์และ
ง่อนไข ี่ยว ับบริ ารงานบคคล
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
- พ่อจาย ปน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ แ พนั งานจางตาม
ภาร ิจและพนั งานจางทั่วไป
- ปนไปตามแผนอัตรา าลัง ามปี ประจาปีงบประมาณ 2564 2566
- พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แ ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจบัน และประ าศคณะ
รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดชมพร ร่อง ลั ณฑ์และ
ง่อนไข ี่ยว ับบริ ารงานบคคล
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน์แ องค์ รป ครอง วน
ทองถิ่น

รวม

340,000 บาท

รวม

135,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินประโยชน์ตอบแทนอ่น ปน รณีพิ ศษอันมี
ลั ษณะ ปน งินรางวัลประจาปี า รับพนั งาน วนทองถิ่น คา
ตอบแทนบคคล รอคณะ รรม ารที่ไดรับ ารแตงตั้งใ ดา นิน
าร ี่ยว ับ ารจัดซ้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดภาครัฐ คาตอบ
แทนคณะ รรม ารตางๆที่ไดรับ ารแตงตั้ง รอมอบ มายจา
ทศบาล
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นดใ งิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่น ปนรายจายที่องค์ รป ครองทองถิ่นอาจ
จายได พ.ศ.2559
- ปนไปตาม นัง อ ดวนที่ ด ที่ ค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6
ันยายน 2561 ร่อง ลั ณฑ์ าร บิ จายคาตอบแทนบคคล
รอคณะ รรม าร
คา บี้ยประชม
- พ่อจาย ปนคา บี้ยประชมของคณะ รรม าร คณะอน รรม
าร รอผที่ไดรับมอบ มายจา ทศบาล
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดอน งินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอ่นของนาย ทศมนตรี รองนาย
ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน
ภา ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ลขาน ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจาย งินคา บี้ยประชม
รรม าร ภา ทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- พ่อจาย ปนคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารของ
พนั งาน ทศบาล และพนั งานจาง ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินคาตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค์ รป ครองทองถิ่น พ.ศ
. 2559
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คา ชาบาน

จานวน

45,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

85,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา ชาบานใ แ พนั งาน ทศบาล ของ องคลัง ที่มี
ิทธิ บิ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขาราช าร
วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แ ไข พิ่ม ติม และ นัง อ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตลาคม 2559 ร่อง ลั ณฑ์และวิธี าร
ี่ยว ับ าร บิ จาย งินคา ชาบานของขาราช าร วนทองถิ่น รอ
นัง อ ั่ง ารตางๆที่ ี่ยวของ
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
- พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร ใ แ พนั งาน
ทศบาล องคลัง ที่มี ิทธิไดตามระ บียบฯ รอ นัง อ ั่ง ารตางๆ
ที่ ี่ยวของ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาของบตรพนั งาน วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แ ไข พิ่ม
ติมถึงปัจจบัน
ค่าใช้สอย
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พ่อจาย ปนคาโฆษณาและ ผยแพร คาธรรม นียมตางๆคาซั
ฟอ คาถาย อ าร ขา ลม นัง อ คาใชจายใน ารดา นิน
คดี คาขน ง ขนยาย คาจาง มาบริ ารตางๆ คา ชา คร่อง
ถาย อ าร ฯลฯ
- ปนไปตาม ลั ณฑ์และอัตราคาใชจายประ อบ ารพิจารณา
งบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายในลั ษณะ คาใช อย
คาวั ด และคา ารธารณปโภคที่ ระทรวงม าดไทย า นด
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รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

30,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม

90,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารใ แ พนั งาน
ทศบาล ล จางประจาและพนั งานจางของ องคลัง ใน าร ดิน
ทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร ชน คา
บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทา
อา าศยาน คาผานทาง ดวนพิ ศษ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ไข
พิ่ม ติมถึงฉบับปัจจบัน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
คาบารงรั ษาและซอมแซม
- พ่อจาย ปนคาซอมแซมบารงรั ษาทรัพย์ ินครภัณฑ์ประ ภท
ตาง ๆ ของ องคลัง ชน คร่องคอมพิว ตอร์ รถจั รยานยนต์
คร่องปริ้น ตอร์ ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
- พ่อจาย ปนคาวั ด านั งาน ชน แบบพิมพ์ คร่อง ขียน มด
บัญชี มดทะ บียน นัง อ คร่องคิด ลข าอี้
พลา ติ ตรา ยาง ที่ถพ้น ิ่งพิมพ์ที่ไดจา ารซ้อ ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
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วั ดไฟฟ้าและวิทย

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาวั ดไฟฟ้าและวิทย ชน ลอดไฟ โคมไฟ าย
ไฟ ปลั้ ไฟ คร่อง ง ัญญาณ ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
วั ดงานบานงานครัว
- พ่อจาย ปนคาวั ดงานบานงาน
ครัว ชน มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รป มีด ถัง ถาด แ วน้า จานรอง ถวยชาม ชอน อม ระจ
งา โองน้า ที่นอน ระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ามัน ตารีด คร่องบด
อา าร คร่องตีไขไฟฟ้า คร่องปิ้งขนมปัง ระทะไฟฟ้า มอ
ไฟฟ้า รวมถึง มอ งขาวไฟฟ้า ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
วั ดยานพา นะและขน ง
- พ่อจาย ปน งินคาวั ดยานพา นะและขน ง ประ ภทวั ดคง
ทน วั ด ิ้น ปลอง วั ดอป รณ์ประ อบและอะไ ล รวมถึงราย
จาย พ่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รอปรับปรงวั ด รายจาย พ่อ
จัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบารงรั ษา ทรัพย์ ินใ ามารถ
ใชงานไดตามป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม ับคาวั ด ชน คา
ขน ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ปนตน อาทิ
ชน ไขควง ประแจ แมแรง ญแจปา ตาย ญแจ ล่อน คีม
ล็อค ล็อค ียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
วั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น
- พ่อจาย ปนคาวั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น ชน น้ามัน ช้อ
พลิง น้ามัน คร่อง น้ามัน บนซิน น้ามันดี ซล จารบี ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
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วั ดคอมพิว ตอร์

จานวน

30,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

30,000 บาท

คาบริ ารไปรษณีย์

จานวน

30,000 บาท

รวม

241,000 บาท

รวม

200,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาวั ดคอมพิว ตอร์ ชน อป รณ์บันทึ ขอมล ัว
พิมพ์ รอแถบพิมพ์ า รับ คร่องพิมพ์คอมพิว ตอร์
ตลับผง มึ า รับ คร่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ ระดาษตอ น่อง าย
ค บิล นวยประมวลผล ฮาร์ดดิ ์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผน รอง
แ ง แป้นพิมพ์ มนบอร์ด มมโมรี่ซิป
ชน RAM คัตซีทฟีด ตอร์ ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562

- พ่อจาย ปนคาใชจายคาไปรษณีย์ คาฝา ง คาโทร ลข คา
ธนาณัติ คาซ้อดวงตราไปรษณีย์ คาธรรม นียม ารโอน งินใน
ระบบบริ าร าร งิน ารคลังภาครัฐแบบอิ ล็ ทรอนิ ์ (GFMIS)
ใน ิจ ารของ ทศบาลตาบลบาง น ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น
- พ่อจาย ปน งิน ดอนพนั งาน ทศบาล ตาแ นง นั วิชา าร
ตรวจ อบภายใน
- ปนไปตามแผนอัตรา าลัง ามปี ประจาปีงบประมาณ 2564 2566
- พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แ ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจบัน และประ าศคณะ
รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดชมพร ร่อง ลั ณฑ์และ
ง่อนไข ี่ยว ับบริ ารงานบคคล
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งบดาเนินงาน

รวม

41,000 บาท

รวม

16,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินตอบแทนแ จา นาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
นาที่ป ติโดยลั ษณะงาน วนใ ญตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง านั
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารในที่ตั้ง านั งาน
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลา ราช ารขององค์ รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
คา ชาบาน
จานวน

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

- พ่อจาย ปนคา ชาบานใ แ พนั งาน ทศบาล ที่มี ิทธิ บิ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขาราช าร
วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แ ไข พิ่ม ติม
-ตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตลาคม 2559 ร่อง ลั ณฑ์และวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ
จาย งินคา ชาบานของขาราช าร วนทองถิ่น รอ นัง อ ั่ง าร
ตางๆที่ ี่ยวของ
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
- พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรใ แ พนั งาน
ทศบาล ผไดรับบานาญป ติฯ ที่มี ิทธิได
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาของบตรพนั งาน วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และ
นัง อ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ด ที่ ค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถนายน 2559 ร่อง ประ ภทและอัตรา งินบารง ารศึ ษา
และคา ลา รียน นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว
1013 ลงวันที่ 18 มภาพันธ์ 2559 ร่อง าร บิ งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 ิง าคม 2559 ร่อง ประ ภทและ
อัตรา งินบารง ารศึ ษาและคา ลา รียน รอ นัง อ ั่ง าร
ตางๆ ที่ ี่ยวของ

จานวน

5,000 บาท

นา : 26/72

วันที่พิมพ์ : 30/9/2564 11:34:32

ค่าใช้สอย

รวม

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- พ่อจาย ปนคาใชจายใ ไดมาซึ่งบริ ารจาง มาบริ าร
ตางๆ ชน คาถาย อ าร คา ย็บ นัง อ รอ ขาป นัง อ คา
ธรรม นียมตางๆ ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
คาบารงรั ษาและซอมแซม
- พ่อจาย ปนคาซอมแซมบารงรั ษาทรัพย์ ินครภัณฑ์ประ ภท
ตางๆใ มี ภาพ ลับมาใชงานไดตามป ติ
- ตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท.
0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ร่อง ลั ณฑ์และ
อัตราคาใชจายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปี
ที่ บิ จายในลั ษณะคาใช อย วั ด และคา าธารณปโภค
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
- พ่อจาย ปนคาวั ด านั งาน ชน แบบพิมพ์ คร่อง
ขียน นัง อ แผนป้าย ิ่งพิมพ์ที่ไดจา ารซ้อ ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
วั ดงานบานงานครัว
- พ่อจาย ปนคาวั ดงานบานงาน
ครัว ชน มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รป มีด ถัง ถาด แ วน้า จานรอง ถวยชาม ชอน อม ระจ
งา โองน้า ที่นอน ระทะไฟฟ้า
มอไฟฟ้า รวมถึง มอ งขาวไฟฟ้า ฯลฯ
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562

นา : 27/72

วันที่พิมพ์ : 30/9/2564 11:34:32

วั ดคอมพิว ตอร์

จานวน

5,000 บาท

รวม

15,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

15,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาวั ดคอมพิว ตอร์ ชน มา ์
อป รณ์บันทึ ขอมล ัวพิมพ์ รอแถบพิมพ์ า รับ คร่องพิมพ์
คอมพิว ตอร์ ตลับผง มึ า รับ คร่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ ระดาษ
ตอ น่อง าย ค บิล นวยประมวลผล ฮาร์ดดิ ์ไดร์ฟ ซีดีรอม
ไดร์ฟ แผน รองแ ง แป้นพิมพ์ มนบอร์ด มมโมรี่ซิป ชน RAM
คัตซีทฟีด ตอร์ ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งินอด นน วนราช าร
อด นนองค์ ารบริ าร วนตาบล ะพลี ตามโครง ารศนย์ปฏิบัติ
ารรวมใน ารชวย ลอประชาชนขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
อา ภอปะทิว จัง วัดชมพร ประจาปี 2565
- พ่อจาย ปน งินอด นนองค์ ารบริ าร วนตาบล ะพลีตาม
โครง ารศนย์ปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลิอประชาชนขององค์ ร
ป ครอง วนทองถิ่น อา ภอปะทิว จัง วัดชมพร ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 า รับจาย ปนคาใชจายของศนย์ปฏิบัติ
ารรวมใน ารชวย ลอประชาชนขององค์ รป ครอง วนทอง
ถิ่น อา ภอปะทิว จัง วัดชมพร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559และที่แ ไข พิ่ม ติม

