เทศบาลเมืองเมืองพล
เ ต/อาเภอ พล จัง วัด อนแ น
-----------------------------------------------------------------

324/1 ซอย- ถนนเ ริม วา ดิ แ วง/ตาบล เมืองพล
เ ต/อาเภอ พล จัง วัด อนแ น 40120
พื้นที่

3.00 ตาราง ิโลเมตร

ประชา รทั้ง มด

10,510 คน

ชาย

4,998 คน

หญิง

5,512 คน

้อมูล ณ วันที่ 11 ิง าคม 2564
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ส่วนที่ 1
ค แถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
เทศบ ลเมื งเมื งพล
เภ พล จง วดข นแ ่น
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คาแถลงงบประมาณ
ประ อบงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองพล
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองพล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปต่อสภาเทศบาลเมืองเมืองพลอี ครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอ าสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองเมืองพล จึงขอ
ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิ ทุ ท่านได้ทราบถึงสถานะ ารคลัง ตลอดจนหลั ารและแนวนโยบาย าร
ดาเนิน าร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะ ารเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝา ธนาคาร จานวน 212,963,987.88 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 304,666,261.34 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 64,476,505.22 บาท
1.1.4 ราย าร ันเงินไว้แบบ ่อหนี้ผู พันและยังไม่ได้เบิ จ่าย จานวน 1 โครง าร รวม
129,000.00 บาท
1.1.5 ราย าร ันเงินไว้โดยยังไม่ได้ ่อหนี้ผู พัน จานวน 9 โครง าร รวม 5,152,000.00 บาท
1.2 เงิน ู้คงค้าง จานวน 24,095,096.05 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จานวน 226,593,665.22 บาท ประ อบด้วย
หมวดภาษีอา ร

จานวน

1,771,814.09 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

จานวน

4,588,595.07 บาท

หมวดรายได้จา ทรัพย์สิน

จานวน

4,921,568.51 บาท

หมวดรายได้จา สาธารณูปโภค และ ิจ ารพาณิชย์

จานวน

3,735,729.40 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

จานวน

313,748.00 บาท

หมวดรายได้จา ทุน

จานวน

213,000.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร

จานวน

76,545,374.15 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน

134,503,836.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 23,613,526.20 บาท
2.3 รายจ่ายจริง จานวน 203,172,707.75 บาท ประ อบด้วย
•••• 3 ••• 369

งบ ลาง

จานวน

31,755,204.12 บาท

งบบุคลา ร

จานวน

114,705,503.97 บาท

งบดาเนินงาน

จานวน

55,378,699.99 บาท

งบลงทุน

จานวน

462,710.00 บาท

งบเงินอุดหนุน

จานวน

870,589.67 บาท

งบรายจ่ายอื่น

จานวน

0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจา เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 23,613,526.20 บาท
2.5 มี ารจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนิน ารตามอานาจหน้าที่ จานวน 7,871,000.00 บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจา เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจา เงิน ู้ จานวน 0.00 บาท
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายรับจริง

จานวน

25,599,340.13 บาท

รายจ่ายจริง

จานวน

11,752,490.40 บาท

จานวน

0.00 บาท

ยืมเงินสะสม

จานวน

0.00 บาท

าไรสะสม

จานวน

13,846,849.73 บาท

เงินสะสม

จานวน

0.00 บาท

ทุนสารองเงินสะสม

จานวน

0.00 บาท

เงินฝา ธนาคาร

จานวน

3,378,755.83 บาท

ทรัพย์รับจานา

จานวน

113,376,100.00 บาท

ู้เงินจา ธนาคาร/อื่น ๆ
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ปร

คาแถลงงบประมาณ
บงบปร ม ณร ยจ ยปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
เทศบ ลเมื งเมื งพล
เภ พล จง วด นแ น

1. รายรับ
รายรับจริง
ปี 2563

รายรับ

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี

ร

1,771,814.09

3,274,700.00

3,405,500.00

มวดค ธรรมเนียม ค ปรบ แล ใบ
นุญ ต

4,588,595.07

4,991,000.00

4,716,200.00

มวดร ยได้จ ทรพย์สิน

4,921,568.51

4,115,000.00

5,447,100.00

มวดร ยได้จ ส ธ รณูปโภค แล
ิจ รพ ณิชย์

3,735,729.40

4,200,000.00

4,200,000.00

มวดร ยได้เบ็ดเตล็ด

313,748.00

115,000.00

84,900.00

มวดร ยได้จ ทุน

213,000.00

10,000.00

10,000.00

15,544,455.07

16,705,700.00

17,863,700.00

76,545,374.15

85,080,000.00

76,547,300.00

76,545,374.15

85,080,000.00

76,547,300.00

134,503,836.00

134,642,100.00

134,361,000.00

134,503,836.00

134,642,100.00

134,361,000.00

226,593,665.22

236,427,800.00

228,772,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มวดภ ษีจดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มวดเงิน ุด นุนท่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม
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2565
เท

เ ื เ ื

เ
2
ิ
2563
งบกลาง

2564

2565

31,755,204.12

30,973,400.00

31,621,160.00

งบบุคลากร

114,705,503.97

135,803,100.00

134,633,460.00

งบดา นินงาน

55,378,699.99

66,917,000.00

60,187,580.00

งบลงทุน

462,710.00

1,622,600.00

1,069,800.00

งบ งินอุดหนุน

870,589.67

1,110,000.00

1,260,000.00

203,172,707.75

236,426,100.00

228,772,000.00
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คาแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองเมืองพล
อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับจริง

รายรับ

2562

หมวดรายได้
ดอกเบีย้ รับจานา
ดอกเบีย้ รับจานา
ดอกเบีย้ รับจานา
กาไรจาหน่ายทรัพย์หลุด
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์หลุด
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์หลุดจานา
ดอกเบีย้
ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้อื่น
เงินทานุบารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30
ทุนดาเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50
บาเหน็จรางวัล ร้อยละ 20
รวมรายรับ

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

2563

15,915,859.00
0.00

14,565,827.61
0.00

17,000,000
0

17,000,000

1,983,223.00
0.00

2,110,432.00
0.00

2,500,000
0

2,500,000

19,751.34

19.02

10,000

10,000

0.00
0.00

30.15
0.00

1,000
0

1,000
0

3,929,296.84
6,548,828.06
2,619,531.23
31,016,489.47

3,735,729.40
6,226,215.68
2,490,486.27
29,128,740.13

4,200,000
7,000,000
2,800,000
33,511,000

4,200,000
7,000,000
2,800,000
33,511,000

รายจ่ายจริง

รายจ่าย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

ประมาณการ
2564
2565

รวมรายจ่าย

2562
2,726,715.14
1,785,953.00
1,015,811.68
49,490.00
13,206,856.13
18,784,825.95
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2563
831,195.55
1,917,840.00
912,681.28
65,050.00
12,561,631.35
16,288,398.18

ประมาณการ
2564
2565
10,466,840 10,453,600
3,090,000
3,090,000
2,719,000
2,719,000
58,400
99,500
0
0
14,109,200 14,097,500
30,443,440 30,459,600

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
เทศบาลเมืองเมืองพล
อาเภอพล จัง วัดขอนแ ่น
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองเมืองพล
อาเภอพล จัง วัดขอนแก่น
ด้าน

รวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

33,605,880

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

7,596,100

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

112,927,700

แผนงานสาธารณสุข

11,321,400

แผนงานสังคมสงเคราะ ์

2,889,800

แผนงานเค ะและชุมชน

21,918,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

705,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

2,767,700

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสา กรรมและการโยธา

1,069,800

แผนงานการพาณิชย์

2,349,160

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

31,621,160
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
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228,772,000

น้า : 1/10

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองเมืองพล
อาเภอพล จัง วัด อนแ น
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบ ลาง

รวม

งบกลาง

รวม

31,621,160

31,621,160

31,621,160

31,621,160

31,621,160

31,621,160
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น้า : 2/10

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

งานบริหารงานคลัง

รวม

12,764,200

4,329,200

7,449,000

388,000

24,930,400

เงินเดือน (ฝ่าย ารเมือง)

4,296,000

0

0

0

4,296,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

8,468,200

4,329,200

7,449,000

388,000

20,634,400

4,409,800

2,640,000

1,275,680

70,000

8,395,480

325,000

586,000

311,800

60,000

1,282,800

1,577,200

1,624,000

686,880

10,000

3,898,080

820,000

320,000

277,000

0

1,417,000

1,687,600

110,000

0

0

1,797,600

งบ งินอุดหนุน

280,000

0

0

0

280,000

เงินอุด นุน

280,000

0

0

0

280,000

17,454,000

6,969,200

8,724,680

458,000

33,605,880

งบดา นินงาน
คาตอบแทน
คาใช้สอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

รวม
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น้า : 3/10

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความสงบ
ภายใน

งบ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
คาตอบแทน
คาใช้สอย
คาวัสดุ
รวม

งานป้องกันและบรร ทา
สาธารณภัย

งาน ทศกิจ

รวม

433,800

411,510

5,136,090

5,981,400

433,800

411,510

5,136,090

5,981,400

453,000

57,000

1,104,700

1,614,700

48,000

22,000

210,800

280,800

405,000

35,000

440,900

880,900

0

0

453,000

453,000

886,800

468,510

6,240,790

7,596,100
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น้า : 4/10

แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน งานศึกษาไม่กาหนด
กับการศึกษา
และประถมศึกษา
ระดับ

งบ
งบบุคลากร

รวม

87,238,400

0

0

87,238,400

87,238,400

0

0

87,238,400

24,989,300

360,000

340,000

25,689,300

535,200

0

0

535,200

19,618,000

360,000

340,000

20,318,000

คาวัสดุ

2,806,100

0

0

2,806,100

คาสาธารณูปโภค

2,030,000

0

0

2,030,000

112,227,700

360,000

340,000

112,927,700

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
คาตอบแทน
คาใช้สอย

รวม
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น้า : 5/10

แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานบริการสาธารณสุข
กับสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ
งบบุคลากร

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

7,974,900

0

0

7,974,900

7,974,900

0

0

7,974,900

2,190,500

711,000

165,000

3,066,500

269,500

0

165,000

434,500

1,693,000

711,000

0

2,404,000

195,000

0

0

195,000

33,000

0

0

33,000

งบ งินอุดหนุน

0

280,000

0

280,000

เงินอุด นุน

0

280,000

0

280,000

10,165,400

991,000

165,000

11,321,400

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
คาตอบแทน
คาใช้สอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

รวม
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น้า : 6/10

แผนงานสังคมสง คราะห์
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานสวัสดิการสังคม
กับสังคมสง คราะห์ และสังคมสง คราะห์

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
คาตอบแทน
คาใช้สอย
คาวัสดุ

รวม

รวม

2,238,400

0

2,238,400

2,238,400

0

2,238,400

621,400

30,000

651,400

64,400

0

64,400

504,000

30,000

534,000

53,000

0

53,000

2,859,800

30,000

2,889,800
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แผนงาน คหะและชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
งานไฟฟ้าและประปา
กับ คหะและชุมชน

งบ
งบบุคลากร

งานกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานสวนสาธารณะ

งานบาบัดนา สีย

รวม

5,030,600

0

0

0

0

5,030,600

5,030,600

0

0

0

0

5,030,600

1,077,600

2,183,000

2,099,200

10,920,000

357,900

16,637,700

คาตอบแทน

160,600

0

0

100,000

0

260,600

คาใช้สอย

572,000

1,188,000

1,739,200

9,205,000

357,900

13,062,100

คาวัสดุ

340,000

945,000

320,000

1,545,000

0

3,150,000

5,000

50,000

40,000

70,000

0

165,000

งบ งินอุดหนุน

0

250,000

0

0

0

250,000

เงินอุด นุน

0

250,000

0

0

0

250,000

6,108,200

2,433,000

2,099,200

10,920,000

357,900

21,918,300

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

คาสาธารณูปโภค

รวม
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น้า : 8/10

แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง
ชุมชน

งบ

รวม

งบดา นินงาน

605,000

605,000

คาใช้สอย

605,000

605,000

งบ งินอุดหนุน

100,000

100,000

เงินอุด นุน

100,000

100,000

705,000

705,000

รวม
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น้า : 9/10

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

งบ

งบบุคลากร

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่ง สริมการท่อง
ที่ยว

รวม

492,200

0

0

0

492,200

492,200

0

0

0

492,200

48,000

880,000

990,000

7,500

1,925,500

48,000

0

0

0

48,000

คาใช้สอย

0

780,000

990,000

7,500

1,777,500

คาวัสดุ

0

100,000

0

0

100,000

งบ งินอุดหนุน

0

0

350,000

0

350,000

เงินอุด นุน

0

0

350,000

0

350,000

540,200

880,000

1,340,000

7,500

2,767,700

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
คาตอบแทน

รวม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน

งบ
งบลงทุน

คาที่ดินและสิ่ง อสร้าง
รวม

งานก่อสร้าง

รวม

1,069,800

1,069,800

1,069,800

1,069,800

1,069,800

1,069,800
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น้า : 10/10

แผนงานการพาณิชย์
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานตลาดสด

งานกิจการสถานีขน
ส่ง/กิจการท่า รือ

งานโรงฆ่าสัตว์

รวม

0

0

747,160

747,160

0

0

747,160

747,160

งบดา นินงาน

987,000

228,000

387,000

1,602,000

คาใช้สอย

330,000

50,000

230,000

610,000

69,000

58,000

0

127,000

588,000

120,000

157,000

865,000

987,000

228,000

1,134,160

2,349,160

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
รวม
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองเมืองพล
อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
เมืองเมืองพล และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัดขอนแกน
ข้อ 1 เทศบัญญัติ นีเรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจานวนรวมทังสิน 259,231,600 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 228,772,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