นา : 28/72

วันที่พิมพ์ : 30/9/2564 11:34:32

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน์แ องค์ รป ครอง วน
ทองถิ่น

รวม

240,000 บาท

รวม

240,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน์แ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น แ ผที่มี ิทธิไดรับตาม
ระ บียบ/ นัง อ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยวของ
- งินประโยชน์ตอบแทนอ่น ปน รณีพิ ศษ
- คาป่วย าร อปพร.
- งินรางวัล
- งินทาขวัญฝ่าอันตราย ปนครั้งคราว ฯลฯ
- ตาม นัง อที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ร่อง รปแบบและ ารจาแน ประ ภทรายรับ - รายจายงบ
ประมาณรายจายประจาปีขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- พ่อจาย ปน งินตอบแทนแ จา นาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
นาที่ป ติโดยลั ษณะงาน วนใ ญตองปฏิบัติงาน
ในที่ตั้ง านั งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช าร รอโดย
ลั ษณะงานป ติตองปฏิบัติงานในลั ษณะ ปนผลัด รอ ะ และ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอ ผลัด รอ ะของตน
และใ มายความรวมถึง งินคาตอบแทนตาม ฎ มายวาดวย ภา
ตาบลและองค์ ารบริ าร วนตาบลดวย
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค์ รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559

นา : 29/72

วันที่พิมพ์ : 30/9/2564 11:34:32

ค่าใช้สอย

รวม

120,000 บาท

โครง ารป้อง ันและลดอบัติ ตทางถนนและทางทะ ลชวง ทศ าล จานวน
าคัญ

70,000 บาท

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

- พ่อ ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง าร า รับ ทศ าลปี
ใ ม ง รานต์ รอ ทศ าล าคัญอ่นๆโดยมีคาใชจายประ อบ
ดวย คาวั ดอป รณ์ คาอา าร คา คร่องด่ม คาประชา
ัมพันธ์ คาน้ามัน ช้อ พลิงและ ลอล่น คาจาง มาบริ ารและคา
ใชจาย อ่นๆที่จา ปน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
(ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561- 2565 นาที่ 63
ลาดับที่ 1)
โครง ารพัฒนาศั ยภาพใน ารปฏิบัติงานของอา า มัครป้อง ันภัย จานวน
ฝ่ายพล รอน
- พ่อ ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง ารพัฒนาศั ยภาพใน าร
ปฏิบัติงานของอา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รอน ชน คาป้าย
ประชา ัมพันธ์โครง าร คา มนาคณวิทยา ร คา อ าร คาวั ด
อป รณ์และคาใชจายอ่นๆที่จา ปน
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561- 2565 นาที่ 64
ลาดับที่ 5)

20,000 บาท

นา : 30/72

วันที่พิมพ์ : 30/9/2564 11:34:32

คาบารงรั ษาและซอมแซม

จานวน

30,000 บาท

รวม

110,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาซอมแซมบารงรั ษาทรัพย์ ินครภัณฑ์ประ ภท
ตางๆ พ่อใ ามารถใชงานไดตามป ติ
- ตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท. 0808.2/ว1627 ลงวัน
ที่ 22 มี.ค. 2564 ร่อง ลั ณฑ์และอัตราคาใชจายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายในลั ษณะคา
ใช อย วั ด และคา าธารณปโภค
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ค่าวัสดุ
วั ด อ ราง
- พ่อจาย ปนคาวั ด อ รางใน ารชวย ลอผประ บภัย ชน ไม
ตาง ๆ
ระ บ้อง ัง ะ ี ตะป ตะขอ ปนซี มนต์ ฝาผนัง ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
วั ดยานพา นะและขน ง
- พ่อจาย ปนคาวั ดยานพา นะและขน ง ชน ยางรถ
ยนต์ บร ชด ียร์ คร่องยนต์ (อะไ ล) แมแรง ญแจปา
ตาย ญแจ ล่อน คีมล็อค ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
วั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น
- พ่อจาย ปนคาวั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น ชน แ งตม น้ามัน
ช้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน าด ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562

นา : 31/72

วันที่พิมพ์ : 30/9/2564 11:34:32

วั ด คร่องแตง าย

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาวั ด คร่องแตง าย ชน คร่องแบบ/ชดปฏิบัติ
งาน ้อ าง ง ผา คร่อง มายตาง ๆ ถง ทา/ถงมอ รอง ทา
ข็มขัด มว ผาผ คอ ้อ ะทอนแ ง ้อชชีพ ้อคลมดับ
พลิง ชด อปพร. ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
วั ด คร่องดับ พลิง
- พ่อจาย ปนคาวั ด คร่องดับ พลิง ชน วาล์วน้าดับ พลิง( ช่อม
ับรถดับ พลิง) ทอ าย งน้า ายดับ พลิง อป รณ์ดับไฟ
ป่า ( ชน ายฉีด,ถัง,ไมตบไฟ) ถังดับ พลิง
ล บอลดับ พลิง ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
งานจราจร

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ
คาใชจายใน ารจัด ารจราจร
พ่อ ปนคาใชจายใน ารแ ไขปัญ า ี่ยว ับ ารจราจร
ที่ประชาชนไดรับประโยชน์โดยตรง
ชน ารทา ีตี น ัญญาณไฟจราจร าม ลี่ยม ยด
ตรวจ ป้ายจราจร
ระจ โคง ระบองไฟจราจร
รวยจราจร แผง ั้นจราจร ้อจราจร
แผงพลา ติ ใ น้า ปนตน
- ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0805.2/ว3892 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นฯ
(พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 64 ลาดับที่ 6

นา : 32/72

วันที่พิมพ์ : 30/9/2564 11:34:32

ค่าวัสดุ
วั ดจราจร

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

2,465,390 บาท

รวม

637,920 บาท

รวม

637,920 บาท

จานวน

342,920 บาท

- พ่อจาย ปน งินคาวั ดจราจรประ ภทวั ดคงทน วั ด ิ้น
ปลอง รวมถึงรายจาย พ่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รอปรับปรง
วั ด
รายจาย พ่อจัด า ิ่งของที่ใชใน ารซอมแซมบารงรั ษาทรัพย์ ิน
ใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ตองชาระพรอม ับ
คาวั ด ชน คาขน ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง
อาทิ ชน ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉ ฉิน รวยจราจร
แผง ั้นจราจร ป้าย ตอน แทนแบริ ออร์ (แบบพลา ติ และแบบ
คอน รีต) ติ๊ อร์ติดรถ รอยานพา นะ ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น
- พ่อจาย ปน งิน ดอนพนั งานคร ทศบาล
- ปนไปตามแผนอัตรา าลัง ามปี ประจาปีงบประมาณ 2564 2566
- พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล วนทองถิ่นพ.ศ. 2542
และที่แ ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจบัน และประ าศคณะ รรม าร
พนั งาน ทศบาลจัง วัดชมพร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว
ับบริ ารงานบคคล

นา : 33/72

วันที่พิมพ์ : 30/9/2564 11:34:32

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น

จานวน

5,000 บาท

จานวน

270,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พ่อจาย ปน งิน พิ่มตางๆของพนั งานคร ทศบาล
- ปนไปตามแผนอัตรา าลัง ามปี ประจาปีงบประมาณ 2564 2566
- พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แ ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจบัน และประ าศคณะ
รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดชมพร ร่อง ลั ณฑ์และ
ง่อนไข ี่ยว ับบริ ารงานบคคล
คาตอบแทนพนั งานจาง
- พ่อจาย ปนคาจางใ พนั งานจางตามภาร ิจ และใ พนั งาน
จางทั่วไป ผดแล ด็
- ปนไปตามแผนอัตรา าลัง ามปี ประจาปีงบประมาณ 2564 2566
- พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แ ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจบัน และประ าศคณะ
รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดชมพร ร่อง ลั ณฑ์และ
ง่อนไข ี่ยว ับบริ ารงานบคคล
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
- พ่อจาย ปน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ แ พนั งานจางตาม
ภาร ิจและพนั งานจางทั่วไป
- ปนไปตามแผนอัตรา าลัง ามปี ประจาปีงบประมาณ 2564 2566
- พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แ ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจบัน และประ าศคณะ
รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดชมพร ร่อง ลั ณฑ์และ
ง่อนไข ี่ยว ับบริ ารงานบคคล

นา : 34/72

วันที่พิมพ์ : 30/9/2564 11:34:32

งบดาเนินงาน

รวม

971,470 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

331,470 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ใ แ พนั งาน
ทศบาลและพนั งานจางใน าร ดินทางไปราช าร ชน คา บี้ย
ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทา
อา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ไข
พิ่ม ติม
โครง าร นับ นนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
จานวน
ล็ ทศบาลตาบลบาง น (คา ิจ รรมพัฒนาคณภาพผ รียน)
พ่อจาย บิ ั ผลั งใ ศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลบาง
น ปนคา ิจ รรมพัฒนาคณภาพผ รียน อัตราคนละ 430 บาท
ตอปี
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยรายไดและ ารจาย
งินของ ถานศึ ษา ัง ัดองค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ มท 0816.2/ว3924
ลงวันที่ 8 .ค. 2564 ร่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไป ดาน ารศึ ษาของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ฉพาะ ทศบาลตาบลและองค์ ารบริ าร วนตาบล)
- ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว4110
ลงวันที่ 14 .ค. 2563
-ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ. 2561 -2565 นาที่ 67
ลาดับที่ 12

9,030 บาท

นา : 35/72

วันที่พิมพ์ : 30/9/2564 11:34:32

โครง าร นับ นนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
ล็ ทศบาลตาบลบาง น (คา คร่องแบบนั รียน)

จานวน

พ่อจาย บิ ั ผลั งใ ศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลบาง
น ปนคา คร่องแบบนั รียน อัตราคนละ 300 บาทตอปี
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยรายไดและ ารจาย
งินของ ถานศึ ษา ัง ัดองค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ มท 0816.2/ว3924
ลงวันที่ 8 .ค. 2564 ร่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไป ดาน ารศึ ษาของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ฉพาะ ทศบาลตาบลและองค์ ารบริ าร วนตาบล)
- ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว4110
ลงวันที่ 14 .ค.2563
-ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561-2565 นาที่ 67
ลาดับที่ 11
โครง าร นับ นนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
จานวน
ล็ ทศบาลตาบลบาง น (คาจัด าร รียน าร อน)
พ่อจาย บิ ั ผลั งใ ศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลบาง
น ปนคาจัด าร รียน าร อน า รับ ด็ ปฐมวัย อัตราคน
ละ 1,700 บาทตอปี
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยรายไดและ ารจาย
งินของ ถานศึ ษา ัง ัดองค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ มท 0816.2/ว3924
ลงวันที่ 8 .ค. 2564 ร่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไป ดาน ารศึ ษาของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ฉพาะ ทศบาลตาบลและองค์ ารบริ าร วนตาบล)
- ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว4110
ลงวันที่ 14 .ค. 2563
-ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ. 2561 -2565 นาที่ 65
ลาดับที่ 2

6,300 บาท

35,700 บาท

นา : 36/72

วันที่พิมพ์ : 30/9/2564 11:34:32

โครง าร นับ นนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
ล็ ทศบาลตาบลบาง น (คา นัง อ รียน)

จานวน

พ่อจาย บิ ั ผลั งใ ศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลบาง
น ปนคา นัง อ รียน อัตราคนละ 200 บาทตอปี
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยรายไดและ ารจาย
งินของ ถานศึ ษา ัง ัดองค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ มท 0816.2/ว3924
ลงวันที่ 8 .ค. 2564 ร่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไป ดาน ารศึ ษาของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ฉพาะ ทศบาลตาบลและองค์ ารบริ าร วนตาบล)
- ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว4110
ลงวันที่ 14 .ค. 2563
-ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 65
ลาดับที่ 2
โครง าร นับ นนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
จานวน
ล็ ทศบาลตาบลบาง น (คาอา าร ลางวันนั รียน)
พ่อจาย บิ ั ผลั งใ ศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลบาง
น ปนคาอา าร ลางวัน า รับ ด็ ปฐมวัย อัตราคนละ 20
บาทตอวัน จานวน 245 วัน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยรายไดและ ารจาย
งินของ ถานศึ ษา ัง ัดองค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ มท 0816.2/ว3924
ลงวันที่ 8 .ค. 2564 ร่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไป ดาน ารศึ ษาของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ฉพาะ ทศบาลตาบลและองค์ ารบริ าร วนตาบล)
- ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว4110
ลงวันที1่ 4 .ค. 2563
-ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ. 2561 -2565 นาที่ 65
ลาดับที่ 3

4,200 บาท

102,900 บาท

นา : 37/72

วันที่พิมพ์ : 30/9/2564 11:34:32

โครง าร นับ นนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
ล็ ทศบาลตาบลบาง น (คาอป รณ์ าร รียน)

จานวน

พ่อจาย บิ ั ผลั งใ ศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลบาง
น ปนคาอป รณ์ าร รียน อัตราคนละ 200 บาทตอปี
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยรายไดและ ารจาย
งินของ ถานศึ ษา ัง ัดองค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ มท 0816.2/ว3924
ลงวันที่ 8 .ค. 2564 ร่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไป ดาน ารศึ ษาของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ฉพาะ ทศบาลตาบลและองค์ ารบริ าร วนตาบล)
- ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว4110
ลงวันที1่ 4 .ค.2563
-ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ. 2561 -2565 นาที่ 67
ลาดับที่ 10
โครง าร นับ นนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
จานวน
ล็ บานคอ มา (คา ิจ รรมพัฒนาคณภาพผ รียน)
พ่อจาย บิ ั ผลั งใ ศนย์พัฒนา ด็ ล็ บานคอ มา ปนคา
ิจ รรมพัฒนาคณภาพผ รียน อัตราคนละ 430 บาทตอปี
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยรายไดและ ารจาย
งินของ ถานศึ ษา ัง ัดองค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ มท 0816.2/ว3924
ลงวันที่ 8 .ค. 2564 ร่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไป ดาน ารศึ ษาของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ฉพาะ ทศบาลตาบลและองค์ ารบริ าร วนตาบล)
- ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว4110
ลงวันที1่ 4 .ค. 2563
-ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561 -2565 นาที่ 67
ลาดับที่ 12

4,200 บาท

7,740 บาท

นา : 38/72

วันที่พิมพ์ : 30/9/2564 11:34:32

โครง าร นับ นนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
ล็ บานคอ มา (คา คร่องแบบนั รียน)

จานวน

พ่อจาย บิ ั ผลั งใ ศนย์พัฒนา ด็ ล็ บานคอ มา ปนคา
คร่องแบบนั รียน อัตราคนละ 300 บาทตอปี
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยรายไดและ ารจาย
งินของ ถานศึ ษา ัง ัดองค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- ตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ มท 0816.2/ว3924
ลงวันที่ 8 .ค. 2564 ร่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไป ดาน ารศึ ษาของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ฉพาะ ทศบาลตาบลและองค์ ารบริ าร วนตาบล)
- ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว4110
ลงวันที่ 14 .ค. 2563
-ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ. 2561 -2565 นาที่ 67
ลาดับที่ 11
โครง าร นับ นนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
จานวน
ล็ บานคอ มา (คาจัด าร รียน าร อน)
พ่อจาย บิ ั ผลั งใ ศนย์พัฒนา ด็ ล็ บานคอ มา ปนคา
จัด าร รียน าร อน อัตราคนละ 1,700 บาทตอปี
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยรายไดและ ารจาย
งินของ ถานศึ ษา ัง ัดองค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ มท 0816.2/ว3924
ลงวันที่ 8 .ค. 2564 ร่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไป ดาน ารศึ ษาของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ฉพาะ ทศบาลตาบลและองค์ ารบริ าร วนตาบล)
- ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว4110
ลงวันที่ 14 .ค. 2563
-ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ. 2561 -2565 นาที่ 65
ลาดับที่ 2

5,400 บาท

30,600 บาท

นา : 39/72

วันที่พิมพ์ : 30/9/2564 11:34:32

โครง าร นับ นนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
ล็ บานคอ มา (คา นัง อ รียน)

จานวน

พ่อจาย บิ ั ผลั งใ ศนย์พัฒนา ด็ ล็ บานคอ มา ปนคา
นัง อ รียน อัตราคนละ 200 บาทตอปี
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยรายไดและ ารจาย
งินของ ถานศึ ษา ัง ัดองค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ มท 0816.2/ว3924
ลงวันที่ 8 .ค. 2564 ร่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไป ดาน ารศึ ษาของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ฉพาะ ทศบาลตาบลและองค์ ารบริ าร วนตาบล)
- ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว4110
ลงวันที่ 14 .ค. 2563
-ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 67
ลาดับที่ 9
โครง าร นับ นนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
จานวน
ล็ บานคอ มา (คาอา าร ลางวันนั รียน)
พ่อจาย บิ ั ผลั งใ ศนย์พัฒนา ด็ ล็ บานคอ มา ปนคา
อา าร ลางวัน า รับ ด็ ปฐมวัย อัตราคนละ 20 บาทตอ
วัน จานวน 245 วัน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยรายไดและ ารจาย
งินของ ถานศึ ษา ัง ัดองค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ มท 0816.2/ว3924
ลงวันที่ 8 .ค. 2564 ร่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไป ดาน ารศึ ษาของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ฉพาะ ทศบาลตาบลและองค์ ารบริ าร วนตาบล)
- ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว4110
ลงวันที1่ 4 .ค. 2563
-ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ. 2561 -2565 นาที่ 65
ลาดับที่ 3

3,600 บาท

88,200 บาท

นา : 40/72

วันที่พิมพ์ : 30/9/2564 11:34:32

โครง าร นับ นนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
ล็ บานคอ มา (คาอป รณ์ าร รียน)

จานวน

3,600 บาท

พ่อจาย บิ ั ผลั งใ ศนย์พัฒนา ด็ ล็ บานคอ มา ปนคา
นัง อ รียน อัตราคนละ 200 บาทตอปี
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยรายไดและ ารจาย
งินของ ถานศึ ษา ัง ัดองค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ มท 0816.2/ว3924
ลงวันที่ 8 .ค. 2564 ร่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไป ดาน ารศึ ษาของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ฉพาะ ทศบาลตาบลและองค์ ารบริ าร วนตาบล)
- ปนไปตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว4110
ลงวันที่ 14 .ค. 2563
-ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ. 2561 -2565 นาที่ 67
ลาดับที่ 9
คาบารงรั ษาและซอมแซม
จานวน

10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาซอมแซมบารงรั ษาทรัพย์ ินครภัณฑ์ประ ภท
ตางๆ ใ มี ภาพ ลับมาใชงานไดตามป ติ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
- พ่อจาย ปน งินคาวั ด านั
งาน ชน ระดาษ ปา า แฟ้ม นัง อ คร่องคิด ลขขนาด
ล็ คร่อง จาะ ระดาษขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ ไม
บรรทัด ล็ รรไ ร าอี้พลา ติ ตรายาง ที่ถพ้น ตะแ รงวาง
อ าร ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562

รวม

620,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

นา : 41/72

วันที่พิมพ์ : 30/9/2564 11:34:32

วั ดไฟฟ้าและวิทย

จานวน

10,000 บาท

จานวน

570,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินคาวั ดไฟฟ้าและวิทย ชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ัวแรงไฟฟ้า คร่องวัด ระแ ไฟฟ้า คร่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตร า รับตรวจวงจรไฟฟ้า คร่องประจไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไมชั ฟิว ์ ไมค์ลอยพรอม คร่อง ง ัญญาณ ฟิว ์ ทปพัน
ายไฟฟ้า ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
วั ดงานบานงานครัว
- พ่อจาย ปนคาอา าร ริม(นม) า รับ ด็ ปฐมวัยของศนย์
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลบาง นและศนย์พัฒนา ด็ ล็ บาน
คอ มา จานวน 260 วันและ า รับ ด็ อนบาลและนั รียน ป.1
-ป.6 โรง รียนบานคอ มาและโรง รียนบานดอน
ตะ คียน จานวน 260 วัน จานวน 550,000 บาท
- พ่อจาย ปนคาวั ดงานบานงาน
ครัว ชน มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รป มีด ถัง ถาด แ วน้า จานรอง ถวยชาม ชอน
อม ระจ งา โองน้า ที่นอน มงครอบ ระโถน ตา
ไฟฟ้า ตาน้ามัน ตารีด คร่องบดอา าร คร่องตีไข
ไฟฟ้า คร่องปิ้งขนมปัง ระทะไฟฟ้า มอไฟฟ้า รวมถึง มอ
งขาวไฟฟ้า ผงซั ฟอ บ ถังขยะ แป้งทาตัว ฯลฯ
จานวน 20,000 บาท
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562

วั ด อ ราง
- พ่อจาย ปน งินคาวั ด อ ราง ชน ไมตางๆ ระ บ้อง อางลาง
นา อางลางมอ ทอ ทอประปา ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562

นา : 42/72

วันที่พิมพ์ : 30/9/2564 11:34:32

วั ดคอมพิว ตอร์

จานวน

15,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

856,000 บาท

รวม

856,000 บาท

จานวน

272,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินคาวั ดคอมพิว ตอร์ ชน อป รณ์บันทึ
ขอมล ัวพิมพ์ รอแถบพิมพ์ า รับ คร่องพิมพ์คอมพิว ตอร์ ตลับ
ผง มึ า รับ คร่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ ระดาษตอ น่อง าย
ค บิล นวยประมวลผล ฮาร์ด ดิ ์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ
แผน รองแ ง มา ์ แป้นพิมพ์ มนบอร์ด มมโมรี่
ซิป ชน RAM คัตซีทฟีด ตอร์ ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ าร ่อ ารและโทรคมนาคม
- พ่อจาย ปนคาบริ าร ่อ ารและโทร คมนาคม ชน คาใชจาย
ี่ยว ับระบบอิน ตอร์ น็ต คา ่อ ารอ่นๆ ชน คา ค บิ้ลทีวี คา
ชาชอง ัญญานดาว ทียม รวมถึงคาใชจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
ดัง ลาวที่ ี่ยว ับ ารใชบริ าร ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอด นน วนราช าร
อด นนโรง รียนบานคอ มาตามโครง าร นับ นนอา าร ลางวัน
นั รียน
- พ่อจาย ปน งินอด นน า รับ นับ นนคาอา าร ลางวัน ด็
อนบาล ด็ นั รียน ป.1-ป.6 ของโรง รียนบานคอ มา อัตราม้อ
ละ 20 บาทตอคนตอวัน จานวน 200 วัน
- ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0810.8/ว4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
(ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ. 2561-2565 นา 66 ลาดับ
ที่ 8)

นา : 43/72

วันที่พิมพ์ : 30/9/2564 11:34:32

อด นนโรง รียนบานดอนตะ คียนตามโครง าร นับ นนอา าร
ลางวันนั รียน

จานวน

584,000 บาท

รวม

370,000 บาท

รวม

370,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินอด นน า รับ นับ นนคา อา าร ลางวัน ด็
อนบาล ด็ นั รียน ป.1-ป.6 ของโรง รียนบานดอน
ตะ คียน อัตราม้อละ 20 บาทตอคนตอวัน จานวน 200 วัน
- ปนไปตาม นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0810.8/ว4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
(ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ. 2561-2565 นา 66 ลาดับ
ที่ 7)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน์แ องค์ รป ครอง วน
ทองถิ่น
- พ่อจาย ปนคาตอบแทนอา า มัครบริบาลทองถิ่น ชน คาป่วย
าร คาชด ชย ารงาน รอ วลาที่ ียไปใน ารฝึ อบรม พ่อ นับ
นน ารปฏิบัติ นาที่ใน ารดแลผ งอายที่มีภาวะพึ่ง
พิง ไดแ อา า มัครบริบาลทองถิ่นที่มีภมิลา นาอยในองค์ ร
ป ครอง วนทองถิ่น รอพ้นที่ใ ล คียงที่ไดรับคา ั่งชวย นับ
นน ารปฏิบัติ นาที่ใน ารดแลผ งอายที่มีภาวะพึ่งพิงจา ผ
บริ ารทองถิ่น
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยอา า มัครบริบาลทอง
ถิ่นขององค์ รป ครอง วนทองถิ่นและ าร บิ คาใชจาย พ.ศ
.2562 จานวน 2 คน คนละ 5,000 บาทตอ ดอน