33,605,880

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

7,596,100

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

112,927,700

แผนงานสาธารณสุข

11,321,400

แผนงานสังคมสงเคราะห์

2,889,800

แผนงานเคหะและชุมชน

21,918,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

705,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

2,767,700

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1,069,800

แผนงานการพาณิชย์

2,349,160

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

31,621,160
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

228,772,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 30,459,600 บาท ดังนี
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองเมืองพล
อาเภอพล จัง วัด อนแ น
รายรับจริง
ปี 2562
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบารุงทองที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลู สราง
ภาษีป้าย
อา ร ารฆาสัตว์
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
คาธรรมเนียมใบอนุญาต าร ายสุรา
คาธรรมเนียม าจัด ยะมูลฝอย
คาธรรมเนียมเ ็บและ นมูลฝอย
คาธรรมเนียมเ ็บ นอุจจาระ รือสิ่งปฏิ ูล
คาธรรมเนียมใน ารออ นังสือรับรอง ารแจงสถานที่
จา นายอา าร รือสะสมอา าร
คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประ าศ รือแผนปลิว เพื่อ
ารโฆษณา
คาธรรมเนียมเ ี่ยว ับทะเบียนราษฎร
คาธรรมเนียมเ ี่ยว ับบัตรประจาตัวประชาชน

ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2565

3,093,382.62
228,690.50
0.00
1,383,709.50
73,780.00
4,779,562.62

72,892.20
863.82
293,148.07
1,330,792.00
74,118.00
1,771,814.09

100,000.00 1,900.00 %
700.00 -100.00 %
2,000,000.00 -100.00 %
1,100,000.00
21.00 %
74,000.00
0.68 %
3,274,700.00

2,000,000.00
0.00
0.00
1,331,000.00
74,500.00
3,405,500.00

15,490.90
2,404,575.00
1,118,035.00
149,800.00

14,598.50
2,138,852.00
1,142,732.00
129,600.00

16,000.00
2,420,000.00
1,120,000.00
150,000.00

%
%
%
%

15,000.00
2,300,000.00
1,143,000.00
96,000.00

68,000.00

70,700.00

70,000.00

0.00 %

70,000.00

172,925.00

63,830.00

35,000.00

82.86 %

64,000.00

12,670.00
80,900.00

14,810.00
78,980.00

13,000.00
85,000.00

15.38 %
-7.06 %

15,000.00
79,000.00
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-6.25
-4.96
2.05
-36.00
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รายรับจริง
คาธรรมเนียมเ ี่ยว ับ ารควบคุมอาคาร
คาธรรมเนียมเ ี่ยว ับทะเบียนพาณิชย์
คาธรรมเนียมอื่น ๆ
คาปรับผู ระทาผิด ฎ มายจราจรทางบ
คาปรับผู ระทาผิด ฎ มาย ารทะเบียนราษฎร
คาปรับผู ระทาผิด ฎ มายบัตรประจาตัวประชาชน
คาปรับผู ระทาผิด ฎ มายและ อบังคับทองถิ่น
คาปรับ ารผิดสัญญา
คาใบอนุญาตประ อบ ารคาสา รับ ิจ ารที่เปนอันตรายตอ
สุ ภาพ
คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จา นายอา าร รือสถานที่สะสม
อา ารในครัว รือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เ ิน 200 ตารางเมตร
คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอ ชน
คาใบอนุญาตเ ี่ยว ับ ารควบคุมอาคาร
คาใบอนุญาตเ ี่ยว ับ ารโฆษณาโดยใชเครื่อง ยายเสียง
คาใบอนุญาตอื่น ๆ
คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว์
คาธรรมเนียมโรงพั สัตว์
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
คาเชาที่ดิน
คาเชา รือบริ าร
ดอ เบี้ย
คาตอบแทนตามที่ ฎ มาย า นด

ปี 2562
6,208.00
4,590.00
7,541.00
696,523.53
20.00
480.00
6,849.12
224,873.00

ปี 2563
26,918.00
2,750.00
7,150.00
385,900.00
190.00
500.00
2,040.00
276,089.57

ปี 2564
7,000.00
5,000.00
8,000.00
700,000.00
500.00
500.00
7,000.00
150,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
285.71 %
-40.00 %
-8.75 %
-44.86 %
0.00 %
0.00 %
-70.00 %
84.00 %

169,300.00

177,550.00

170,000.00

4.47 %

177,600.00

23,500.00

25,500.00

24,000.00

6.25 %

25,500.00

0.00
1,170.00
5,955.00
10,000.00
56,820.00
11,730.00
5,247,955.55

6,000.00
1,530.00
7,375.00
15,000.00
0.00
0.00
4,588,595.07

2,000.00 100.00 %
1,500.00
6.67 %
6,000.00
25.00 %
500.00 3,020.00 %
0.00
0.00 %
0.00
0.00 %
4,991,000.00

4,000.00
1,600.00
7,500.00
15,600.00
0.00
0.00
4,716,200.00

39,036.03
5,736,684.13
1,311,309.43
0.00

45,285.00
3,433,185.25
1,246,098.26
195,500.00

40,000.00
2,500,000.00
1,320,000.00
250,000.00

31,700.00
3,954,800.00
1,263,500.00
195,600.00

•••• 23 ••• 369

-20.75
58.19
-4.28
-21.76

%
%
%
%

ปี 2565
27,000.00
3,000.00
7,300.00
386,000.00
500.00
500.00
2,100.00
276,000.00
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รายรับจริง
รายไดจา ทรัพย์สินอื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
เงินสนับสนุนจา ิจ ารสถานธนานุบาล
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผูอุทิศใ
คา ายเอ สาร ารจัดซื้อจัดจาง
คา ายแบบพิมพ์และคารอง
คารับรองสาเนาและถายเอ สาร
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
คา ายทอดตลาดทรัพย์สิน
รวมหมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีรถยนต์
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. า นดแผนฯ
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ
ภาษีธุร ิจเฉพาะ
ภาษีสรรพสามิต
คาภาค ลวงแร

ประมาณการ
ปี 2564
ยอดต่าง (%)
5,000.00 -70.00 %
4,115,000.00

ปี 2562
241,000.00
7,328,029.59

ปี 2563
1,500.00
4,921,568.51

3,929,296.84
3,929,296.84

3,735,729.40
3,735,729.40

4,200,000.00
4,200,000.00

8,031.14
99,500.00
5,886.00
234.00
417,828.00
531,479.14

238,156.00
60,500.00
6,522.00
60.00
8,510.00
313,748.00

8,500.00
50,000.00
6,000.00
500.00
50,000.00
115,000.00

0.00
0.00

213,000.00
213,000.00

10,000.00
10,000.00

824,060.10
62,683,084.34
5,564,112.80
231,898.28
9,779,835.35
115,211.83

833,963.02
58,235,519.46
5,256,406.51
256,065.98
8,374,266.13
87,287.82

830,000.00
63,000,000.00
5,700,000.00
250,000.00
9,800,000.00
120,000.00
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0.00 %

0.00
22.00
0.00
0.00
-82.20

ปี 2565
1,500.00
5,447,100.00
4,200,000.00
4,200,000.00

%
%
%
%
%

8,500.00
61,000.00
6,000.00
500.00
8,900.00
84,900.00

0.00 %

10,000.00
10,000.00

0.48
-7.56
-7.78
2.52
-14.55
-27.08

%
%
%
%
%
%

834,000.00
58,236,000.00
5,256,500.00
256,300.00
8,374,500.00
87,500.00
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รายรับจริง
คาภาค ลวงปิโตรเลียม
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ รรมตามประมวล
ฎ มายที่ดิน
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุด นุนทั่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

ประมาณการ
ปี 2564
ยอดต่าง (%)
380,000.00 -23.68 %

ปี 2562
374,750.22

ปี 2563
289,833.23

3,954,927.00

3,212,032.00

5,000,000.00

83,527,879.92

76,545,374.15

85,080,000.00

132,393,659.00
132,393,659.00
237,737,862.66

134,503,836.00
134,503,836.00
226,593,665.22

134,642,100.00
134,642,100.00
236,427,800.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองเมืองพล
อาเภอพล จัง วัด อนแ น
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

228,772,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

รวม

3,405,500 บาท

จานวน

2,000,000 บาท

จานวน

1,331,000 บาท

จานวน

74,500 บาท

รวม

4,716,200 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

2,300,000 บาท

จานวน

1,143,000 บาท

จานวน

96,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

โดยประมาณ ารจา ทะเบียนทรัพย ิน ทะเบียน มผชาระ
ภาษี และจา าร ารวจที่ดินและ ิ่งปล รางในเ ต
ภาษีป้าย
โดยประมาณ ารจา ทะเบียนทรัพย ิน ทะเบียน มผชาระภาษี
อา ร ารฆา ัตว
โดยประมาณ ารรายรับใ ลเ ียง ับปที่ผานมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
าธรรมเนียมใบอนญาต าร าย รา
โดยประมาณ ารรายรับไวใ ลเ ียง ับปงบประมาณที่ผานมา
าธรรมเนียม าจัด ยะมลฝอย
โดยประมาณ ารรายรับเพิ่ม ึนจา ถิติ ารรับ าจัด ยะมลฝอย
าธรรมเนียมเ ็บและ นมลฝอย
โดยประมาณ ารรายรับไวจา ถิติ รัวเรือนราน า าง รรพ
ิน าใ ลเ ียงในป 2563
าธรรมเนียมเ ็บ นอจจาระ รือ ิ่งปฏิ ล
โดย านวณจา ถิติที่ใ เอ ชนประมลเ ็บ น ิ่งปฏิ ลเปนราย
ป
าธรรมเนียมใน ารออ นัง ือรับรอง ารแจง ถานที่จา นาย
อา าร รือ ะ มอา าร
โดยประมาณ ารรายรับไวใ ลเ ียง ับรายรับในปงบประมาณที่
ผานมา
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าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผนประ าศ รือแผนปลิว เพื่อ าร
โฆษณา

จานวน

64,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

79,000 บาท

จานวน

27,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

7,300 บาท

จานวน

386,000 บาท

จานวน

500 บาท

จานวน

500 บาท

จานวน

2,100 บาท

จานวน

276,000 บาท

จานวน

177,600 บาท

โดยประมาณ ารรายรับไว จา ถิติราน า าง รรพ ิน าเพิ่ม
ึน
าธรรมเนียมเ ี่ยว ับทะเบียนราษฎร
โดยประมาณ ารรายรับไวใ ลเ ียง ับปงบประมาณที่ผานมา
าธรรมเนียมเ ี่ยว ับบัตรประจาตัวประชาชน
โดยประมาณ ารรายรับไวใ ลเ ียง ับปงบประมาณที่ผานมา
าธรรมเนียมเ ี่ยว ับ าร วบ มอา าร
โดยประมาณ ารรายรับไวใ ลเ ียง ับปงบประมาณที่ผานมา
าธรรมเนียมเ ี่ยว ับทะเบียนพาณิชย
โดยประมาณ ารรายรับใ ลเ ียง ับรายรับในปงบประมาณที่
ผานมา
าธรรมเนียมอื่น ๆ
โดยประมาณ ารรายรับใ ลเ ียง ับปที่ผานมา
าปรับผ ระทาผิด ฎ มายจราจรทางบ
โดยประมาณ ารรายรับไวจา ถิติที่ าดวาจะไดรับ
าปรับผ ระทาผิด ฎ มาย ารทะเบียนราษฎร
โดยประมาณ ารรายรับไวโดย าดวาจะไดรับ
าปรับผ ระทาผิด ฎ มายบัตรประจาตัวประชาชน
โดยประมาณ ารรายรับไวโดย าดวาจะไดรับ
าปรับผ ระทาผิด ฎ มายและ อบัง ับทองถิ่น
โดยประมาณ ารรายรับไวใ ลเ ียง ับปงบประมาณที่ผานมา
าปรับ ารผิด ัญญา
โดยประมาณ ารรายรับไวใ ลเ ียง ับปที่ผานมา
าใบอนญาตประ อบ าร า า รับ ิจ ารที่เปนอันตรายตอ
ภาพ
โดย านวณจา ถิติที่จัดเ ็บไดในป 2563 จา าใบอนญาต
ประ อบ าร าประเภทตางๆ
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าใบอนญาตจัดตัง ถานที่จา นายอา าร รือ ถานที่ ะ ม
อา ารใน รัว รือพืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่เ ิน 200 ตารางเมตร

จานวน

25,500 บาท

จานวน

4,000 บาท

จานวน

1,600 บาท

จานวน

7,500 บาท

จานวน

15,600 บาท

รวม

5,447,100 บาท

จานวน

31,700 บาท

จานวน

3,954,800 บาท

จานวน

1,263,500 บาท

จานวน

195,600 บาท

จานวน

1,500 บาท

รวม

4,200,000 บาท

จานวน

4,200,000 บาท

โดยประมาณ ารรายรับใ ลเ ียง ับปที่ผานมา
าใบอนญาตจัดตังตลาดเอ ชน
โดยประมาณ ารรายรับไวโดย าดวาจะไดรับ
าใบอนญาตเ ี่ยว ับ าร วบ มอา าร
โดยประมาณ ารรายรับใ ลเ ียง ับปที่ผานมา
าใบอนญาตเ ี่ยว ับ ารโฆษณาโดยใชเ รื่อง ยายเ ียง
โดยประมาณ ารรายรับใ ลเ ียง ับปที่ผานมา
าใบอนญาตอื่น ๆ
โดยประมาณ ารรายรับ าดวาจะไดรับ
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
าเชาที่ดิน
านวณจา าเชาที่ดิน องเทศบาล
าเชา รือบริ าร
โดย านวณจัดเ ็บจา าเชาอา ารพาณิชย าเชาตลาด ด
เทศบาล
ดอ เบีย
โดย านวณจา ดอ เบียเงินฝา ธนา าร ดอ เบียเงินฝา
. ดอ เบียเงินฝา ิจ าร น ง

ท

าตอบแทนตามที่ ฎ มาย า นด
เปน าตอบแทนและ าตอ ัญญาที่เ ิดจา ทรัพย ินที่ าดวาจะ
ไดรับ
รายไดจา ทรัพย ินอื่น ๆ
โดยประมาณ ารไวโดย าดวาจะไดรับ จา ทรัพย ินอื่นๆ
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
เงิน นับ นนจา ิจ าร ถานธนานบาล
โดยประมาณ ารไวตามที่ าดวาจะไดรับจา าไร ทธิ อง ถาน
ธนานบาลที่จัด รรใ เทศบาล
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผอทิศใ

รวม

84,900 บาท

จานวน

8,500 บาท

จานวน

61,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

จานวน

500 บาท

จานวน

8,900 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

โดยตามที่ าดวาจะมีผอทิศใ เทศบาล
า ายเอ าร ารจัดซือจัดจาง
โดยประมาณ ารจา ารจัดทาโ รง าร อ รางในปงบ
ประมาณ 2564
า ายแบบพิมพและ ารอง
โดย านวณจา ถิติที่จา นายแบบพิมพและ ารองในปที่ผานมา
ารับรอง าเนาและถายเอ าร
ประมาณ ารจา ารรับรอง าเนาและถายเอ ารซึ่ง าดวาจะ
ไดรับ
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
โดยประมาณ ารจา รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ าดวาจะไดรับ ที่ไม
เ ารายรับประเภทใดประเภท นึ่ง ใน มวดนี
หมวดรายได้จากทุน
า ายทอดตลาดทรัพย ิน
ประมาณ ารรับจา รายไดที่เ ิดจา าร ายทรัพย ิน อง
เทศบาล ซึ่ง ามารถจา นายได ตามระเบียบ ฎ มายใ อานาจ
ไว ซึ่ง าดวาจะไดรับ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีรถยนต

รวม

76,547,300 บาท

จานวน

834,000 บาท

จานวน

58,236,000 บาท

จานวน

5,256,500 บาท

จานวน

256,300 บาท

โดยประมาณ ารรายรับไวใ ลเ ียง ับปงบประมาณที่ผานมา
ภาษีมล าเพิ่มตาม พ.ร.บ. า นดแผนฯ
โดยประมาณ ารรายรับไวใ ลเ ียง ับปงบประมาณที่ผานมา
ภาษีมล าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัด รรรายไดฯ
โดยประมาณ ารรายรับไวซึ่ง าดวาจะไดรับจัด รร
ภาษีธร ิจเฉพาะ
โดยประมาณ ารรายรับไวใ ลเ ียง ับปงบประมาณที่ผานมา
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ภาษี รรพ ามิต

จานวน

8,374,500 บาท

จานวน

87,500 บาท

จานวน

290,000 บาท

จานวน

3,212,500 บาท

โดยประมาณ ารรายรับเพิ่ม ึนตามที่ าดวาจะไดรับ
าภา ลวงแร
โดยประมาณ ารรายรับซึ่ง าดวาจะไดรับ
าภา ลวงปิโตรเลียม
โดยประมาณ ารรายรับไวใ ลเ ียง ับปบประมาณที่ผานมา
าธรรมเนียมจดทะเบียน ิทธิและนิติ รรมตามประมวล ฎ มาย
ที่ดิน
โดยประมาณ ารรายรับไวใ ลเ ียง ับปบประมาณที่ผานมา
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอด นนทั่วไป
ประเภทรายรับเงินอด นนทั่วไป า รับดาเนิน ารตามอานาจ
นาที่และภาร ิจถายโอน จานวน 32,720,900 บาท
แย เปน
-อด นน ารดาเนิน ารตามอานาจ นาที่และภาร ิจถายโอน
จานวน 13,817,300 บาท
-อด นน า รับ นับ นน าร งเ ราะ เบียยังชีพผปวย
เอด จานวน 72,000 บาท
-อด นน าใชจาย า รับ นับ นน าร ราง ลั ประ ันรายได
ใ แ ผ งอายจานวน 14,509,200 บาท
-อด นน าใชจาย า รับ นับ นน งเ ราะ เบีย วามพิ าร
รือทพพลภาพจานวน 4,322,400 บาท
-อด นนทั่วไปดาน าธารณ จานวน 344,000 บาท ประ อบ
ดวย
-อด นน า รับ ารดาเนินงานตามแนวทางโ รง ารพระราช
ดาริดาน าธารณ จานวน 280,000 บาท
-อด นน า รับ ับเ ลื่อนโ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัย
จา พิษ นั บา ตามพระปณิธาน ศา ตรจารย ดร. มเด็จพระเจา
ล เธอเจาฟ้าจ าภรณวลัยลั ษณ อั รราช มารี จานวน 64,000
บาท
-อด นนทั่วไปดาน ารศึ ษา จานวน 101,296,100
บาท ประ อบดวย
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(1) า รับ ารจัด ารศึ ษา ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น จานวน17,407,100 บาท แย ราย ารดังนี
- อด นน า รับ นับ นนอา ารเ ริม(นม) จานวน
2,516,100 บาท
-อด นน า รับ นับ นนอา าร ลางวัน จานวน 5,587,400
บาท
-อด นน า รับ งเ ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา องทองถิ่น
( าปจจัยพืนฐาน า รับนั เรียนยา จน) จานวน 914,000 บาท
-อด นน า รับ นับ นน าใชจายใน ารจัด ารศึ ษาตังแต
ระดับอนบาลจนจบ ารศึ ษา ันพืนฐาน จานวน 8,190,900
บาท
-อด นน า รับ นับ นน าใชจายใน ารจัด ารศึ ษา ศนย
พัฒนาด็ เล็ จานวน 198,700 บาท
(2) า รับ ารจัด าร ารศึ ษาภา บัง ับ จานวน 82,176,500
บาท
-เงินเดือน รและ าจางประจา าตอบแทน
จานวน 82,176,500 บาท
(3) า รับ ารจัด าร ารศึ ษาภา บัง ับ จานวน 1,712,500
บาท
-เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงิน วั ดิ าร า รับ าราช าร รผ
ดแลเด็ เงิน าตอบ เงิน า รองชีพและเงินประ ัน ัง ม า รบ
พนั งานจาง ทน ารศึ ษา า รับผดแลเด็ าจัด ารเรียน าร
อน(ราย ัว) จานวน 1,712,500 บาท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาล มือง มืองพล
อํา ภอพล จัง วัด อนแ น
รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
าชําระ นี้ งิน

6,230,835.13

6,360,134.57

5,434,600

1.8 %

5,532,300

าชําระดอ บี้ย

1,096,586.3

909,833.52

726,400

-29.91 %

509,100

งินสมทบ องทุนประ ันสัง ม

477,326

476,653

574,500

2.28 %

587,600

งินสมทบ องทุน งินทดแทน

20,640

22,368

23,500

2.13 %

24,000

150,000

550,000

550,000

-100 %

0

12,700,700

13,312,000

13,783,200

0 %

13,783,200

บี้ยยังชีพ วามพิ าร

3,924,800

4,288,000

4,272,000

0 %

4,272,000

บี้ยยังชีพผป่วย อดส์

71,500

69,000

66,000

0 %

66,000

335,000

682,147.5

440,000

13.64 %

500,000

งินสนับสนุนงบประมาณรายจาย ิจ ารโ รง าร
อื่น ๆ
บี้ยยังชีพผสงอายุ

งินสํารองจาย
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจายตาม อผ พัน
งินสมทบ องทุนบํา น็จบํานาญ า
ราช ารสวนทองถิ่น ( .บ.ท.)

0

0

0

100 %

2,832,760

งินชวย า รองชีพผรับบํานาญ (ช. .บ.)

0

0

0

100 %

633,300

งินบํา น็จล จางประจํา

0

0

0

100 %

1,217,100

าใชจายใน ารจัด ารจราจร

0

341,030

0

0 %

0

166,194.25

175,961.61

176,000

-12.61 %

153,800

0

0

400,000

0 %

400,000

305,709.5

0

0

0 %

0

โ รง ารสนับสนุน ารบริ าร จัด ารศนย์
บริ ารสาธารณสุ ทศบาล มือง มืองพล

0

0

100,000

0 %

100,000

โ รง ารสนับสนุน ารบริ ารงานศนย์
บริ ารสาธารณสุ ฯ

0

200,000

0

0 %

0

โ รง ารสมทบ งิน องทุน ลั ประ ัน
สุ ภาพในระดับทองถิ่น รือพื้นที่

0

0

1,000,000

0 %

1,000,000

โ รง ารสมทบ งิน องทุุน ลั ประ ัน
สุ ภาพในทองถิ่น รือพื้นที่

1,000,000

1,000,000

0

0 %

0

1,952,546

2,058,984

3,053,600

-100 %

0

501,067.92

521,899.92

633,300

-100 %

0

าบํารุงสันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทย
โ รง ารปรับปรุงและพัฒนา ระบบ าร
จราจรใน ต ทศบาล
โ รง ารปรับปรุงและพัฒนาระบบสัญญาณ
ไฟจราจรใน ต ทศบาล

งินสมทบ องทุนบํา น็จบํานาญ าราช ารสวน
ทองถิ่น ( บท.)
งินชวย า รองชีพผรับบํานาญ (ช บ.)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
งินบํา น็จล จางประจํา

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

311,100

787,192

1,269,500

-100 %

0

งินชวย าทําศพ าราช าร/พนั งาน

0

0

0

100 %

4,000

งินชวย าทําศพล จางประจํา

0

0

0

100 %

3,000

งินชวย าทําศพพนั งานจาง

0

0

0

100 %

3,000

งินชวยพิ ศษ

0

0

10,000

-100 %

0

รวมงบกลาง

29,244,005.1

31,755,204.12

32,512,600

31,621,160

รวมงบกลาง

29,244,005.1

31,755,204.12

32,512,600

31,621,160

รวมงบกลาง

29,244,005.1

31,755,204.12

32,512,600

31,621,160

รวมแผนงานงบกลาง

29,244,005.1

31,755,204.12

32,512,600

31,621,160

งิน ดือนนาย /รองนาย อง ์ รป รองสวนทอง
ถิ่น

0

0

714,960

33.43 %

954,000

าตอบแทนประจําตําแ นงนาย /รองนาย

0

0

351,000

-11.11 %

312,000

าตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย

0

0

221,000

41.18 %

312,000

าตอบแทนราย ดือน ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี นาย อง ์ ารบริ ารสวนตําบล