นา : 44/72

วันที่พิมพ์ : 30/9/2564 11:34:32

ค่าใช้สอย

รวม

210,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
- พ่อจาย ปนคาจาง มาบริ าร ารวจ นัขและแมว ทั้งที่มี จา
ของและไมมี จา ของ โดยใ ทา าร ารวจปีละ 2 ครั้ง (ครั้งแร
ภายใน ดอนธันวาคมและครั้งที่ 2 ภาย ใน ดอนมิถนายน) ใน
อัตราตัวละ 6 บาท/ปี (ตัวละ 3 บาท/ครั้ง) พรอมบันทึ ขอมลใน
ระบบ www.thairables.net.trn พ่อขับ คล่อนโครง าร ัตว์
ปลอดโรคคนปลอด ภัยจา โรคพิษ นัขบาตามพระราชปณิธาน
ของศา ตราจารย์ ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจฬาภรณ์
วลัยลั ษณ์อัครราช มารี รมพระศรี วางควัฒนาวรขัตติย
ราชนารี
-ตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0801.05
/ว0944 ลงวันที่ 24 .พ. 2560 นัง อ รม ง ริม ารป ครอง
ทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 08010.5/729 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560
และ นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว2072
ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561 ร่อง ซั ซอมแนวทาง ารตั้งงบ
ประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอด นนทั่ว
ไปดาน าธารณ ขขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น ขอ3 งินอด
นน า รับขับ คล่อน โครง าร ัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จา
โรคพิษ นัขบา ตามพระปณิธานศา ตราจารย์ ดร. ม ด็จพระ จา
ล ธอ จาฟ้าจฬาภรณ์วลัยลั ษณ์ อัครราช มารี
- ตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวัน
ที่ 10 .ค. 2563 ร่อง ลั ณฑ์ ารดา นิน ารจาง อ ชนและ
าร บิ จาย งินคาจาง มาบริ ารขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรมขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แ ไข พิ่ม
ติม
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นฯพ.ศ.2561 -2565 นาที่ 70
ลาดับที่ 1
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รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ
โครง ารขับ คล่อนโครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ข
พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นินงานโครง ารขับ คล่อน
โครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ขใน ิจ รรมตางๆ ใ มีความ
มาะ ม ับปัญ าและบริบทของพ้นที่ มบานละ 20,000
บาท จานวน 7 มบาน โดยแตละ มบาน ลอ ทาอยางนอย 3
โครง ารตาม นัง อ ถ ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 .ค
. 2561โดยใ ถอปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
งินอด นนขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น และตาม นัง อ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5
ร ฎาคม 2561 ร่อง ซั ซอมแนวทาง ารตั้งงบประมาณราย
จายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอด นนทั่วไปดาน
าธารณ ขขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น ขอ 2 งินอด นน
า รับดา นินงานตามแนวทางโครง ารพระราชดาริดาน าธารณ
ข
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนขององค์ ร
ป ครอง วนทองถิ่น และตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นาที่ 70 ลาดับ
ที่ 4

จานวน

140,000 บาท
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โครง ารป้อง ันและแ ไขปัญ ายา พติด

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดโครง ารป้อง ันและแ ไข
ปัญ ายา พติด โดยมีคาใชจายประ อบดวย ารใชและ าร
ต แตง ถานที่ฝึ อบรม คาใชจายในพิธี ปิดและปิด ารฝึ
อบรม คาวั ด คร่อง ขียน และอป รณ์ คาประ าศนียบัตร คา
ถาย อ าร คาพิมพ์ อ าร คา นัง อ า รับผ ขารับ ารฝึ
อบรม คาใชจายใน ารติดตอ ่อ าร คา ชาอป รณ์ตางๆ ใน าร
ฝึ อบรม คา ระ ปา รอ ิ่งที่ใชบรรจ อ าร า รับผ ขารับ าร
ฝึ อบรม คาของ มนาคณ คาอา ารวางและ คร่องด่ม คา
มนาคณวิทยา ร คาอา าร คายานพา นะ คาป้าย
โครง าร และคาใชจายอ่นๆที่จา ปนใน ารฝึ อบรม า รับ าร
จัดทาโครง าร ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
(ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯพ.ศ.2561-2565 นา 73 ลาดับ
ที่ 14)
โครง ารป้อง ันและควบคม ารแพรระบาดของโรคติดตอ
- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง ารป้อง ันและควบ
คม ารแพรระบาดของโรคติดตอ โดยมีคาใชจายประ อบ
ดวย คาวั ดอป รณ์ คาต แตง ถานที่ฝึ อบรม คาใชจายในพิธี
ปิดและปิด ารฝึ อบรม คาวั ด คร่อง ขียน และอป รณ์ที่ใชใน
โครง าร คาประ าศนียบัตร คาใชจายใน ารติดตอ ่อ าร คา
ระ ปา รอ ิ่งที่ใชใน ารบรรจ อ าร า รับผ ขารับ ารฝึ
อบรม คาของ มนาคณ คา มนาคณวิทยา ร คาอา ารและ
คร่องด่ม คาป้ายประชา ัมพันธ์ และคาใชจายอ่นๆใน ารจัดทา
โครง าร ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
(ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561 - 2565 นา70
ลาดับที่ 2)
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โครง ารป้อง ันและควบคมโรคพิษ นัขบา

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ารป้อง ันและควบคมโรค
พิษ นัขบาของ ทศบาล ตามโครง าร ัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย โดยถอปฏิบัติตาม นัง อ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ด ที่ มท 0801.05/ว0944 ลงวันที่ 24 มภาพันธ์ 2560 และ
นัง อ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
08010.5/729 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ นัง อ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5
ร ฎาคม 2561 ร่อง ซั ซอมแนวทาง ารตั้งงบประมาณราย
จายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งินอด นนทั่วไปดาน
าธารณ ขขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น ขอ 3 งินอด นน
า รับขับ คล่อนโครง าร ัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรค
พิษ นัขบา ตามพระปณิธานศา ตราจารย์ ดร. ม ด็จพระ จาล
ธอ จาฟ้าจฬาภรณ์วลัยลั ษณ์ อัครราช มารี
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรมขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แ ไข
พิ่ม ติม
(ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561 - 2565 นา 70
ลาดับที่ 1)
คาบารงรั ษาและซอมแซม
- พ่อจาย ปนคาซอมแซมบารงรั ษาทรัพย์ ินวั ดครภัณฑ์
ประ ภทตาง ๆ ใ มี ภาพ ามารถใชงานไดตามป ติ ชน คร่อง
พน าร คมี คร่องพน มอ ควัน ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าวัสดุ

รวม

40,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

20,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

วั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น
- พ่อจาย ปน งินคาวั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น ชน น้ามัน
บนซิน น้ามันดี ซล แ งตม น้ามัน ช้อ พลิง น้ามัน ลอ
ล่น น้ามัน าด ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
วั ดวิทยาศา ตร์ รอ ารแพทย์
- พ่อจาย ปน งินคาวั ดวิทยาศา ตร์ รอ ารแพทย์ ชน วัคซีน
ป้อง ันโรคพิษ นัขบา ชดป้อง ัน นา า
อนามัย แอล อฮอล์ น้ายาฆา ช้อ คร่องวัดอณ ภมิ คร่องพน าร
คมี ถงมอยาง ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ
โครง าร ง ริมและ นับ นน ารพัฒนาคณภาพชีวิตผดอยโอ า
ผยา ไรและครอบครัวผมีรายไดนอย
พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง าร โดยมีคาใชจาย
ประ อบดวย คาวั ดอป รณ์ คาถงยังชีพ คายานพา นะ งิน
ง คราะ ์ คาวั ดและคาแรงงานซอมแซมที่อยอาศัยและคาใช
จายอ่นที่จา ปน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พ่อชวย
ลอประชาชนตามอานาจ นาที่ขององค์ รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 แ ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที2่ ) พ.ศ.2561
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 76
ลาดับที่ 9
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โครง าร ง ริมและ นับ นน ารพัฒนาคณภาพชีวิตผ งอาย คน
พิ ารและผป่วยที่ยา ไร

จานวน

10,000 บาท

รวม

732,000 บาท

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง าร โดยมีคาใชจาย
ประ อบดวยคาวั ดอป รณ์ คาถงยังชีพ คายานพา นะ งิน
ง คราะ ์ คาวั ดและคาแรงงานซอมแซมที่อยอาศัยและคาใช
จายอ่นที่จา ปน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พ่อชวย
ลอประชาชนตามอานาจ นาที่ขององค์ รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที2่ ) พ.ศ. 2561
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 76
ลาดับที่ 10
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนั งานจาง
- พ่อจาย ปนคาจางใ พนั งานจางตามภาร ิจและพนั งานจาง
ทั่วไป า รับพนั งานขับรถขยะและพนั งาน ็บขนขยะ
- ปนไปตามแผนอัตรา าลัง ามปี ประจาปีงบประมาณ 2564 2566
- พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แ ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจบัน และประ าศคณะ
รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดชมพร ร่อง ลั ณฑ์และ
ง่อนไข ี่ยว ับบริ ารงานบคคล
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

จานวน

10,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

712,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

582,000 บาท

คาใชจายใน ารจาง มาบริ าร ็บขนขยะมลฝอย(พนั งานประจา จานวน
รถขยะ) ทศบาลตาบลบาง น

432,000 บาท

- พ่อจาย ปน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ แ พนั งานจางตาม
ภาร ิจและพนั งานจางทั่วไป า รับพนั งานขับรถขยะและ
พนั งาน ็บขนขยะ
- ปนไปตามแผนอัตรา าลัง ามปี ประจาปีงบประมาณ 2564 2566
- พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แ ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจบัน และประ าศคณะ
รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัดชมพร ร่อง ลั ณฑ์และ
ง่อนไข ี่ยว ับบริ ารงานบคคล

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

พ่อจาย ปนคาจาง มาบริ าร ็บขนขยะมลฝอย (พนั งาน
ประจารถขยะ) โดยจาย ปนคาจาง พ่อใ ไดแรงงาน ็บขน
ขยะ จานวน 3 คนไดแ พนั งานขับรถขยะ จานวน 1 คนและ
พนั งาน ็บขนขยะ จานวน 2 คน รายละ อียดตามที่ ทศบาล
ตาบลบาง น า นด
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561-2565 นาที่ 90
ลาดับที่ 3
คาธรรม นียม าร าจัดขยะ ทิ้งขยะ
พ่อจาย ปนคา าจัดขยะ คา ถานที่ทิ้งขยะ ตามที่ ทศบาล มอง
ชมพร ปนผ รีย ็บ จา าร ขาไปใชบริ ารของ ทศบาลตาบล
บาง น
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561-2565 นาที่ 90
ลาดับที่ 2

จานวน

130,000 บาท
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คาบารงรั ษาและซอมแซม
- พ่อจาย ปน งินคาซอมแซมบารงรั ษาทรัพย์ ิน พ่อใ ามารถ
ใชงานไดตามป ติ ชน รถยนต์บรรท ขยะ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ค่าวัสดุ
วั ดงานบานงานครัว

จานวน

20,000 บาท

รวม

130,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินคาวั ดงานบานงานครัว ชน ถังขยะชมชน ถัง
ขยะติด ช้อ ถังขยะอันตราย ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
วั ดยานพา นะและขน ง
- พ่อจาย ปน งินคาวั ดยานพา นะและขน
ง ชน แบต ตอรี่ ยางรถยนต์ รถจั รยานยนต์ รวย
จราจร ัญญาณไฟ ไขควง ประแจ แมแรง ญแจปา
ตาย ญแจ ล่อน คีมล็อค ล็อค ียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
วั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น
- พ่อจาย ปนคาวั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น ชน น้ามัน
ดี ซล น้ามันบนซิน น้ามัน คร่อง จารบี แ งตม น้ามัน ช้อ
พลิง น้ามัน าด ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
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วั ดวิทยาศา ตร์ รอ ารแพทย์