0

0

257,960

32.58 %

342,000

งินชวยพิ ศษ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิ สภา/ ล านุ ารสภาอง ์ รป รอง
สวนทองถิ่น

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

2,124,000

3,185,640

3,548,640

2,124,000

3,185,640

5,093,560

งิน ดือน าราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

4,902,672

4,394,409.34

4,694,080

22.83 %

5,765,600

งิน พิ่มตาง ๆ อง าราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

325,940

204,715.48

328,260

-2.03 %

321,600

งินประจําตําแ นง

356,650

237,922.58

352,300

1.5 %

357,600

าจางล จางประจํา

532,440

558,060

593,760

5.8 %

628,200

1,061,160

1,091,760

1,205,500

11.73 %

1,346,900

54,120

46,800

46,800

3.21 %

48,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

7,232,982

6,533,667.4

7,220,700

8,468,200

รวมงบบุคลากร

9,356,982

9,719,307.4

12,314,260

12,764,200

17,450

900

465,000

-98.92 %

5,000

4,875

7,312.5

10,000

0 %

10,000

14,280

12,600

85,000

-64.71 %

30,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

-33.04 %

ปี 2565
2,376,000
4,296,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

าตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
อง ์ รป รองสวนทองถิ่น
า บี้ยประชุม
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
า ชาบาน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

235,138

261,064.06

271,000

-31.37 %

186,000

0

0

0

100 %

94,000

50,850

33,240

52,500

-100 %

0

322,593

315,116.56

883,500

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

118,246.5

0

0 %

0

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

74,335

0

130,000

76.92 %

230,000

0

0

452,000

11.11 %

502,200

292,500

297,000

0

0 %

0

79,625

206,791

180,000

38.89 %

250,000

193,321

79,185

0

0 %

0

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร า
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

325,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

โ รง ารจาง มา นงานรั ษา วาม
สะอาดอา ารสํานั งาน ทศบาลและปฏิบัติ
งานภายใน สํานั ปลัด ทศบาล
โ รง ารจาง มาบุ ลภายนอ ปฏิบัติ
นาที่ในสํานั ปลัด ทศบาลและทํา วาม
สะอาดอา ารสํานั งาน ทศบาล มือง มือง
พล
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม า
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โ รง ารฝึ อบรมสัมมนาบุ ลา ร อง
ทศบาลและทัศนศึ ษาดงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
า องรางวัล รือ งินรางวัล

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

5,000

0 %

5,000

าชดใช วาม สีย าย รือ าสินไ มทด
แทน

0

15,000

5,000

0 %

5,000

าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รฯ

331,868

159,714

180,000

33.33 %

240,000

0

150,500

0

0 %

0

0

0

130,000

-100 %

0

าพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไมและ
พวงมาลา

8,000

4,100

10,000

0 %

10,000

โ รง าร ับ ลื่อน ารนอมนํา ลั ปรัชญา
ศรษฐ ิจพอ พียง ไปส ารปฏิบัติในชีวิต
ประจําวัน

0

0

0

100 %

30,000

โ รง าร ับ ลื่อน ารนอมนํา ลั ปรัชญา
ศรษฐ ิจพอ พียงไปส ารปฏิบัติในชีวิต
ประจําวัน

22,062

29,475

30,000

-100 %

0

โ รง ารจัด ิจ รรม ทิดพระ ียรติ นื่องใน
พระราชพิธี ฉลิมพระชนมพรรษา 12
สิง า ม

23,300

0

0

0 %

0

579,277.2

0

0

0 %

0

าใชจายใน ารรับ สด็จ
าใชจายในพิธีทางศาสนา/งานรัฐพิธี/พระ
ราชพิธี

โ รง ารจัด ิจ รรมวันสํา ัญ องชาติ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โ รง ารจัดงานวัน ทศบาล

0

0

0

100 %

30,000

โ รง ารป ป้อง ันสถาบันสํา ัญ องชาติ

0

0

0

100 %

30,000

โ รง ารป ป้อง ันสถาบันสํา ัญ องชาติ

0

0

30,000

-100 %

0

26,875

26,875

0

0 %

0

โ รง ารฝึ อบรมและพัฒนา บุ ลา ร อง
ทศบาล

0

0

300,000

-100 %

0

โ รง ารฝึ อบรมและพัฒนา บุ ลา ร อง
ทศบาล

0

0

0

100 %

50,000

โ รง าร ฝ้าระวังป้อง ันและ วบ ุม าร
แพรโร ติด ชื้อไวรัสโ โรนา 2019
(COVID-19)

0

33,771

0

0 %

0

โ รง ารพัฒนา ารใชระบบงานสารบรรณ
อิ ล็ ทรอนิ ส์ อง ทศบาล มือง มืองพล

0

0

0

100 %

30,000

โ รง าร ลือ ตั้ง นาย ทศมนตรี สมาชิ
สภา ทศบาล

0

0

400,000

-100 %

0

โ รง ารศนย์ชวย ลือประชาชน อง
ทศบาล มือง มืองพล

0

32,000

0

0 %

0

โ รง ารป ป้องสถาบันสํา ัญ องชาติสง
สริม ารป รองระบอบประชาธิปไตยอัน
มีพระม า ษัตริย์ทรง ป็นประมุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โ รง ารศนย์ราช ารสะดว ทศบาล มือง
มืองพล
- พื่อ ป็น าใชจายใน ารดํา นินโ รง าร
ศนย์ราช ารสะดว ทศบาล มือง มืองพล
โดยมี าใชจายประ อบดวย าอา ารวาง
และ รื่องดื่ม าใชจายใน ารโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน และ าใชจายอื่นๆที่
ี่ยว องจํา ป็นใน ารดํา นินโ รง ารฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารจัดงาน
ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ ารสงนั รียน
ารวม ารแ ง ัน ีฬา ององ ์ รป รอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561
– 2564 พิ่ม ติม รั้งที่ 1/2562 โ รง ารที่
2 นาที่ 16

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

6,000

0

0

0 %

0

โ รง ารสง สริมวิถีชีวิตแบบ ประชาธิปไตย
และ ารสราง วาม ปรองดองสมานฉันท์

0

0

30,000

-100 %

0

โ รง ารสง สริมวิถีชีวิตแบบ ประชาธิปไตย
และ ารสราง วาม ปรองดองสมานฉันท์

0

0

0

100 %

30,000

โ รง ารสง สริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
และสราง วามปรองดองสมานฉันท์

27,575

0

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โ รง ารสํารวจ อมลและปรับปรุง ปลี่ยน
แปลงชื่อซอยใน ต ทศบาล มือง มืองพล

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

70,000

-100 %

0

28,196

0

30,000

-100 %

0

412,192.43

204,955.96

450,000

-70 %

135,000

2,105,126.63

1,357,613.46

2,432,000

289,966.4

185,598.9

310,000

-45.16 %

170,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

41,450

153,380

115,000

-60.87 %

45,000

วัสดุงานบานงาน รัว

62,277

94,850

100,000

-35 %

65,000

วัสดุ อสราง

56,227

3,697

55,000

-9.09 %

50,000

วัสดุยานพา นะและ นสง

12,800

0

130,000

-30.77 %

90,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

136,006.27

91,469.11

200,000

20 %

240,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

5,950

7,065

10,000

-50 %

5,000

166,250

139,830

160,000

-6.25 %

150,000

0

4,090

5,000

0 %

5,000

770,926.67

679,980.01

1,085,000

1,583,488.2

1,310,469.5

1,220,000

6.56 %

1,300,000

45,668.36

156,169.19

150,000

-20 %

120,000

47,233.7

37,681.9

50,000

60 %

80,000

งานวัน ทศบาล
าบํารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,577,200

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานั งาน

วัสดุ อมพิว ตอร์
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

820,000

ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า
าน้ําประปา าน้ําบาดาล
าบริ ารโทรศัพท์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
าบริ ารไปรษณีย์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

68,079

93,699.6

80,000

0 %

80,000

96,492.6

104,068.2

107,600

0 %

107,600

รวมค่าสาธารณูปโภค

1,840,961.86

1,702,088.39

1,607,600

1,687,600

รวมงบดาเนินงาน

5,039,608.16

4,054,798.42

6,008,100

4,409,800

าอี้ทํางานสํา รับผบริ าร จํานวน 1 ตัว

0

0

12,000

-100 %

0

าอี้ผมาติดตอราช าร จํานวน 4 ตัว

0

0

24,000

-100 %

0

0

9,600

0

0 %

0

าบริ ารสื่อสารและโทร มนา ม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ์สํานั งาน

าอี้สํานั งาน จํานวน 3 ตัว โดยมี
ุณลั ษณะ ดังนี้
- พนั พิงและที่นั่ง ึ้นโ รง ล็ บุฟองน้ํา
- าไนลอนไฟ บอร์ 5 แฉ ลอพลาสติ
(PP) สีดํา
- สามารถ มุน าอี้ไดรอบตัว
- ปรับระดับ าอี้ระบบ Gas Lifting
- ปรับระดับ วามสง อง าอี้ได
- รองรับน้ํา นั ไดสงสุด 80 .
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
าอี้สํานั งาน จํานวน 5 ชุด โดยมี
ุณลั ษณะ ดังนี้
- พนั พิงและที่นั่ง ึ้นโ รง ล็ บุ
ฟองน้ํา
- าไนลอนไฟ บอร์ 5 แฉ ลอพลาสติ
(PP) สีดํา
- สามารถ มุน าอี้ไดรอบตัว
- ปรับระดับ าอี้ระบบ Gas Lifting
- ปรับระดับ วามสง อง าอี้ได
- รองรับน้ํา นั ไดสงสุด 80 .

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

16,000

0

0

0 %

0

รื่องปรับอา าศ นาด 12,000 บีทีย
ชนิด อยล์ ปลือยฝงฝ้า พดาน จํานวน 1
รื่อง

0

0

43,000

-100 %

0

รื่องปรับอา าศ นาด 24,000 บีทีย
ชนิด อยล์ ปลือยฝงฝ้า พดาน จํานวน 2
รื่อง

0

0

111,000

-100 %

0

รื่องสแ นลายนิ้วมือ ชนิดบันทึ วลา า
ออ จํานวน 1 รื่อง

0

0

10,000

-100 %

0

ชุดโซฟา แบบ 1 ที่นั่ง จํานวน 4 ตัว

0

0

50,000

-100 %

0

ชุดโซฟา แบบ 2 ที่นั่ง จํานวน 2 ตัว

0

0

40,000

-100 %

0

ชุดโซฟา แบบ 3 ที่นั่ง จํานวน 2 ตัว

0

0

50,000

-100 %

0

โตะ ลาง จํานวน 2 ตัว

0

0

14,000

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โตะทํางานผบริ าร จํานวน 1 ตัว
โตะทํางาน ล็ จํานวน 3 ตัว โดยมี
ุณลั ษณะ ดังนี้
- นาดไมต่ํา วา 120x60x75 ซม.
- แผน นาโตะผลิตจา ไม พาร์ติ ิลบอร์ด
รด A นาไมนอย วา 25 มม.ปิด อบ
ดวย PVC
- ลือบผิวดวย Melamin ันน้ํา ทน วาม
รอน และรอย ีด วนไดดี
- ลิ้นชั ดาน วาไมต่ํา วา 2 ลิ้นชั มือจับ
อลมิ นียมพรอม ุญแจล็อ ลิ้นชั ทั้งชุด
- ลองลิ้นชั ใชชุดราง ลื่อน ล็ ลือบสี
ล ลอไนลอน แ ็งแรงทนทาน
โตะมุม จํานวน 3 ตัว
โตะ มบชา
ถังน้ํา จํานวน 3 ถัง โดยมี ุณลั ษณะดังนี้
- ถังน้ําแบบไฟ บอร์ ลาส
- นาดที่ ํา นด ป็น นาดที่จุน้ําไดไมนอย
วา นาด วามจุ 2,500 ลิตร
- ุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสา รรม
- รา าไมรวม าตั้ง และไมรวม าติดตั้ง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

48,000

-100 %

0

0

20,100

0

0 %

0

0

0

18,000

-100 %

0

7,990

0

0

0 %

0

0

27,900

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ผามานทึบแสง พรอมอุป รณ์ จํานวน 1 ชุด

0

0

71,300

-100 %

0

ผามานโปรงแสง พรอมอุป รณ์ จํานวน 1
ชุด

0

0

23,120

-100 %

0

0

79,000

0

0 %

0

5,000

0

0

0 %

0

รุภัณฑ์ าร ษตร
รื่องปมน้ํา จํานวน 4 รื่อง โดยมี
ุณลั ษณะ ดังนี้
- ปมน้ําอัตโนมัติแรงดัน งที่ สํา รับสงน้ํา
ไปในอา ารสง
- นาดไมนอย วา 400 วัตต์
- ระยะดดไมนอย วา 8 มตร
- ระยะสงน้ําไมนอย วา 22 มตร
- ปริมาณน้ํา ไมต่ํา วา 67 (ลิตร/นาที)
รุภัณฑ์งานบานงาน รัว
จัดซื้อ ตทําน้ํารอน – น้ํา ย็น โดยมี
ุณลั ษณะ ดังนี้
- ใชทําน้ํารอนและน้ํา ย็นสํา รับดื่ม
- แบบตั้งพื้น
- ัว อ Push – in Faucet (แ วดัน)
- จํานวน 2 ัว อ
- ถัง ว่ํา วามจุถัง 20 ลิตร
- มีชอง ็บแ ว ระดาษ นาด 9 ออนซ์
- แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รุภัณฑ์ อมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
จัดซื้ออุป รณ์อานบัตรแบบอ น ประสง ์
จํานวน 10 ชุด โดยมี ุณลั ษณะพื้นฐาน
ดังนี้
- สามารถอานและ ียน อมลในบัตร
แบบอ น ประสง ์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/ICE 7816 ได
- มี วาม ร็วสัญญาณนาฬิ าไมนอย วา
4.8 MHz
- สามารถใชงานผานชอง ชื่อมตอ
(Interface) แบบ USB ได
- สามารถใช ับบัตรแบบอ น ประสง ์
(Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟ้า นาด 5
Volts , 3 Volts และ 1.8 Volts ได ป็น
อยางนอย

6,900

0

0

35,890

136,600

514,420

0

0

52,800

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

52,800

0

รวมงบลงทุน

35,890

136,600

567,220

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0 %

0

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
าปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสราง
โ รง ารปรับปรุงและ ั้น องศนย์ราช าร
สะดว พื่อบริ ารประชาชน

•••• 45 ••• 369

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนอง ์ รป รองสวนทองถิ่น
โ รง ารสนับสนุนงบประมาณใ ศนย์
ปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชน
ององ ์ รป รองสวนทองถิ่นอํา ภอพล

16,000

0

0

0 %

0

โ รง ารสนับสนุนงบประมาณ ตามแผน
ารดํา นินงานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ
2563

0

0

30,000

0 %

30,000

โ รง ารสนับสนุนงบประมาณตามแผน าร
ดํา นิน ารรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ
2563

0

30,000

0

0 %

0

0

0

0

100 %

250,000

รวมเงินอุดหนุน

16,000

30,000

30,000

280,000

รวมงบเงินอุดหนุน

16,000

30,000

30,000

280,000

รวมงานบริหารทั่วไป

14,448,480.16

13,940,705.82

18,919,580

17,454,000

งินอุด นุนสวนราช าร

งินอุด นุนอง ์ รประชาชน
โ รง าร อรับ งินอุด นุน ารบริ ารงาน
ารจัดตั้งยามทองถิ่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน าราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

2,031,412.9

1,948,542.14

2,888,870

20.76 %

3,488,600

121,200

82,180.65

121,200

0 %

121,200

งินประจําตําแ นง

85,200

50,680.65

103,200

0 %

103,200

าจางล จางประจํา

229,200

242,640

259,370

2.86 %

266,800

าตอบแทนพนั งานจาง

0

0

184,000

63.8 %

301,400

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

0

0

28,560

68.07 %

48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,467,012.9

2,324,043.44

3,585,200

4,329,200

รวมงบบุคลากร

2,467,012.9

2,324,043.44

3,585,200

4,329,200

าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
อง ์ รป รองสวนทองถิ่น

0

0

20,000

-50 %

10,000

าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

0

5,520

55,000

-63.64 %

20,000

210,000

199,535

314,000

37.58 %

432,000

งิน พิ่มตาง ๆ อง าราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

า ชาบาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร า
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา

0

0

0

100 %

124,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

0

20,570

32,950

-100 %

0

210,000

225,625

421,950

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

666,961.4

0

0 %

0

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

210,166

0

445,000

-37.08 %

280,000

0

0

764,000

5.24 %

804,000

495,200

0

0

0 %

0

1.โ รง ารจัดทําแผนพัฒนา ทศบาล

70,575.5

36,161.5

0

0 %

0

2.โ รง ารติดตามและประ มินผลแผน
พัฒนา ทศบาล

27,038.5

39,762.5

0

0 %

0

12,420

0

0

0 %

0

รวมค่าตอบแทน

586,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

โ รง ารจาง มาบุ ล ภายนอ ปฏิบัติ
งานใน องวิชา ารและแผนงาน
โ รง ารจาง มาบุุ ลภายนอ ปฏิบัติงาน
ใน องวิชา ารและแผนงาน
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม า
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

3.โ รง ารอบรมอาสาสมั รประชาสัมพันธ์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

4. โ รง ารอบรมดานระ บียบ ฎ มาย
ฎ ณฑ์ที่ถือปฏิบัติและจริยธรรม อง จา
นาที่และประชาชน

24,330

0

0

0 %

0

5.โ รง ารใ บริ าร อมล าวสารแ
ประชาชน

73,760

32,500

0

0 %

0

7. าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รฯ

53,997

118,472

0

0 %

0

0

0

59,200

-15.54 %

50,000

0

0

100,000

-40 %

60,000

0

7,450

0

0 %

0

โ รง ารจัดทําฐาน อมล ลาง "Big Data"
อง ทศบาล มือง มืองพล

0

0

20,000

-100 %

0

โ รง ารจัดทําฐาน อมล ลาง "Big Data"
อง ทศบาล มือง มืองพล

0

0

0

100 %

20,000

าใชจายใน ารจัดประชุมราช าร
าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รฯ
โ รง ารจัดทําฐาน อมล "Big Data" อง
ทศบาล มือง มืองพล
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โ รง ารจัดทําฐาน อมล ลาง “Big Data”
- พื่อ ป็น าใชจายใน ารดํา นินโ รง าร
จัดทําฐาน อมล ลาง “Big Data” โดยมี า
ใชจายประ อบดวย าสมนา ุณวิทยา ร
าอา าร าอา ารวางและ รื่องดื่ม า
วัสดุ รื่อง ียน และอุป รณ์ าถาย
อ สารและ า ลม และ าใชจายอื่นๆที่จํา
ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.25612564) พิ่ม ติม รั้งที่ 1/2562 นา8 ลําดับ
ที่1

875

0

0

0 %

0

โ รง ารจัดทําแผนพัฒนา ทศบาล

0

0

315,000

-100 %

0

โ รง ารจัดทําแผนพัฒนา ทศบาล

0

0

0

100 %

100,000

โ รง ารจัดอบรมอาสา สมั รประชา
สัมพันธ์

0

0

20,000

-100 %

0

โ รง ารติดตามและประ มินผล แผน
พัฒนา ทศบาล

0

0

0

100 %

40,000
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นา : 20/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โ รง ารติดตามและประ มินผล แผน
พัฒนา ทศบาล

0

0

40,000

-100 %

0

โ รง ารบริ ารจัด าร วาม สี่ยงภายใน
อง ์ รอยางมีสวนรวม

0

0

0

100 %

10,000

โ รง ารบริ ารจัด าร วาม สี่ยงภายใน
อง ์ รอยางมีสวนรวม

0

0

10,000

-100 %

0

โ รง ารปรับปรุง ุณภาพแผนชุมชน

0

0

50,000

-100 %

0

โ รง ารปรับปรุง ุณภาพแผนชุมชน

0

0

0

100 %

45,000

โ รง ารปรับปรุง ุณภาพแผนชุมชน

0

49,994

0

0 %

0

โ รง ารสัมมนา ชิง ปฏิบัติ าร ารจัดทํา
งบประมาณรายจาย ประจําปีอยางมีสวน
รวม

0

0

50,000

-100 %

0

โ รง ารสัมมนา ชิง ปฏิบัติ าร ารจัดทํา
งบประมาณรายจาย ประจําปีอยางมีสวน
รวม

0

0

0

100 %

40,000
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นา : 21/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โ รง ารสัมมนา ชิงปฏิบัติ าร ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีอยางมีสวนรวม
- พื่อ ป็น าใชจายใน ารดํา นินโ รง าร
สัมมนา ชิงปฏิบัติ าร ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีอยางมีสวนรวม
โดยมี าใชจายประ อบดวย าสมนา ุณ
วิทยา ร าอา าร าอา ารวางและ รื่อง
ดื่ม าวัสดุ รื่อง ียน และอุป รณ์ า
ถาย อ สาร และ าใชจายอื่นๆที่จํา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.25612564) พิ่ม ติม รั้งที่ 1/2562 นา9 ลําดับ
ที่2
โ รง ารสัมมนา ชิงปฏิบัติ าร ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี
อยางมีสวนรวม
โ รง าร สริมสราง ุณธรรม และ วาม
โปรงใสใน าร ปฏิบัติราช าร พื่อป้อง ัน
ารทุจริตและผลประโยชน์ ทับซอน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

4,550

0

0

0 %

0

0

12,150

0

0 %

0

0

0

30,000

-100 %

0
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นา : 22/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โ รง าร สริมสราง ุณธรรม และ วาม
โปรงใสใน าร ปฏิบัติราช าร พื่อป้อง ัน
ารทุจริตและผลประโยชน์ ทับซอน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

0

100 %

25,000

19,285

0

0

0 %

0

โ รง ารใ บริ าร อมล าวสารแ
ประชาชน

0

0

40,000

-100 %

0

โ รง ารใ บริ าร อมล าวสารแ
ประชาชน

0

0

0

100 %

40,000

โ รง าร สริมสราง ุณธรรมและ วามโปรง
ใสใน ารปฏิบัติ ารทุจริตและผลประโยชน์
- พื่อ ป็น าใชจายใน ารดํา นินโ รง าร
สริมสราง ุณธรรมและ วามโปรงใสใน าร
ปฏิบัติ ารทุจริตและผลประโยชน์ โดยมี า
ใชจายประ อบดวย าสมนา ุณวิทยา ร
าอา าร าอา ารวางและ รื่องดื่ม า
วัสดุ รื่อง ียน และอุป รณ์ าถาย
อ สาร และ าใชจายอื่นๆที่จํา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.25612564) พิ่ม ติม รั้งที่ 1/2562 นา11ลําดับ
ที่4
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นา : 23/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โ รง ารอบรมดานระ บียบ ฎ มาย
ฎ ณฑ์ที่ถือ ปฏิบัติและจริยธรรม อง จา
นาที่และประชาชน

0

0

0

100 %

25,000

โ รง ารอบรมดานระ บียบ ฎ มาย
ฎ ณฑ์ที่ถือ ปฏิบัติและจริยธรรม อง จา
นาที่และประชาชน

0

0

30,000

-100 %

0

โ รง ารอบรมใ วามร ทาง ฎ มายแ
ประชาชน พื่อป้อง ันอาชญา รรม าร ุม
รองสิทธิ สรีภาพ และ าร าถึง ระบวน
าร ยุติธรรม

0

0

30,000

-100 %

0

โ รง ารอบรมใ วามร ทาง ฎ มายแ
ประชาชน พื่อป้อง ันอาชญา รรม าร ุม
รองสิทธิ สรีภาพ และ าร าถึง ระบวน
าร ยุติธรรม

0

0

0

100 %

25,000
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นา : 24/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โ รง ารอบรมใ วามรทาง ฎ มายแ
ประชาชน พื่อป้อง ันอาชญา รรม าร ุม
รองสิทธิ สรีภาพและ าร าถึง ระบวน
ารยุติธรรม
- พื่อ ป็น าใชจายใน ารดํา นินโ รง าร
อบรมใ วามรทาง ฎ มายแ ประชาชน
พื่อป้อง ันอาชญา รรม าร ุม รองสิทธิ
สรีภาพและ าร าถึง ระบวน ารยุติธรรม
โดยมี าใชจายประ อบดวย าสมนา ุณ
วิทยา ร าอา าร าอา ารวางและ รื่อง
ดื่ม าวัสดุ รื่อง ียน และอุป รณ์ า
ถาย อ สาร และ าใชจายอื่นๆที่จํา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร บิ จาย าใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.25612564) พิ่ม ติม รั้งที่ 1/2562 นา10ลําดับ
ที่3
าบํารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