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

110,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

โครง ารขับ คล่อน ารดา นินงาน ภา ด็ และ ยาวชน ทศบาลตาบล จานวน
บาง น

10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาวั ดวิทยาศา ตร์ รอ ารแพทย์ ชน นา า
อนามัย นา า ยาป้อง ัน าร คมี น้ายาฆา
ช้อ ยา วชภัณฑ์ ชดป้อง ัน น้ายา าจัด ลิ่น แอล อฮอล์ลาง
มอ ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
วั ด คร่องแตง าย
พ่อจาย ปนคาวั ด คร่องแตง ายท ชนิด า รับงาน าจัดขยะ
มลฝอยและ ิ่งปฏิ ล ชน ้อ าง ง มว รอง ทา ถง
ทา ถงมอ ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง อ ถ.ที่มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2559
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดโครง าร นับ นน ิจ รรม ภา
ด็ และ ยาวชน ทศบาลตาบลบาง น ชน คาป้ายโครง าร คา
อา ารและ คร่องด่ม คาอา ารวาง คาตอบแทนวิทยา ร คาวั ด
อป รณ์ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่นพ.ศ
.2557
(ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561-2565 นาที่ 78
ลาดับที่ 3)
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โครง ารขับ คล่อน ารพัฒนาตามปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง

จานวน

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดโครง ารขับ คล่อน ารพัฒนา
ตามปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง ชน คาป้ายโครง าร คาอา าร
และ คร่องด่ม คาอา ารวาง คาตอบแทนวิทยา ร คาวั ด
อป รณ์ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่นพ.ศ
.2557
(ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561-2565 นาที่ 78
ลาดับที่ 3)
โครง าร นับ นน ารจัดทาแผนพัฒนา มบาน แผนพัฒนาทองถิ่น จานวน
แผนพัฒนาตาบลและแผนพัฒนาอา ภอ
- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง าร นับ นน ารจัดทา
แผนพัฒนา มบาน แผนพัฒนาทองถิ่น แผนพัฒนาตาบลและ
แผนพัฒนาอา ภอ ชน คาป้าย คาถาย อ าร คาอา ารวางและ
คร่องด่ม คาต แตง ถานที่ ฯลฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ แ องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แ ไข
พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16(1) ารจัดทาแผน
พัฒนาทองถิ่นของตน อง
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
(ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561 - 2565 นา 98
ลาดับที่ 2)

10,000 บาท

10,000 บาท
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โครง าร นับ นน ารดา นินงานจิตอา า ราทาความดีดวย ัวใจ

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

อด นนคณะ รรม าร มบาน มที่ 3 ตามโครง าร นับ นน ารจัด จานวน
งานวันฟั ทอง อา ภอปะทิว ประจาปี 2565

50,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร นับ นน ิจ รรมบา พ็ญ
ประโยชน์ ชน ็บขยะ รณรงค์รั ษาความ ะอาดภายใน
ชมชน พัฒนาแ ลงทอง ที่ยว ฯลฯ โดยมีคาใชจายประ อบ
ดวย คาป้าย ิจ รรม คาอา ารและ คร่องด่ม คาวั ด
อป รณ์ ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
(ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561 - 2565 นา 85
ลาดับที่ 3)
โครง าร ริม รางความ ขมแข็งของบทบาท ตรี
- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารฝึ อบรม ารจัด ารประชมของ
ลม ตรี ทศบาลตาบลบาง นและ จา นาที่ที่ ี่ยวของ โดยมีคา
ใชจายประ อบดวย คาป้าย คาอา าร อา ารวางและ คร่อง
ด่ม คาต แตง ถานที่ คาวิทยา ร คาวั ดอป รณ์ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
(ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ. 2561 - 2565 นา 79
ลาดับที่ 4)

งินอด นนองค์ รประชาชน

พ่อจาย ปน งินอด นน า รับ นับ นน ารจัดงานวัน
ฟั ทอง อา ภอปะทิว ประจาปี 2565 ของคณะ รรม าร ม
บาน มที่ 3 บาน าะ ม็ด
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2549
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ทศบาลตาบล
บาง น นาที่ ลาดับที่
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

210,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

210,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

190,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ
โครง ารแขงขัน ีฬา ทศบาลตาบลบาง น
- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัด ตรียม ถานที่ คาป้ายประชา
ัมพันธ์ คาชด ีฬา คาตอบแทน รรม าร งินรางวัล ของ
รางวัล คาอา าร น้าด่ม คาวั ดอป รณ์ ารแขงขัน ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561- 2565 นา 84 ลาดับ
ที่ 8)
โครง ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ
- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน าร โดยมีคาใชจายประ อบ
ดวยคาจัด ตรียมและต แตง ถานที่ คาวั ดอป รณ์ คาจาง
มาบริ าร คาอา าร คร่องด่ม คาของรางวัล ของที่ระลึ คา
ป้ายประชา ัมพันธ์ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
(ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561 - 2565 นา 93
ลาดับที่ 12)
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โครง ารจัด งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬาในราย ารตางๆ

จานวน

10,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

300,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

220,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

220,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจาย า รับจัด งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน
ีฬาในราย ารตางๆ โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาชด ีฬา คา
วั ดอป รณ์ฝึ ซอมและคาใชจายอ่นที่ ี่ยวของ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององอค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ. 2561- 2565 นา 84
ลาดับที่ 9)
ค่าวัสดุ
วั ด ีฬา
พ่อจาย ปนคาวั ดท ชนิด ชน ล ฟตบอล ล ฟตซอล ล
ตะ รอ ล วอล ลย์บอล ตาขายตะ รอ ตาขาย
วอล ลย์บอล ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ารจัดงานพระราชพิธี รัฐ
พิธี พิธี าร พิธีทางศา นาในวัน าคัญของชาติ วัน าคัญ
ตางๆ ิจ รรมป ป้องและ ทิดทน ถาบันพระม า ษัตริย์ และ
าร ตรียมความพรอมใน ารรับ- ง ด็จฯ งานพิธีตางๆ ชน วัน
ฉลิมพระชนม พรรษาของพระบรมวงศ์ านวงศ์ท พระองค์ วัน
คลายวัน วรรคตฯ ารจัดซม ารประดับตบแตงธงชาติ ธงตรา
ัญลั ษณ์ประจาพระองค์ คาจัดซ้อ/จัดจาง พระบรมฉายา
ลั ษณ์ พระบรม าทิศลั ษณ์ และคาใชจายอ่นๆที่จา ปน ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
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รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ
โครง ารจัดงาน ทศ าลวันลอย ระทง ประจาปี 2565

จานวน

90,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ารจัดงาน ทศ าลวันลอย
ระทง โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาป้ายประชา ัมพันธ์ คา
ชา คร่อง ียงพรอม วที คาต แตง ถานที่ คา ชา
ต็นท์ โตะ าอี้ คาตอบแทน รรม าร งินรางวัล ของรางวัล คา
ประชา ัมพันธ์ คาจาง มาวงดนตรีและคาใชจายอ่นๆที่จา ปน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ. 2561 - 2565 นา 91
ลาดับที่ 2)

โครง ารจัดงานประ พณีแ ทียนพรรษา ประจาปี 2565
- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นินงานประ อบดวย คาป้าย
ประชา ัมพันธ์ คาวั ดอป รณ์และคาใชจายอ่นๆที่จา ปน
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
(ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561- 2565 นา 91
ลาดับที่ 3)
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โครง ารจัดงานรดน้าขอพรผ งอาย ทศ าล ง รานต์ ประจาปี
2565

จานวน

70,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

80,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

80,000 บาท

อด นนโรง รียนบานดอนตะ คียนตามโครง ารพัฒนาคณธรรมและ จานวน
จริยธรรมนั รียน

40,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นิน ารจัดงานรดน้าขอพรผ ง
อาย ทศ าล ง รานต์ โดยมีคาใชจายประ อบดวย คาจาง
มาบริ ารคาป้ายประชา ัมพันธ์ คาวั ดอป รณ์ คา
อา าร คร่องด่ม คาอา ารวาง คา ชา คร่อง ียงพรอม วที คา
ต แตง ถานที่ คา ชา ต็นท์ โตะ าอี้และคาใชจายอ่นๆที่จา ปน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
(ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561 - 2565 นา 93
ลาดับที่ 11)

งินอด นน วนราช าร

- พ่อจาย ปน งินอด นนโรง รียนบานดอนตะ คียนตามโครง าร
พัฒนาคณธรรมและจริยธรรมนั รียน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561 - 2565 นา 91
ลาดับที่ 4)
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อด นนอา ภอปะทิวตามโครง ารจัด ิจ รรมงานพระราชพิธี รัฐพิธี จานวน
พิธี ารตางๆ วัน าคัญ รอดา นินงานตามนโยบายรัฐบาลและ าร
ั่ง ารของจัง วัดชมพร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

40,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินอด นนอา ภอปะทิวตามโครง ารจัด ิจ รรม
พระราชพิธี รัฐพิธี พิธี ารตางๆ วัน าคัญ รอดา นินงาน
ตามนโยบายรัฐบาลและ าร ั่ง ารของจัง วัดชมพร ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563)
(ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561-2565 นา 92 ลาดับ
ที่ 8)
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม

90,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

90,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

90,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ
โครง ารจัดงาน ทศ าลทอง ที่ยวแ ลงด ยี่ยวอพยพ ขาดิน อ
- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารดา นินโครง ารจัดงาน ทศ าลทอง
ที่ยวแ ลงด ยี่ยวอพยพ ขาดิน อ ปนคาใชจาย ี่ยว ับ คา
ป้ายประชา ัมพันธ์ คา ชา คร่อง ียงพรอม วที คาต แตง ถาน
ที่ คา ชา ต็นท์ โตะ าอี้ คาตอบแทน รรม าร งิน
รางวัล ของรางวัล
คาใชจายอ่นๆ ที่จา ปน ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ขา
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ. 2561 - 2565 นา 83
ลาดับที่ 1)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนขาราช าร รอพนั งาน วนทองถิ่น

รวม

2,737,000 บาท

รวม

2,087,000 บาท

รวม

2,087,000 บาท

จานวน

1,050,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

- พ่อจาย ปน งิน ดอนพนั งาน ทศบาล ัง ัด องชางและรวม
ตลอดถึง งินที่ า นดใ จายในลั ษณะ งิน ดอน/ รอ งิน พิ่มอ่น
ที่จายควบ ับ งิน ดอน
- ปนไปตามแผนอัตรา าลัง ามปี ประจาปีงบประมาณ 25642566
- พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล วนทองถิ่น พ.ศ.2542
และที่แ ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจบัน และประ าศคณะ รรม าร
พนั งาน ทศบาลจัง วัดชมพร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว
ับบริ ารงานบคคล
งินประจาตาแ นง
- พ่อจาย ปน งินประจาตาแ นงผอานวย าร องชาง ดอน
ละ 3,500 บาท
- ปนไปตามแผนอัตรา าลัง ามปี ประจาปีงบประมาณ 25642566
- พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล วนทองถิ่น พ.ศ.2542
และที่แ ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจบัน และประ าศคณะ รรม าร
พนั งาน ทศบาลจัง วัดชมพร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว
ับบริ ารงานบคคล
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คาตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

950,000 บาท

จานวน

45,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจางใ พนั งานจางตามภาร ิจ และพนั งานจาง
ทั่วไป ังัด องชาง
- ปนไปตามแผนอัตรา าลัง ามปี ประจาปีงบประมาณ 2564 2566
- พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล วนทองถิ่น พ.ศ.2542
และที่แ ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจบัน และประ าศคณะ รรม าร
พนั งาน ทศบาลจัง วัดชมพร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว
ับบริ ารงานบคคล
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
- พ่อจาย ปน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ แ พนั งานจางตาม
ภาร ิจและพนั งานจางทั่วไป ัง ัด องชาง
- ปนไปตามแผนอัตรา าลัง ามปี ประจาปีงบประมาณ 2564 2566
- พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบคคล วนทองถิ่น พ.ศ.2542
และที่แ ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจบัน และประ าศคณะ รรม าร
พนั งาน ทศบาลจัง วัดชมพร ร่อง ลั ณฑ์และ ง่อนไข ี่ยว
ับบริ ารงานบคคล
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน์แ องค์ รป ครอง วน
ทองถิ่น