26,770

0

0

0 %

0

54,740

29,000

89,000

-32.58 %

60,000

1,073,707

992,451.4

2,092,200

74,337

79,728

80,000

1,624,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานั งาน
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0 %

80,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 25/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

23,340

8,750

40,000

-25 %

30,000

วัสดุงานบานงาน รัว

24,105

25,480

30,000

0 %

30,000

วัสดุ อสราง

0

60,565

20,000

50 %

30,000

วัสดุยานพา นะและ นสง

0

13,760

20,000

-25 %

15,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

13,988.22

18,600.95

30,000

-33.33 %

20,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

13,086

15,920

40,000

-12.5 %

35,000

108,900

81,730

115,000

-30.43 %

80,000

257,756.22

304,533.95

375,000

28,117.09

29,995.28

34,000

-11.76 %

30,000

0

0

80,000

0 %

80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

28,117.09

29,995.28

114,000

110,000

รวมงบดาเนินงาน

1,569,580.31

1,552,605.63

3,003,150

2,640,000

0

0

109,000

วัสดุ อมพิว ตอร์
รวมค่าวัสดุ

320,000

ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า
าบริ ารสื่อสารและโทร มนา ม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุด รื่อง สียง ประ อบดวย ลําโพง สียง
บส 2 ใบ ลําโพง สียง ลาง 2 ใบ พรอม
มิ ซอร์ และไม ์โ รโฟน จํานวน 2 ตัว
จํานวน 1 ชุด
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-100 %

0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 26/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร
จัดซื้อ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ
Smart TV นาด 55 นิ้ว จํานวน 1 รื่อง
โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
- ระดับ วามละ อียดจอภาพ 3,840 x
2,160 พิ ซล
- นาดที่ ํา นด ป็น นาดจอภาพ ั้นต่ํา 55
นิ้ว
- แสดงภาพดวย ลอดภาพ แบบ LED
Backlight
- สามารถ ชื่อมตออิน ตอร์ น็ตได (Smart
TV)
- ชองตอ HDMI ไมนอย วา 2 ชอง พื่อ
าร ชื่อมตอสัญญาณภาพและ สียง
- ชองตอ USB ไมนอย วา 1 ชอง รองรับ
ไฟล์ภาพ พลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว

21,186

0
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0

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 27/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รุภัณฑ์งานบานงาน รัว
จัดซื้อ รื่อง รองน้ําพรอมอุป รณ์และ าร
ติดตั้ง จํานวน 1 รื่อง โดยมี ุณลั ษณะ
ดังนี้
- ตัว รื่องพรอมใส รอง 5 ั้นตอน
- อ น้ําชนิดงวงทางน้ําออ นาดไมต่ํา
วา 1 ุน
- สายน้ํา า นาดยาวไมต่ํา วา 4 มตร
- อตอน้ํา า 3 ทาง และบอลวาล์วน้ํา า
นาดไมต่ํา วา 1/4 นิ้ว

6,955

0

0

0 %

0

0

0

44,000

-100 %

0

รุภัณฑ์ อมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
รื่อง อมพิว ตอร์สํา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ นาดไมนอย วา
19 นิ้ว) จํานวน 2 ชุด
รื่องพิมพ์ Multifunction ล ซอร์ รือ
LED สี จํานวน 1 รื่อง โดยมี ุณลั ษณะ
ดังนี้
- ป็นอุป รณ์ที่มี วามสามารถ ป็น
Printer, Copier และScanner ภายใน
รื่อง ดียว ัน
- มี วามละ อียดใน ารพิมพ์ไมนอย วา
600x600 dpi
- มี วาม ร็วใน ารพิมพ์ าวดําสํา รับ
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

ระดาษ A4 ไมนอย วา 18 นาตอนาที
(ppm)
- มี วาม ร็วใน ารพิมพ์สีสํา รับ ระดาษ
A4 ไมนอย วา 18 นาตอนาที (ppm)
- มี นวย วามจํา (Memory) นาดไม
นอย วา 256 MB
- สามารถสแ น อ สาร นาด A4 ( าว
ดํา และสี) ได
- มี วามละ อียดใน ารสแ นสงสุดไม
นอย วา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อน อ สารอัตโนมัติ (Auto
Document Feed)
- สามารถถายสํา นา อ สารไดทั้งสีและ
าวดํา
- สามารถทําสํา นาไดสงสุดไมนอย วา
99 สํา นา
- สามารถยอและ ยายได 25 ถึง 400
ปอร์ ซ็นต์

นา : 28/113

0

14,950

0

0 %

0

รื่องพิมพ์แบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 รื่อง

0

0

4,300

-100 %

0

รื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED าวดํา ชนิด
Network แบบที่ 1 (25 นา/นาที)
จํานวน 1 รื่อง

0

0

8,900

-100 %

0

0

0

5,800

-100 %

0

รื่องสํารองไฟฟ้า นาด 1 KVA จํานวน 1
รื่อง
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นา : 29/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รื่องสํารองไฟฟ้า นาด 800 VA จํานวน
3 รื่อง

0

0

7,500

-100 %

0

ชุดโปรแ รมระบบปฏิบัติ ารสํา รับ รื่อง
อมพิว ตอร์ แบบสิทธิ ารใชงานประ ภท
ติดตั้งมาจา โรงงาน (OEM) ที่มีลิ สิทธิ์ถ
ตองตาม ฎ มาย จํานวน 2 ชุด

0

0

7,600

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

28,141

14,950

187,100

0

รวมงบลงทุน

28,141

14,950

187,100

0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

4,064,734.21

3,891,599.07

6,775,450

6,969,200

3,584,599

3,651,346.46

4,619,900

13.79 %

5,257,000

งิน พิ่มตาง ๆ อง าราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

67,200

67,200

67,200

0 %

67,200

งินประจําตําแ นง

95,700

103,200

121,200

0 %

121,200

าจางล จางประจํา

699,180

733,620

545,000

1.71 %

554,300

0

0

0

100 %

10,100

1,083,740

1,195,320

1,305,500

3.16 %

1,346,700

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน าราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

งิน พิ่มตาง ๆ องล จางประจํา
าตอบแทนพนั งานจาง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2565

101,205

105,300

92,500

92,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

5,631,624

5,855,986.46

6,751,300

7,449,000

รวมงบบุคลากร

5,631,624

5,855,986.46

6,751,300

7,449,000

าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
อง ์ รป รองสวนทองถิ่น

170,000

172,000

100,000

0 %

100,000

าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

34,620

0

20,000

0 %

20,000

128,193

144,000

168,000

0 %

168,000

0

0

0

100 %

23,800

77,442

46,771

92,400

-100 %

0

410,255

362,771

380,400

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

81,413.84

0

0 %

0

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

38,993.9

0

216,000

-23.15 %

166,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

า ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร า
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

311,800

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โ รง ารจัด ็บ าธรรม นียม ็บ และ น
ยะมลฝอย

0

0

180,000

0 %

180,000

โ รง ารจัด ็บ าธรรม นียม ็บและ น
ยะมลฝอย

160,270

150,825

0

0 %

0

โ รง ารจาง มาบุ ลภาย นอ ทํา วาม
สะอาดและปฏิบัติ งานภายใน อง ลัง

0

0

108,000

-7 %

100,440

โ รง ารจาง มาบุ ลภายนอ ทํา วาม
สะอาดและปฏิบัติงานภายใน อง ลัง

99,000

99,000

0

0 %

0

โ รง ารปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะ บียน
ทรัพย์สิน

0

0

108,000

-7 %

100,440

โ รง ารปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย์สิน

56,892

70,258

0

0 %

0

144,158

133,818

0

0 %

0

0

0

60,000

0 %

60,000

41,810

14,550

80,000

0 %

80,000

541,123.9

549,864.84

752,000

126,571.9

125,416.9

200,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม า
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
2. าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รฯ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รฯ
าบํารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

686,880

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานั งาน
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-25 %

150,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 32/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุงานบานงาน รัว

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

8,215

9,740

20,000

0 %

20,000

วัสดุยานพา นะและ นสง

10,800

0

20,000

0 %

20,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

18,343.23

13,938.61

20,000

0 %

20,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

600

0

0

0 %

0

126,450

169,730

117,000

-42.74 %

67,000

รวมค่าวัสดุ

290,980.13

318,825.51

377,000

277,000

รวมงบดาเนินงาน

1,242,359.03

1,231,461.35

1,509,400

1,275,680

14,500

0

0

วัสดุ อมพิว ตอร์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ์สํานั งาน
จัดซื้อ าอี้ทํางาน จํานวน 5 ตัว โดยมี
ุณลั ษณะ ดังนี้
- นาดไมต่ํา วา 60x65x86x96 ซม.
- พนั พิงและที่นั่งบุฟองน้ํา ุม นัง
สัง ราะ ์
- ที่วางแ นผลิตจา พลาสติ ึ้นรป
- าพลาสติ 5 แฉ ลอพลาสติ
- ปรับระดับ าอี้ ปรับระดับ วามสง
- มุนไดรอบตัว
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0 %

0
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นา : 33/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562
จัดซื้อ รื่องปรับอา าศแบบแย สวนชนิด
แ วนพรอมติดตั้ง นาดไมต่ํา วา 24,000
บีทีย จํานวน 2 รื่อง โดยมี ุณลั ษณะ
ดังนี้
- มีระบบฟอ อา าศ ชน แผนฟอ อา าศ
ตะแ รงไฟฟ้า รือ รื่องผลิตประจุไฟฟ้า
สามารถดั จับอนุภา ฝุ่นละออง และ
อุป รณ์สามารถทํา วามสะอาดได
- มี วาม นวง วลา ารทํางาน
อม พรส ซอร์
- ไดรับ ารรับรองมาตรฐาน ผลิต
อุตสา รรม และฉลา ประ ยัดไฟฟ้า
บอร์ 5
จัดซื้อ รื่องพิมพ์ ช็ จํานวน 1 รื่อง โดย
มี ุณลั ษณะ ดังนี้
- ระบบพิมพ์ : Impact dot matrix Bi –
direction with logic seeking
- จอแสดงผล : 4 statut LED
- นวย วามจํา : 64 GB
- นาดตัวอั ษรตอนิ้ว : 10,12 cpi
- จํานวน ็มพิมพ์ : 24 pins

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

64,000

0

0

0 %

0

28,900

0

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
จัดซื้อโตะทํางานพรอม าอี้ จํานวน 2 ชุด
โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
(1) โตะทํางาน
- ป็นโตะ ล็ นาดไมนอย วา 5 ฟุต
-มี 4 ลิ้นชั ุญแจล็อ อัตโนมัติ
- นาโตะ ระจ ใส นา 2 ุน
- นาดไมนอย วา 154x78x75.3 ซม.
-สี ทา
(2) าอี้ทํางาน
-พนั พิงและที่นั่ง ึ้นโ รงไมบุฟองน้ํา ุม
นังสัง ราะ ์
-ที่วางแ นผลิตจา พลาสติ ึ้นรป
- าพลาสติ 5 แฉ ลอพลาสติ สีดํา
-ปรับระดับ าอี้ระบบ GasLifting
-ปรับระดับ วามสงไดระ วาง 86-96 ซม.

ประมาณการ
ปี 2563

20,000

ปี 2564

0
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ยอดต่าง (%)

0

0 %

ปี 2565

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
จัดซื้อโตะพับอ น ประสง ์ จํานวน 4 ตัว
โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
- นาโตะ ป็นโฟ ม าสี าว ดานลางปิด
ดวยแผนไมอัด รือแผน มลามีน
- าโตะพับ ็บได รอง าดวยพลาสติ
แ ็ง 4 จุด ันลื่นและป้อง ันรอย ีด วน
บนพื้นผิว
- นาดไมนอย วา 75x180x75 ซม.

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

6,000

0

0

0 %

0

0

0

854,000

-100 %

0

รุภัณฑ์ยานพา นะและ นสง
รถบรรทุ (ดี ซล) แบบดับ บิ้ลแ ็บ
รุภัณฑ์ อมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
รื่อง อมพิว ตอร์ สํา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จํานวน 2 รื่อง โดยมี
ุณลั ษณะ ดังนี้
1) มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย
วา 6 แ น ลั ( 6 core) โดยมี วาม ร็ว
สัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย วา 3.0
GHz และมี ท โนโลยี พิ่มสัญญาณนาฬิ า
ไดใน รณีที่ตองใช วามสามารถใน าร
ประมวลผลสงจํานวน 1 นวย
2) มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย
วามจํา แบบ Cache Memory รวมใน
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ระดับ (Level) ดียว ัน นาดไมนอย วา 9
MB
3) มี นวยประมวลผล พื่อแสดงภาพ ป็น
แผงวงจร พื่อแสดงภาพแย จา แผงวงจร
ลั ที่มี นวย วามจํา นาดไมนอย วา 2
GB
4) มี นวย วามจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4
รือดี วา นาดไมนอย วา 4 GB
5) มี นวยจัด ็บ อมล ชนิด SATA รือดี
วา นาด วามจุไมนอย วา 1 TB
6) มี DVD-RW รือดี วา จํานวน 1 นวย
7) มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000 Base – T
รือดี วา จํานวนไมนอย วา 1 ชอง
8) มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB
2.0 รือดี วา ไมนอย วา 3 ชอง
9) มีแป้นพิมพ์และ มาส์
10) มีจอแสดงภาพ นาดไมนอย วา 19
นิ้ว จํานวน 1 นวย

นา : 36/113

0

43,800

รื่อง อมพิว ตอร์โนตบุ สํา รับงาน
ประมวลผล จํานวน 2 รื่อง โดยมี
ุณลั ษณะ ดังนี้
1) มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย
วา 4 แ น ลั ( 4 core) จํานวน 1
นวยโดยมี นวย วามจํา แบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน
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0
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นา : 37/113

นาดไมนอย วา 4 MB ตองมี วาม ร็ว
สัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย วา 2.2
GHz และมี นวยประมวลผลดาน ราฟิ
(Graphics Processing Unit) ไมนอย วา
10 แ น
2) มี นวย วามจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4
รือดี วา นาดไมนอย วา 8 GB
3) มี นวยจัด ็บ อมล ชนิด SATA รือดี
วา นาด วามจุไมนอย วา 1 TB
4) มีจอภาพที่รองรับ วามละ อียดไมนอย
วา 1,366x768 Pixel และมี นาดไมนอย
วา 12 นิ้ว
5) มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB
2.0 รือดี วา ไมนอย วา 3 ชอง
6) มีชอง ชื่อมตอ HDMI รือ VGA จํานวน
ไมนอย วา 1 ชอง
7) มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000 Base – T
รือดี วา จํานวนไมนอย วา 1 ชอง
8) สามารถใชงาน Wi-Fi และ Bluetooth
ได

0

44,000

0

รวมค่าครุภัณฑ์

133,400

87,800

854,000

0

รวมงบลงทุน

133,400

87,800

854,000

0

รวมงานบริหารงานคลัง

7,007,383.03

7,175,247.81

9,114,700

8,724,680

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

•••• 68 ••• 369

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 38/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน าราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

0

0

0

100 %

388,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

388,000

รวมงบบุคลากร

0

0

0

388,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

10,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

70,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

0

0

0

458,000

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

25,520,597.4

25,007,552.7

34,809,730

33,605,880

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
า ชาบาน
รวมค่าตอบแทน

100 %

60,000
60,000

ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม า
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รฯ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน าราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

1,389,960

89,040

2,178,080

-80.91 %

415,800

7,040

0

10,600

-100 %

0

งินประจําตําแ นง

0

4,500

18,000

0 %

18,000

าจางล จางประจํา

972,960

0

783,920

-100 %

0

2,122,360

0

2,780,630

-100 %

0

356,685

0

378,000

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

4,849,005

93,540

6,149,230

433,800

รวมงบบุคลากร

4,849,005

93,540

6,149,230

433,800

63,600

0

185,000

-100 %

0

77,000

0

120,000

-60 %

48,000

งิน พิ่มตาง ๆ อง าราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

าตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
อง ์ รป รองสวนทองถิ่น
า ชาบาน
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นา : 40/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

34,900

0

48,800

-100 %

0

175,500

0

353,800

28,962

0

50,000

-100 %

0

0

0

216,000

-100 %

0

197,419

0

0

0 %

0

196,200

0

0

0 %

0

24,884

0

0

0 %

0

48,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
โ รง ารจาง มาบุ ลภายนอ ทํา วาม
สะอาดอา ารป้อง ัน และบรร ทาสาธารณ
ภัย
โ รง ารจาง มาบุุ ลภายนอ ปฏิบัติ
นาที่ทํา วามสะอาดอา ารงานป้อง ัน
และบรร ทาสาธารณภัย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม า
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
1.โ รง ารฝึ อบรม พิ่มศั ยภาพอาสา
สมั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน (อปพร.)
3.โ รง ารจัดตั้งศนย์ปฏิบัติ ารและจุด
ตรวจ วามปลอดภัยดาน ารจราจรทาง
ถนน
ชวง ทศ าลปีใ ม
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
4.โ รง ารจัดตั้งศนย์ปฏิบัติ ารและจุด
ตรวจ วามปลอดภัยดาน ารจราจรทาง
ถนนชวง ทศ าลสง รานต์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

40,686

0

0

0 %

0

19,541.8

0

0

0 %

0

19,200

0

0

0 %

0

34,702.5

0

0

0 %

0

86,072

0

0

0 %

0

0

0

40,000

-87.5 %

5,000

321,825.9

0

450,000

-11.11 %

400,000

969,493.2

0

756,000

วัสดุสํานั งาน

39,102

0

0

0 %

0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

14,800

0

0

0 %

0

วัสดุงานบานงาน รัว

24,882

0

0

0 %

0

วัสดุยานพา นะและ นสง

22,840

0

0

0 %

0

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

161,601

0

0

0 %

0

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

8,000

0

0

0 %

0

5.โ รง ารฝึ ซอมแผนป้อง ันและบรร ทา
สาธารณภัย
6.โ รง ารรณรง ์สง สริม ารสวม มว
นิรภัยฯ
7.โ รง ารฝึ อบรม ยาวชนรทันภัย
8. าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รฯ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รฯ
าบํารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

405,000

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

วัสดุ รื่องแตง าย

128,000

0

0

0 %

0

วัสดุ อมพิว ตอร์

57,450

0

0

0 %

0

วัสดุ รื่องดับ พลิง

189,150

0

0

0 %

0

645,825

0

0

101,691.89

0

0

0 %

0

91,472.12

0

0

0 %

0

4,264.82

0

0

0 %

0

7,575.6

0

0

0 %

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

205,004.43

0

0

0

รวมงบดาเนินงาน

1,995,822.63

0

1,109,800

453,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

6,844,827.63

93,540

7,259,030

886,800

งิน ดือน าราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

0

196,920

0

100 %

237,390

าตอบแทนพนั งานจาง

0

138,000

0

100 %

156,900

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

0

21,420

0

100 %

17,220

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

356,340

0

411,510

รวมงบบุคลากร

0

356,340

0

411,510

รวมค่าวัสดุ

0

ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า
าน้ําประปา าน้ําบาดาล
าบริ ารโทรศัพท์
าบริ ารสื่อสารและโทร มนา ม

งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
อง ์ รป รองสวนทองถิ่น

0

9,000

0

100 %

12,000

าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

0

0

0

100 %

10,000

0

9,000

0

22,000

20,496

0

0 %

0

0

7,590

0

0 %

0

าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รฯ

0

0

0

100 %

5,000

โ รง ารสง สริมและพัฒนาระบบ ารจัด
ระ บียบ าร จํา นายสิน าในที่ รือ ทาง
สาธารณะ

0

0

0

100 %

30,000

ระบบ ารจัดระ บียบ าร จํา นายสิน าใน
ที่ รือ ทางสาธารณะ

0

0

30,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

22,000

28,086

30,000

35,000

รวมงบดาเนินงาน

22,000

37,086

30,000

57,000

รวมค่าตอบแทน

22,000

ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม า
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
1.โ รง ารสง สริมและพัฒนาระบบ ารจัด
ระ บียบ ารจํา นายสิน าในที่ รือทาง
สาธารณะ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ตลําโพง ยาย สียง ลื่อนที่ลอลา จํานวน
1 ชุด โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
- ลําโพงไมนอย วา 15 นิ้ว แอมป์ไมนอย
วา 100 วัตต์
- พรอมไม ์ลอย UHF ญาณ แบบไม ์
- ปรับระดับ สียง Volume ได
- ภายในตัวลําโพงบรรจุแบต ตอรี่ DC12
- แบบลอลา ลื่อนที่

0

9,500

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

9,500

0

0

รวมงบลงทุน

0

9,500

0

0

รวมงานเทศกิจ

22,000

402,926

30,000

468,510

งิน ดือน าราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

0

1,375,860

0

100 %

1,576,910

งิน พิ่มตาง ๆ อง าราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

0

10,560

0

100 %

10,600

0

1,020,300

0

100 %

817,500

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

าจางล จางประจํา
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

าตอบแทนพนั งานจาง

0

2,146,320

0

100 %

2,394,000

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

0

324,480

0

100 %

337,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

4,877,520

0

5,136,090

รวมงบบุคลากร

0

4,877,520

0

5,136,090

าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
อง ์ รป รองสวนทองถิ่น

0

97,100

0

100 %

88,000

าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

0

0

0

100 %

84,000

า ชาบาน

0

64,000

0

0 %

0

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร า
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา

0

0

0

100 %

38,800

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

0

20,300

0

0 %

0

0

181,400

0

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

218,389

0

0 %

0

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

0

0

100 %

50,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

รวมค่าตอบแทน

210,800

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โ รง ารจาง มาบุ ลภายนอ ทํา วาม
สะอาดอา ารป้อง ัน และบรร ทาสาธารณ
ภัย

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

0

100 %

200,900

0

48,686

0

0 %

0

าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รฯ

0

0

0

100 %

40,000

โ รง ารจัด ิจ รรม นื่องในวัน อปพร.

0

0

20,000

-50 %

10,000

โ รง ารจัดตั้งศนย์ปฏิบัติ าร และจุดตรวจ
วามปลอดภัย ดาน ารจราจรทางถนนชวง
ทศ าลปีใ ม

0

0

30,000

-33.33 %

20,000

โ รง ารจัดตั้งศนย์ปฏิบัติ าร และจุดตรวจ
วามปลอดภัย ดาน ารจราจรทางถนนชวง
ทศ าลสง รานต์

0

0

30,000

-33.33 %

20,000

0

25,814

0

0 %

0

0

0

0

100 %

50,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม า
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

โ รง ารจัดตั้งศนย์ปฏิบัติ ารและจุดตรวจ
วามปลอดภัยดานจราจร
ทางถนนชวง ทศ าลปีใ ม
โ รง ารฝึ ซอมแผนป้อง ันและบรร ทา
สาธารณภัย
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โ รง ารฝึ ซอมแผนป้อง ันและบรร ทา
สาธารณภัย

0

15,752

0

0 %

0

โ รง ารฝึ ซอมแผนป้อง ันฯ

0

0

40,000

-100 %

0

โ รง ารฝึ อบรม พิ่มศั ย ภาพอาสาสมั ร
ป้อง ันภัยฝ่าย พล รือน(อปพร.)