รวม

650,000 บาท

รวม

290,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน์
แ อปท. งินประโยชน์ตอบแทนอ่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ
ปน งินรางวัลประจาปี า รับพนั งานจางทองถิ่น ล จางและ
พนั งานจางของ ทศบาล คาตอบแทนอ่นๆ ที่มี ิทธิไดตาม
ระ บียบ ฎ มาย ที่ ี่ยวของ คาตอบแทน รรม ารตรวจรับ
พั ด รรม าร า นดราคา ลาง ผควบคมงาน ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร า นดใ งินประโยชน์
ตอบแทนอ่น ปนรายจายที่องค์ รป ครองทองถิ่นอาจจายได พ.ศ
. 2559
- ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด
ชมพร ร่อง ลั ณฑ์ ง่อนไขและวิธี าร า นด งินประโยชน์
ตอบแทนอ่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจาปี า รับพนั งาน ทศบาล ล จาง และพนั งานจางของ
ทศบาล พ.ศ.2558
คา บี้ยประชม
- พ่อจาย ปนคา บี้ยประชมคณะ รรม าร คณะอน รรม
าร รอผที่ไดรับมอบ มายจา ทศบาล
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดอน งินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอ่นของนาย ทศมนตรี รองนาย
ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา
ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ลขาน ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจาย งินคา บี้ยประชม รรม าร
ภา ทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

5,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินตอบแทนแ จา นาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
นาที่ป ติโดยลั ษณะงาน วนใ ญตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง านั
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารในที่ตั้ง านั งาน รอ
โดยลั ษณะงาน วนใ ญตองปฏิบัติงานนอ ที่ตั้ง านั งานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอ วลาราช ารนอ ที่ตั้ง านั งาน รอโดย
ลั ษณะงานป ติตองปฏิบัติงานในลั ษณะ ปนผลัด รอ ะ และ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอ ผลัด รอ ะของตนและใ มายความรวมถึง
งินคาตอบแทนตาม ฎ มายวาดวย ภาตาบลและองค์ ารบริ าร
วนตาบลดวย -ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ
จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค์ ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
คา ชาบาน
จานวน

60,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา ชาบานใ แ พนั งาน ทศบาล ัง ัด องชางที่มี
ิทธิ บิ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขาราช าร
วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และทแ ไข พิ่ม ติม และ นัง อ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตลาคม 2559 ร่อง ลั ณฑ์และวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งินคา ชาบานของขา ราช าร วนทองถิ่น รอ นัง อ ั่ง ารตางๆ
ที่ ี่ยวของ
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งินชวย ลอ ารศึ ษาบตร
งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
- พ่อจาย ปน งินชวย ลอ ารศึ ษาบตรใ แ ขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา ผไดรับบานาญป ติ ฯ ที่มี ิทธิ
ไดตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ
ารศึ ษาของบตรพนั งาน วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
และ นัง อ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ด ที่ ค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถนายน 2559 ร่อง ประ ภทและอัตรา งินบารง าร
ศึ ษาและคา ลา รียน นัง อ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0809.3/
ว 1013 ลงวันที่ 18 มภาพันธ์ 2559 ร่อง าร บิ
งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร นัง อ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 ิง าคม 2559
ร่อง ประ ภทและอัตรา งินบารง ารศึ ษาและคา ลา รียน รอ
นัง อ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยวของ
ค่าใช้สอย

จานวน

20,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พ่อจาย ปนคาโฆษณาและ ผยแพร คาธรรม นียมตางๆ คา บี้ย
ประ ัน คา าจัด ิ่งปฏิ ล คาซั ฟอ คาถาย อ าร ขา ลม
นัง อ คาติดตั้งไฟฟ้า คาใชจายใน ารดา นินคดี คาขน
ง ขนยาย คาจาง มาบริ ารตางๆ คาใชจายใน ารรังวัด อบ
ขตที่ าธารณะ คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้ง
คร่องรับ ัญญาณตางๆ คา ชา คร่องถาย อ าร ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
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รายจาย ี่ยว น่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอ่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

310,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ชน คาลง
ทะ บียน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ าร
จอดรถ
ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ไข
พิ่ม ติม
คาบารงรั ษาและซอมแซม
- พ่อจาย ปนคาซอมแซมบารงรั ษาทรัพย์ ินครภัณฑ์ประ ภท
ตาง ๆของ องชางใ มี ภาพ ลับมาใชงานไดตามป ติ ชน รถ
ยนต์ รถจั รยานยนต์ รถ ระ ชาไฟฟ้า คร่อง บน้า ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
- พ่อจาย ปน งินคาวั ด านั
งาน ชน ระดาษ แฟ้ม นัง อ คร่องคิด ลขขนาด ล็ คร่อง
จาะ ระดาษขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ ไมบรรทัด
ล็ รรไ ร าอี้พลา ติ ตรายาง ที่ถพ้น ตะแ รงวาง
อ าร แผนที่ดาว ทียม ภาพถายทางอา าศ ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
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วั ดไฟฟ้าและวิทย

จานวน

100,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินคาวั ดไฟฟ้าและวิทย ชน ายไฟ ปลั๊ ไฟ
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ัวแรงไฟฟ้า คร่องวัด ระแ
ไฟฟ้า คร่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตร า รับตรวจวงจรไฟฟ้า คร่อง
ประจไฟ โคมไฟ โทรโขง ไมชั ฟิว ์ ไมค์ลอยพรอม คร่อง ง
ัญญาณ ฟิว ์ ทปพัน ายไฟฟ้า ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
วั ดงานบานงานครัว
- พ่อจาย ปนคาวั ดงานบานงาน
ครัว ชน มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รป มีด ถัง ถาด แ วน้า จานรอง ถวยชาม ชอน อม ระจ
งา โองน้า ที่นอน ระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ามัน ตารีด ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
วั ด อ ราง
พ่อจาย ปน งินคาวั ด อ ราง ชน ล็ ปนซี มนต์ ยางมะตอย
า ร็จรป ปนซี มนต์ า ร็จรป ยางมะตอย ิน ทราย ดิน ิน
คล ระ บ้อง แผน มทัลชีท แผนพลา วด ไม
ตางๆ คอน ตะป ตะขอ นอต ทอประปา ทอซี มนต์ อป รณ์
ประปา ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
วั ดยานพา นะและขน ง
- พ่อจาย ปน งินคาวั ดยานพา นะและขน ง ชน ยางรถยนต์
ยางรถจั รยานยนต์ อะไ ลรถ ไขควง ประแจ แมแรง ญแจปา
ตาย ญแจ ล่อน คีมล็อค ล็อค ียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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วั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินคาวั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น ชน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน ลอล่น น้ามันไฮโดรลิค แ ง
ตม น้ามัน ช้อ พลิง น้ามัน าด ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562

วั ดคอมพิว ตอร์
- พ่อจาย ปนคาวั ดคอมพิว ตอร์ ชน อป รณ์บันทึ ขอมล ัว
พิมพ์ รอแถบพิมพ์ า รับ คร่องพิมพ์คอมพิว ตอร์ ตลับผง มึ
า รับ คร่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ ระดาษตอ น่อง าย
ค บิล นวยประมวลผล ฮาร์ดดิ ์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผน รอง
แ ง แป้นพิมพ์ มนบอร์ด มมโมรี่ซิป ชน RAM คัตซีทฟีด
ตอร์ ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
วั ด ารวจ
พ่อจาย ปนคาวั ด ารวจท ชนิด ชน ทปวัดระยะ บันไดอลมิ
นียม ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
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งานก่อสร้าง

รวม

3,558,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,780,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

530,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาใชจายใน ารจาง มาบริ าร ป่าลางบอบาดาล
พ่อจาย ปน ปนคาใชจายใน าร ป่าลางทาความ ะอาดบอ
บาดาลที่ดา นิน ิจ ารประปา ทศบาล
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561-2565 นาที่60
ลาดับที่ 23
คาบารงรั ษาและซอมแซม
- พ่อจาย ปนคาซอมแซมบารงรั ษาทรัพย์ ินครภัณฑ์ประ ภท
ตาง ๆ า รับงาน ิจ ารประปา
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562

ค่าวัสดุ
วั ดไฟฟ้าและวิทย
- พ่อจาย ปน งินคาวั ดไฟฟ้าและวิทย ชน โคมไฟ ลอด
ไฟ ายไฟ อป รณ์ไฟฟ้า าธารณะ าไฟ ัวแรงไฟฟ้า คร่องวัด
ระแ ไฟฟ้า คร่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตร า รับตรวจวงจร
ไฟฟ้า คร่องประจไฟ โคมไฟ โทรโขง ไมชั ฟิว ์ ฟิว ์ ทปพัน
ายไฟฟ้า ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
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วั ด อ ราง

จานวน

100,000 บาท

จานวน

390,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาวั ดวิทยาศา ตร์ รอ ารแพทย์ท ชนิด า รับ
งาน ารประปา ชน าร ม คลอรีน น้ายาฆา ช้อ วั ด รองฯ
ลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
วั ดอ่น
จานวน

10,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินคาวั ด อ ราง ชน อป รณ์ประปา ทอ
ประปา ขอตอ มาตรวัดน้า ไมตางๆ คอน ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
วั ดวิทยาศา ตร์ รอ ารแพทย์

- พ่อจาย ปน งินคาวั ดอ่นที่ไม ามารถจัด ขาประ ภทวั ดที่
า นดไวในประ ภทตางๆ ชน มิ ตอร์น้า มิ ตอร์ไฟฟ้า ลอง
ใ ใบแจงคาน้าประปา วั ด รอง ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
- พ่อจาย ปนคาใชจายคาบริ ารไฟฟ้า ิจ ารประปาในความรับ
ผิดชอบของ องชาง ทศบาลตาบลบาง น รวมถึงคาใชจายที่ตอง
ชาระ ชน คาบริ าร คาภาษี ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562

รวม

1,150,000 บาท

จานวน

800,000 บาท
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คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

350,000 บาท

รวม

1,778,000 บาท

รวม

102,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายคาน้าดิบ คาน้าประปาที่นามาผลิต รอ
พ่อใชใน ิจ ารประปา ในความรับผิดชอบของ องชาง ทศบาล
ตาบลบาง น รวมถึงคาใชจายที่ตองชาระ ชน คาบริ าร คา
ภาษี ฯลฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ์ าร ษตร
โครง ารจัดซ้อ คร่อง บน้ามอ ตอร์จมใตน้า (Submersible
Pump) ขนาด 1.5 แรง
พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่อง บน้าไฟฟ้าชนิดมอ ตอร์ จมใต
น้า (Submersible Pump) ขนาด าลัง 1.5 แรง จานวน 4
คร่อง โดยมีคณลั ษณะดังนี้
1. บน้าไดไมนอย วา 4 ลบ.ม.ตอชั่วโมง
2.แรง งรวมไมนอย วา 56 มตร
3.ประ ิทธิภาพ ารทางานของ คร่อง บน้าไมนอย วา 55%
4.ใชไฟฟ้า ระแ ลับ 220 โวลต์ 1 ฟ 50 ไซ ิ้ล
5.ความ ร็วมอ ตอร์ ระ วาง 2,700-3,000 รอบตอนาที
6.ขับดวยมอ ตอร์ไฟฟ้าชนิดระบายความรอนดวยน้า ขนาด าลัง
1.5 แรงมา
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ปนครภัณฑ์ที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณ ใชราคาทองตลาดใน าร า นดราคา มีความจา ปน
ตองจัดซ้อ พ่อ พิ่มประ ิทธิภาพใน ารปฏิบัติงาน
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ. 2561-2565 นาที่ 119
ลาดับที่ 1

นา : 71/72

วันที่พิมพ์ : 30/9/2564 11:34:32

โครง ารจัดซ้อ คร่อง บน้ามอ ตอร์ไฟฟ้าแบบ อยโขง ขนาด 3
แรง

จานวน

22,000 บาท

รวม

1,676,000 บาท

จานวน

493,000 บาท

พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่อง บน้าแบบ อยโขง ขนาด าลัง 3.0
แรงมา จานวน 2 คร่องโดยมีคณลั ษณะดังนี้
1. บน้าไดไมนอย วา 450 ลิตรตอนาที
2. ปน คร่อง บน้าแบบ อยโขง ใชมอ ตอร์ไฟฟ้า
3. บน้าได งไมนอย วา 9 มตร รอประมาณ 30 ฟต
4.ขนาดทอ งไมนอย วา 2 นิ้ว (50 ม.ม.)
5.อป รณ์ประ อบ คร่อง บน้าและมอ ตอร์ไฟฟ้ามีครบชดพรอม
ใชงาน
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ปนครภัณฑ์ที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณ ใชราคาทองตลาดใน าร า นดราคา มีความจา ปน
ตองจัดซ้อ พ่อ พิ่มประ ิทธิภาพใน ารปฏิบัติงาน
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561-2565 นาที่ 119
ลาดับที่ 4
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ราง ิ่ง าธารณป าร
โครง าร อ รางถนน ค ล. ายดอน ะทอน 1 มที่ 6
- พ่อจาย ปนคาโครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ าย
ดอน ะทอน 1 มที่ 6 ขนาด วาง 4 มตร ยาว 175
มตร นา 0.15 มตร ไ ลทางล รังขางละ 0.50 มตร รอ
พ้นที่ อ รางไมนอย วา 700 ตาราง มตร รายละ อียดตามรป
แบบที่ ทศบาล า นด
(ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561 - 2565 พิ่ม ติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2563 นาที่ 10 ลาดับที่ 12)

นา : 72/72

วันที่พิมพ์ : 30/9/2564 11:34:32

โครง าร อ รางถนน ค ล. ายบานลาง ซอย 1 มที่ 5

จานวน

496,000 บาท

จานวน

355,000 บาท

จานวน

332,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาโครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ าย
บานลาง ซอย 1 มที่ 5 ขนาด วาง 5 มตร ยาว 140
มตร นา 0.15 มตร ไ ลทางล รังขางละ 0.50 มตร รอพ้นที่
อ รางไมนอย วา 700 ตาราง มตร รายละ อียดตามรปแแบบที่
ทศบาล า นด
(ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม ติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2563 นาที่ 10 ลาดับที่ 10)
โครง าร อ รางถนน ค ล. ายยทธศา ตร์ มที่ 6
- พ่อจาย ปนคาโครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ าย
ยทธศา ตร์ มที่ 6 ขนาด วาง 5 มตร ยาว 140
มตร นา 0.15 มตร ไ ลทางล รังขางละ 0.50 มตร รอ
พ้นที่ อ รางไมนอย วา 700 ตาราง มตร รายละ อียดตามรป
แบบที่ ทศบาล า นด
(ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ. 2561 - 2565 นาที่ 44
ลาดับที่ 40)

คา อ ราง ิ่ง าธารณปโภค
โครง าร จาะบอบาดาล (ประปาทวีทรัพย์) มที่ 8
- พ่อจาย ปนคาใชจายใน ารขด จาะบอบาดาล (ประปาทวี
ทรัพย์) มที่ 8 ขนาด นผาศนย์ ลาง 6 นิ้ว ลึ ไมนอย วา 100
มตร รายละ อียดตามรปแบบที่ ทศบาล า นด
(ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ พ.ศ.2561 - 2565 นาที่ 61
ลาดับที่ 24)

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:41:37

นา : 1/28

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ.
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

คาชาระ นี งิน

492,600

คาชาระดอ บีย

125,000

งินสมทบ องทุนประ ัน
สังคม

150,000

งินสมทบ องทุน งินทดแทน
บียยังชีพผสงอายุ

งบกลาง

8,000
4,500,000

บียยังชีพความพิ าร

730,000

บียยังชีพผป่วย อดส์

30,000

งินสารองจาย
งบกลาง

แผนงานงบกลาง

500,000

รายจายตามขอผ พัน
งินสมทบ องทุน
บา น็จบานาญขา
ราช ารสวนทองถิ่น (
.บ.ท.)

491,250

งินชวยคาครองชีพผรับ
บานาญ (ช.ค.บ.)

10,000

งินสมทบ องทุน ลั
ประ ันสุขภาพ ทศบาล
ตาบลบางสน

100,000

งินชวยพิ ศษ

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:41:37

นา : 2/28

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

492,600

คาชาระดอ บีย

125,000

งินสมทบ องทุนประ ัน
สังคม

150,000

บียยังชีพผสงอายุ

8,000
4,500,000

บียยังชีพความพิ าร

730,000

บียยังชีพผป่วย อดส์

30,000

งินสารองจาย
งบกลาง

รวม

คาชาระ นี งิน

งินสมทบ องทุน งินทดแทน

งบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

500,000

รายจายตามขอผ พัน
งินสมทบ องทุน
บา น็จบานาญขา
ราช ารสวนทองถิ่น (
.บ.ท.)

491,250

งินชวยคาครองชีพผรับ
บานาญ (ช.ค.บ.)

10,000

งินสมทบ องทุน ลั
ประ ันสุขภาพ ทศบาล
ตาบลบางสน

100,000

งินชวยพิ ศษ

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:41:37

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

นา : 3/28

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

งินชวยคาทาศพขา
ราช าร/พนั งาน

10,000

งินชวยคาทาศพ
พนั งานจาง

10,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

งิน ดือนนาย /รองนาย
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นาย /รองนาย

120,000

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รอง
นาย

120,000

คาตอบแทนราย ดือน
ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี นาย องค์ าร
บริ ารสวนตาบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิ
สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

1,490,400

งิน ดือนขาราช าร รือ
พนั งานสวนทองถิ่น

3,050,000

342,920

75,000

5,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร
รือพนั งานสวนทองถิ่น
งินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนั งานจาง

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

142,000
1,870,000

270,000

10,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:41:37

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

นา : 4/28

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

งินชวยคาทาศพขา
ราช าร/พนั งาน

10,000

งินชวยคาทาศพ
พนั งานจาง

10,000

งิน ดือนนาย /รองนาย
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นาย /รองนาย

120,000

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รอง
นาย

120,000

คาตอบแทนราย ดือน
ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี นาย องค์ าร
บริ ารสวนตาบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิ
สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น
งิน ดือนขาราช าร รือ
พนั งานสวนทองถิ่น
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

รวม

1,490,400

1,050,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร
รือพนั งานสวนทองถิ่น
งินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนั งานจาง

4,442,920
80,000

42,000

184,000

950,000

3,100,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:41:37

นา : 5/28

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

ค่าตอบแทน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จาง

120,000

คาตอบแทนผปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

80,000

คา บียประชุม

10,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

11,000

คา ชาบาน

20,000

5,000

120,000

5,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งบดาเนินงาน

65,000

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

245,000

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร
ค่าใช้สอย

20,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
คาชดใชคา สีย าย รือ
คาสินไ มทดแทน

5,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน
10,000

115,000

งินชวย ลือ ารศึ ษา
บุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จ
างประจา

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

20,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:41:37

นา : 6/28

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

ค่าตอบแทน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

รวม

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จาง

45,000

195,000

คาตอบแทนผปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

200,000

405,000

คา บียประชุม

5,000

15,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

5,000

21,000

60,000

175,000

งินชวย ลือ ารศึ ษา
บุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จ
างประจา

20,000

85,000

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

10,000

275,000

คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งบดาเนินงาน

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร
ค่าใช้สอย

50,000

70,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
คาชดใชคา สีย าย รือ
คาสินไ มทดแทน

5,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:41:37

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 7/28

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

คาใชจายใน ารดา นิน
าร ลือ ตังองค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

30,000

คาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร

70,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพ ารปฏิบัติงาน
ของบุคลา ร ทศบาล
ตาบลบางสน

50,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม

70,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

20,000

30,000

คาใชจายใน ารจัด าร
จราจร

20,000

โครง ารป้อง ันและลด
อุบัติ ตุทางถนนและ
ทางทะ ลชวง ทศ าล
สาคัญ

70,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพใน ารปฏิบัติ
งานของอาสาสมัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน

20,000

10,000

10,000

20,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:41:37

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 8/28

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

คาใชจายใน ารดา นิน
าร ลือ ตังองค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น
คาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร

30,000

20,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพ ารปฏิบัติงาน
ของบุคลา ร ทศบาล
ตาบลบางสน
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาบารุงรั ษาและซอมแซม

รวม

110,000

50,000

70,000

210,000

คาใชจายใน ารจัด าร
จราจร

20,000

โครง ารป้อง ันและลด
อุบัติ ตุทางถนนและ
ทางทะ ลชวง ทศ าล
สาคัญ

70,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพใน ารปฏิบัติ
งานของอาสาสมัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน

20,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:41:37

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 9/28

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
ล็ ทศบาลตาบลบาง
สน (คา ิจ รรมพัฒนา
คุณภาพผ รียน)

9,030

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
ล็ ทศบาลตาบลบาง
สน (คา ครื่องแบบนั
รียน)

6,300

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
ล็ ทศบาลตาบลบาง
สน (คาจัด าร รียน าร
สอน)

35,700

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
ล็ ทศบาลตาบลบาง
สน (คา นังสือ รียน)

4,200

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:41:37

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 10/28

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

รวม

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
ล็ ทศบาลตาบลบาง
สน (คา ิจ รรมพัฒนา
คุณภาพผ รียน)

9,030

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
ล็ ทศบาลตาบลบาง
สน (คา ครื่องแบบนั
รียน)

6,300

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
ล็ ทศบาลตาบลบาง
สน (คาจัด าร รียน าร
สอน)

35,700

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
ล็ ทศบาลตาบลบาง
สน (คา นังสือ รียน)

4,200

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:41:37

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 11/28

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
ล็ ทศบาลตาบลบาง
สน (คาอา าร ลางวัน
นั รียน)

102,900

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
ล็ ทศบาลตาบลบาง
สน (คาอุป รณ์ าร
รียน)

4,200

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
ล็ บานคอ มา (คา
ิจ รรมพัฒนาคุณภาพ
ผ รียน)

7,740

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
ล็ บานคอ มา (คา
ครื่องแบบนั รียน)

5,400

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:41:37

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 12/28

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

รวม

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
ล็ ทศบาลตาบลบาง
สน (คาอา าร ลางวัน
นั รียน)

102,900

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
ล็ ทศบาลตาบลบาง
สน (คาอุป รณ์ าร
รียน)

4,200

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
ล็ บานคอ มา (คา
ิจ รรมพัฒนาคุณภาพ
ผ รียน)

7,740

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
ล็ บานคอ มา (คา
ครื่องแบบนั รียน)

5,400

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:41:37

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 13/28

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
ล็ บานคอ มา (คา
จัด าร รียน ารสอน)

30,600

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
ล็ บานคอ มา (คา
นังสือ รียน)

3,600

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
ล็ บานคอ มา (คา
อา าร ลางวันนั รียน)

88,200

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
ล็ บานคอ มา (คา
อุป รณ์ าร รียน)

3,600

โครง ารขับ คลื่อน
โครง ารพระราชดาริ
ดานสาธารณสุข

140,000

โครง ารป้อง ันและ
แ ไขปัญ ายา สพติด

10,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:41:37

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 14/28

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

รวม

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
ล็ บานคอ มา (คา
จัด าร รียน ารสอน)

30,600

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
ล็ บานคอ มา (คา
นังสือ รียน)

3,600

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
ล็ บานคอ มา (คา
อา าร ลางวันนั รียน)

88,200

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษาศนย์พัฒนา ด็
ล็ บานคอ มา (คา
อุป รณ์ าร รียน)

3,600

โครง ารขับ คลื่อน
โครง ารพระราชดาริ
ดานสาธารณสุข

140,000

โครง ารป้อง ันและ
แ ไขปัญ ายา สพติด

10,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:41:37

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 15/28

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครง ารป้อง ันและ
ควบคุม ารแพรระบาด
ของโรคติดตอ

10,000

โครง ารป้อง ันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา

20,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครง ารสง สริมและ
สนับสนุน ารพัฒนา
คุณภาพชีวิตผดอย
โอ าส ผยา ไรและ
ครอบครัวผมีรายไดนอย

10,000

โครง ารสง สริมและ
สนับสนุน ารพัฒนา
คุณภาพชีวิตผสงอายุ
คนพิ ารและผป่วยที่
ยา ไร

10,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

คาใชจายใน ารจาง
มาบริ าร ็บขนขยะ
มลฝอย(พนั งานประจา
รถขยะ) ทศบาลตาบล
บางสน

432,000

คาธรรม นียม าร าจัด
ขยะ ทิงขยะ

130,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:41:37

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 16/28

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

รวม

โครง ารป้อง ันและ
ควบคุม ารแพรระบาด
ของโรคติดตอ

10,000

โครง ารป้อง ันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา

20,000

โครง ารสง สริมและ
สนับสนุน ารพัฒนา
คุณภาพชีวิตผดอย
โอ าส ผยา ไรและ
ครอบครัวผมีรายไดนอย

10,000

โครง ารสง สริมและ
สนับสนุน ารพัฒนา
คุณภาพชีวิตผสงอายุ
คนพิ ารและผป่วยที่
ยา ไร

10,000

คาใชจายใน ารจาง
มาบริ าร ็บขนขยะ
มลฝอย(พนั งานประจา
รถขยะ) ทศบาลตาบล
บางสน

432,000

คาธรรม นียม าร าจัด
ขยะ ทิงขยะ

130,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:41:37

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 17/28

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครง ารขับ คลื่อน าร
ดา นินงานสภา ด็ และ
ยาวชน ทศบาลตาบล
บางสน

10,000

โครง ารขับ คลื่อน าร
พัฒนาตามปรัชญา
ศรษฐ ิจพอ พียง

10,000

โครง ารสนับสนุน าร
จัดทาแผนพัฒนา ม
บาน แผนพัฒนาทองถิ่น
แผนพัฒนาตาบลและ
แผนพัฒนาอา ภอ

10,000

โครง ารสนับสนุน าร
ดา นินงานจิตอาสา รา
ทาความดีดวย ัวใจ

20,000

โครง าร สริมสราง
ความ ขมแข็งของ
บทบาทสตรี

10,000

โครง ารแขงขัน ีฬา
ทศบาลตาบลบางสน
โครง ารจัดงาน ทศ าล
ทอง ที่ยวแ ลงด ยี่ยว
อพยพ ขาดินสอ

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:41:37

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 18/28

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

รวม

โครง ารขับ คลื่อน าร
ดา นินงานสภา ด็ และ
ยาวชน ทศบาลตาบล
บางสน

10,000

โครง ารขับ คลื่อน าร
พัฒนาตามปรัชญา
ศรษฐ ิจพอ พียง

10,000

โครง ารสนับสนุน าร
จัดทาแผนพัฒนา ม
บาน แผนพัฒนาทองถิ่น
แผนพัฒนาตาบลและ
แผนพัฒนาอา ภอ

10,000

โครง ารสนับสนุน าร
ดา นินงานจิตอาสา รา
ทาความดีดวย ัวใจ

20,000

โครง าร สริมสราง
ความ ขมแข็งของ
บทบาทสตรี

10,000

โครง ารแขงขัน ีฬา
ทศบาลตาบลบางสน

80,000

80,000

โครง ารจัดงาน ทศ าล
ทอง ที่ยวแ ลงด ยี่ยว
อพยพ ขาดินสอ

90,000

90,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:41:37

นา : 19/28

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครง ารจัดงาน ทศ าล
วันลอย ระทง
ประจาป 2565
โครง ารจัดงาน
ประ พณีแ ทียน
พรรษา ประจาป
2565

ค่าใช้สอย

โครง ารจัดงานรดนา
ขอพรผสงอายุ ทศ าล
สง รานต์ ประจาป
2565
โครง ารจัดงานวัน ด็
แ งชาติ

งบดาเนินงาน

โครง ารจัดสงนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬา
ในราย ารตางๆ
คาใชจายใน ารจาง
มาบริ าร ป่าลางบอ
บาดาล
วัสดุสานั งาน
ค่าวัสดุ

115,000

15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

25,000

10,000

วัสดุงานบานงานครัว

21,120

570,000

วัสดุ อสราง

30,000

30,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

35,000

30,000

50,000

10,000
20,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:41:37

นา : 20/28

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

รวม

โครง ารจัดงาน ทศ าล
วันลอย ระทง
ประจาป 2565

90,000

90,000

โครง ารจัดงาน
ประ พณีแ ทียน
พรรษา ประจาป
2565

10,000

10,000

โครง ารจัดงานรดนา
ขอพรผสงอายุ ทศ าล
สง รานต์ ประจาป
2565

70,000

70,000

โครง ารจัดงานวัน ด็
แ งชาติ

100,000

100,000

โครง ารจัดสงนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬา
ในราย ารตางๆ

10,000

10,000

คาใชจายใน ารจาง
มาบริ าร ป่าลางบอ
บาดาล
วัสดุสานั งาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าวัสดุ

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุ อสราง
วัสดุยานพา นะและขนสง

50,000

50,000

15,000

145,000

130,000

165,000

5,000

646,120

220,000

290,000

20,000

105,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:41:37

นา : 21/28

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น
วัสดุ าร ษตร
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร
วัสดุคอมพิว ตอร์

ค่าวัสดุ

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
105,000

20,000

10,000

65,000

15,000
10,000

วัสดุ ครื่องดับ พลิง

20,000

วัสดุจราจร

10,000

10,000

30,000

วัสดุ ีฬา
วัสดุสารวจ
วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

5,000

คาบริ ารไปรษณีย์

32,000

คา ชาพืนที่ ว็บไซต์ และคา
ธรรม นียมที่ ี่ยวของ
คานาประปา คานาบาดาล
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

100,000

คาบริ ารโทรศัพท์
คาบริ ารสื่อสารและโทร
คมนาคม

รายจายอื่น

20,000

5,000

วัสดุ ครื่องแตง าย

คาไฟฟ้า

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ าร
แพทย์
งบดาเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

100,000
20,000

20,000

30,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:41:37

นา : 22/28

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น

20,000

วัสดุ าร ษตร

5,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

20,000

20,000

วัสดุ ครื่องดับ พลิง

20,000

วัสดุจราจร

10,000

วัสดุ ีฬา

ค่าสาธารณูปโภค

390,000
20,000

วัสดุสารวจ

10,000

10,000

วัสดุอื่น

10,000

10,000

คาไฟฟ้า

800,000

900,000

คาบริ ารโทรศัพท์

5,000

คาบริ ารไปรษณีย์

32,000

คาบริ ารสื่อสารและโทร
คมนาคม

คานาประปา คานาบาดาล
รายจ่ายอื่น

450,000
20,000

120,000

คา ชาพืนที่ ว็บไซต์ และคา
ธรรม นียมที่ ี่ยวของ
งบรายจ่ายอื่น

100,000

วัสดุ ครื่องแตง าย

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ าร
แพทย์
งบดาเนินงาน

175,000
10,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

ค่าวัสดุ

รวม

รายจายอื่น

20,000
350,000

350,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:41:37

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

นา : 23/28

แผนงาน
คาใชจายใน ารวิจัย ชิง
สารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนผรับ
บริ ารของ ทศบาล
ตาบลบางสน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

20,000

งินอุด นุนสวนราช าร

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุด นุนองค์ ารบริ าร
สวนตาบลสะพลี ตาม
โครง ารศนย์ปฏิบัติ าร
รวมใน ารชวย ลือ
ประชาชนขององค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น
อา ภอปะทิว จัง วัด
ชุมพร ประจาป 2565

15,000

อุด นุนโรง รียนบาน
คอ มาตามโครง าร
สนับสนุนอา าร ลาง
วันนั รียน

272,000

อุด นุนโรง รียนบาน
ดอนตะ คียนตาม
โครง ารสนับสนุน
อา าร ลางวันนั รียน

584,000

งินอุด นุนองค์ รประชาชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:41:37

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

นา : 24/28

แผนงาน
คาใชจายใน ารวิจัย ชิง
สารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนผรับ
บริ ารของ ทศบาล
ตาบลบางสน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

รวม

20,000

งินอุด นุนสวนราช าร

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุด นุนองค์ ารบริ าร
สวนตาบลสะพลี ตาม
โครง ารศนย์ปฏิบัติ าร
รวมใน ารชวย ลือ
ประชาชนขององค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น
อา ภอปะทิว จัง วัด
ชุมพร ประจาป 2565

15,000

อุด นุนโรง รียนบาน
คอ มาตามโครง าร
สนับสนุนอา าร ลาง
วันนั รียน

272,000

อุด นุนโรง รียนบาน
ดอนตะ คียนตาม
โครง ารสนับสนุน
อา าร ลางวันนั รียน

584,000

งินอุด นุนองค์ รประชาชน

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:41:37

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 25/28

แผนงาน
อุด นุนคณะ รรม าร
มบาน มที่ 3 ตาม
โครง ารสนับสนุน าร
จัดงานวันฟั ทอง
อา ภอปะทิว ประจาป
2565

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุด นุนโรง รียนบาน
ดอนตะ คียนตาม
โครง ารพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม
นั รียน
อุด นุนอา ภอปะทิว
ตามโครง ารจัด
ิจ รรมงานพระราชพิธี
รัฐพิธี พิธี ารตางๆ
วันสาคัญ รือดา นิน
งานตามนโยบายรัฐบาล
และ ารสั่ง ารของ
จัง วัดชุมพร ประจาป
งบประมาณ พ.ศ.
2565

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ าร ษตร

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

50,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:41:37

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 26/28

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

อุด นุนคณะ รรม าร
มบาน มที่ 3 ตาม
โครง ารสนับสนุน าร
จัดงานวันฟั ทอง
อา ภอปะทิว ประจาป
2565

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

เงินอุดหนุน

ค่าครุภัณฑ์

รวม

50,000

อุด นุนโรง รียนบาน
ดอนตะ คียนตาม
โครง ารพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม
นั รียน

40,000

40,000

อุด นุนอา ภอปะทิว
ตามโครง ารจัด
ิจ รรมงานพระราชพิธี
รัฐพิธี พิธี ารตางๆ
วันสาคัญ รือดา นิน
งานตามนโยบายรัฐบาล
และ ารสั่ง ารของ
จัง วัดชุมพร ประจาป
งบประมาณ พ.ศ.
2565

40,000

40,000

ครุภัณฑ์ าร ษตร

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:41:37

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

นา : 27/28

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครง ารจัดซือ ครื่องสบ
นามอ ตอร์จุมใตนา
(Submersible
Pump) ขนาด 1.5
แรง
โครง ารจัดซือ ครื่องสบ
นามอ ตอร์ไฟฟ้าแบบ
อยโขง ขนาด 3
แรง
คา อสรางสิ่งสาธารณป าร
โครง าร อสรางถนน
คสล. สายดอนสะทอน
1 มที่ 6

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครง าร อสรางถนน
คสล. สายบานลาง
ซอย 1 มที่ 5
โครง าร อสรางถนน
คสล. สายยุทธศาสตร์
มที่ 6
คา อสรางสิ่งสาธารณปโภค
โครง าร จาะบอบาดาล
(ประปาทวีทรัพย์) มที่
8
รวม

7,156,850

9,340,760

285,000

2,465,390

370,000

20,000

732,000

110,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2564 14:41:37

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

นา : 28/28
แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงาน

รวม

โครง ารจัดซือ ครื่องสบ
นามอ ตอร์จุมใตนา
(Submersible
Pump) ขนาด 1.5
แรง

80,000

80,000

โครง ารจัดซือ ครื่องสบ
นามอ ตอร์ไฟฟ้าแบบ
อยโขง ขนาด 3
แรง

22,000

22,000

โครง าร อสรางถนน
คสล. สายดอนสะทอน
1 มที่ 6

493,000

493,000

โครง าร อสรางถนน
คสล. สายบานลาง
ซอย 1 มที่ 5

496,000

496,000

โครง าร อสรางถนน
คสล. สายยุทธศาสตร์
มที่ 6

355,000

355,000

332,000

332,000

6,295,000

27,375,000

คา อสรางสิ่งสาธารณป าร
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คา อสรางสิ่งสาธารณปโภค
โครง าร จาะบอบาดาล
(ประปาทวีทรัพย์) มที่
8
รวม

600,000