0

0

200,000

-75 %

50,000

0

421,642.6

0

0 %

0

0

730,283.6

320,000

วัสดุยานพา นะและ นสง

0

68,800

70,000

-10 %

63,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

0

118,935.24

230,000

-8.7 %

210,000

วัสดุ รื่องแตง าย

0

188,220

100,000

-10 %

90,000

วัสดุ รื่องดับ พลิง

0

146,880

150,000

-40 %

90,000

รวมค่าวัสดุ

0

522,835.24

550,000

453,000

รวมงบดาเนินงาน

0

1,434,518.84

870,000

1,104,700

าบํารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

440,900

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ์ รื่องดับ พลิง
รื่องชุดชวย ายใจ(SCBA)พรอมอุป รณ์
และ รื่องอัดอา าศ

0

0

475,000

-100 %

0

ชุดผจญ พลิง ตามมาตรฐาน NFPA

0

0

200,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

675,000

0

รวมงบลงทุน

0

0

675,000

0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0

6,312,038.84

1,545,000

6,240,790

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

6,866,827.63

6,808,504.84

8,834,030

7,596,100

งิน ดือน าราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

58,420,168

58,301,227

67,120,620

-1.72 %

65,964,800

งิน พิ่มตาง ๆ อง าราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

6,494,595.15

6,888,440

7,658,400

-3.91 %

7,359,000

2,710

10,838

103,200

0 %

103,200

7,804,944.87

8,316,337

8,722,200

15.26 %

10,053,600

1,181,220

996,300

1,040,660

4.44 %

1,086,900

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งินประจําตําแ นง
งินวิทยฐานะ
าจางล จางประจํา
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
งิน พิ่มตาง ๆ องล จางประจํา

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

2,520

0

10,080

100.4 %

20,200

2,167,285

1,362,145

2,417,600

1.28 %

2,448,600

283,756

162,455

250,300

-19.26 %

202,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

76,357,199.02

76,037,742

87,323,060

87,238,400

รวมงบบุคลากร

76,357,199.02

76,037,742

87,323,060

87,238,400

141,800

171,200

281,500

-25.4 %

210,000

90,500

69,677

343,700

-9.22 %

312,000

0

0

0

100 %

13,200

9,000

10,120

12,700

-100 %

0

241,300

250,997

637,900

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

69,544

0

80,000

-45 %

44,000

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

71,335

0

0 %

0

โ รง ารจาง มา บริ ารสอน

0

0

540,000

-13.33 %

468,000

าตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
อง ์ รป รองสวนทองถิ่น
า ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร า
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

535,200

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 50/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โ รง ารจาง มา บุ ลภายนอ พื่อ
ปฏิบัติงานดาน ล า นุ ารและ ารจัด าร
ทั่วไป อง อง าร ศึ ษา

0

0

900,000

-20 %

720,000

โ รง ารจาง มา รสอน ภาษาชาวตาง
ประ ทศ

0

0

639,000

0.16 %

640,000

โ รง ารจาง มา รสอนภาษาตาง
ประ ทศ(ชาวตางประ ทศ)

554,876

539,250

0

0 %

0

โ รง ารจาง มาบริ ารสอน

495,000

495,000

0

0 %

0

0

0

324,000

0 %

324,000

โ รง ารจาง มาบุ ลภายนอ พื่อปฏิบัติ
งานดาน ล านุ ารและ ารจัด ารทัุวไป

825,000

825,000

0

0 %

0

โ รง ารจาง มาบุุ ลภายนอ ชวย
ปฏิบัติงานภายใน อง ารศึ ษา

297,000

297,000

0

0 %

0

โ รง ารจาง มายามรั ษา วามปลอดภัย
และรั ษา วามสะอาดประจําโรง รียน ใน
สัง ัด ทศบาล/ศนย์พัฒนา ด็ ล็ และใน
สํานั งาน

0

0

1,836,000

0 %

1,836,000

โ รง ารจาง มายามรั ษา วามปลอดภัย

898,835

981,000

0

0 %

0

โ รง ารจาง มารั ษา วามสะอาด

692,419

693,000

0

0 %

0

โ รง ารจาง มาบุ ล ภายนอ ชวย
ปฏิบัติงาน งานภายใน อง ารศึ ษา
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นา : 51/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม า
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
4. โ รง ารจัดทําแผนพัฒนา ารศึ ษา
29,180

28,140

0

0 %

0

1. โ รง ารม รรม ารศึ ษาทองถิ่นระดับ
ภา ตะวันออ ฉียง นือ

96,100

0

0

0 %

0

2. โ รง ารศึ ษาดงานม รรม ารจัด าร
ศึ ษาทองถิ่น (ระดับประ ทศ)

171,402

0

0

0 %

0

3. โ รง ารอบรมพัฒนาบุ ลา รทาง าร
ศึ ษาและศึ ษาดงาน

399,934

399,125

0

0 %

0

5. โ รง ารสนับสนุน าใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา

20,367,967

10,774,413

0

0 %

0

7. าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารใน
ราชอาณาจั รฯ

143,808.72

226,032

0

0 %

0

0

0

178,400

11.38 %

198,700

0

0

0

100 %

50,000

าใชจายใน ารจัด ารศึ ษา สํา รับศนย์
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล มือง มืองพล
าใชจายใน ารจัดประชุมราช าร
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นา : 52/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562
าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รฯ

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

200,000

0 %

200,000

79,585

0

0

0 %

0

โ รง าร าใชจายใน ารสง สริม ิจ รรม
รั ารอานในสถานศึ ษาสัง ดั อง ์ ร
ป รองสวนทองถิ่น

0

0

150,000

-100 %

0

โ รง ารจัดทําแผน พัฒนา ารศึ ษา

0

0

30,000

0 %

30,000

โ รง ารประชุม ลุมวิชา าร พื่อพัฒนา
งานวิชา าร ใ มี ุณภาพ

0

0

10,000

0 %

10,000

2,907

6,710

0

0 %

0

โ รง ารปรับปรุง ลั สตรสถานศึ ษา

0

0

60,000

-100 %

0

โ รง ารพัฒนา าราช าร ร ใน
โรง รียน/ รศนย์พัฒนา ด็ ล็

0

0

459,000

0 %

459,000

โ รง ารพัฒนาศั ยภาพและ มแ ็งใ ับ
ณะ รรม ารพัฒนา ารศึ ษา ทศบาล
มือง มืองพล

195,920

199,590

0

0 %

0

โ รง ารพัฒนาศั ยภาพและ วาม มแ ็ง
ใ ับ ณะ รรม าร ารศึ ษา ทศบาล
มือง มืองพลและผที่มีสวน ี่ยว อง ับ าร
จัดทําแผน ารศึ ษา

0

0

0

100 %

100,000

โ รง าร ลินิ ภาษาไทย

โ รง ารประชุม ลุมวิชา าร พื่อพัฒนางาน
วิชา ารใ มี ุณภาพ
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นา : 53/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โ รง ารม รรม ารศึ ษา ทองถิ่นระดับ
ภา ตะวันออ ฉียง นือและศึ ษาและด
งาน

0

0

41,000

21.95 %

50,000

โ รง ารรณรง ์ พื่อป้อง ันยา สพติดใน
สถานศึ ษา

0

0

57,000

-100 %

0

โ รง ารศึ ษาดงานม รรม ารจัด าร
ศึ ษาทองถิ่น (ระดับประ ทศ)

0

0

30,000

66.67 %

50,000

38,085

38,097

0

0 %

0

โ รง ารสง สริม ุณภาพ จริยธรรม สํา รับ
รและ บุ ลา รทาง ารศึ ษา

0

0

40,000

-100 %

0

โ รง ารสง สริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา
องทองถิ่น าปจจัย พื้นฐานสํา รับนั
รียนยา จน

0

0

1,010,600

-9.56 %

914,000

โ รง ารสนับสนุน าใชจาย ใน ารจัด าร
ศึ ษาตั้งแตระดับ อนุบาลจนจบ ารศึ ษา
ั้น พื้นฐาน

0

0

9,361,900

-17.95 %

7,681,500

100,000

0

0

0 %

0

โ รง ารสนับสนุนอา าร ลางวัน

0

0

5,748,500

-2.8 %

5,587,400

โ รง ารสราง สริมภมิ ุม ัน ยา สพติด ด็
และ ยาวชน นอ สถานศึ ษา

0

0

200,000

-100 %

0

โ รง ารสง สริม ุณธรรม จริยธรรม
สํา รับ รและบุ ลา รทาง ารศึ ษา

โ รง ารสนับสนุนและพัฒนา ารจัด าร
ศึ ษาศนย์ ด็ ล็
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นา : 54/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โ รง ารอบรม ชิงปฏิบัติ ารประ มินผล
ารปฏิบัติ ราช าร องพนั งาน ร และ
บุ ลา รทาง ารศึ ษา

0

0

0

100 %

60,000

โ รง ารอบรม ชิงปฏิบัติ าร ารประ มิน
ผล ารปฏิบัติราช าร องพนั งาน รและ
บุ ลา รทาง ารศึ ษา

30,000

0

0

0 %

0

โ รง ารอบรมพัฒนา รและบุ ลา ร าร
ศึ ษาและศึ ษาดงาน

0

0

0

100 %

100,000

โ รง ารอิน ตอร์ น็ตโรง รียน

0

0

24,400

106.56 %

50,400

46,980

166,400

363,400

-87.62 %

45,000

25,534,542.72

15,740,092

22,283,200

58,775

79,703

120,000

-41.67 %

70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

9,550

9,850

41,000

-51.22 %

20,000

วัสดุงานบานงาน รัว

24,895

29,873

40,000 6,277.75 %

2,551,100

าอา าร สริม (นม)

2,054,986.52

0

2,485,400

-100 %

0

วัสดุ อสราง

7,585

0

21,000

-28.57 %

15,000

วัสดุยานพา นะและ นสง

9,600

66,000

30,000

0 %

30,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

34,232.73

32,147.62

60,000

-33.33 %

40,000

2,880

0

5,000

0 %

5,000

14,500

0

5,000

0 %

5,000

าบํารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

19,618,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานั งาน

วัสดุ าร ษตร
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร
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นา : 55/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุ อมพิว ตอร์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

59,710

69,650

80,000

2,276,714.25

287,223.62

2,887,400

1,499,825.62

1,426,129.57

1,550,000

-9.68 %

1,400,000

578,181.92

604,813.93

650,000

-4.62 %

620,000

14,064.62

12,193.53

15,000

-33.33 %

10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

2,092,072.16

2,043,137.03

2,215,000

2,030,000

รวมงบดาเนินงาน

30,144,629.13

18,321,449.65

28,023,500

24,989,300

0

0

5,500

รวมค่าวัสดุ

-12.5 %

ปี 2565
70,000
2,806,100

ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า
าน้ําประปา าน้ําบาดาล
าบริ ารโทรศัพท์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ์สํานั งาน
าอี้ อมพิว ตอร์ จํานวน 2 ชุด
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-100 %

0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 56/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562
าอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว โดยมี
ุณลั ษณะ ดังนี้
- พนั พิงและที่นั่ง ึ้นโ รง ล็ บุฟองน้ํา
ุม นัง PVC
- ที่วางแ นผลิตจา พลาสติ
- าพลาสติ ลอไนลอน สีดํา
- ปรับระดับ าอี้ระบบ Gas Lifting
- รองรับน้ํา นั ไดไมนอย วา 80 .
- นาดไมนอย วา 55x60x90 ซม.

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

6,560

0

0 %

0

าอี้สํานั งาน จํานวน 2 ตัว

0

0

6,560

-100 %

0

รื่องปรับอา าศ แบบแย สวน ชนิดแ วน
นาดไมต่ํา วา 26,000 บีทีย จํานวน 1
รื่อง

0

0

36,000

-100 %

0

0

0

23,000

-100 %

0

โตะทํางาน ล็ 5 ฟุต จํานวน 2 ตัว
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นา : 57/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โตะทํางาน ล็ จํานวน 2 ตัว โดยมี
ุณลั ษณะ ดังนี้
- โ รงโตะผลิตจา แผน ล็ ทําสี
- ผิวโตะทนตอ วามรอน วามชื้น และรอย
ีด วนไดดี ทํา วามสะอาดงาย
- ลิ้นชั ทั้ง 2 างๆละ 3 ลิ้นชั และลิ้นชั
ลาง 1 ลิ้นชั พรอม ุญแจล็อ ลิ้นชั 2
ชุด ุญแจ
- ลองลิ้นชั ใชชุดราง ลื่อน ล็ ทําสี ล
ลอไนลอน แ ็งแรงทนทาน
- มีที่พั ทา ณะนั่งทํางานได
- นาดโตะ วาง ไมนอย วา 150x75x75
ซม.
โตะสํา รับวาง อมพิว ตอร์ จํานวน 2 ชุด

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

23,000

0

0 %

0

0

0

4,200

-100 %

0

150,000

0

0

0 %

0

0

99,500

0

0 %

0

รุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โ รง ารติดตั้ง ลองวงจรปิด (CCTV) ใน
บริ วณโรง รียน ทศบาล นองแวงประชา
อุปถัมภ์
โ รง ารติดตั้ง รื่อง สียงอา าร
อ น ประสง ์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รุภัณฑ์งานบานงาน รัว
รื่องตัด ญา (แบบ อแ ็ง) จํานวน 2
รื่อง

0

0

19,000

-100 %

0

0

0

44,000

-100 %

0

0

0

4,300

-100 %

0

รื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED าวดํา ชนิด
Network แบบที่ 1 จํานวน 2 รื่อง

0

0

17,800

-100 %

0

ชุดโปรแ รมระบบปฏิบัติ ารสํา รับ รื่อง
อมพิว ตอร์ และ รื่อง อมพิว ตอร์โนต
บุ แบบสิทธิ ารใชงานประ ภทติดตั้งมา
จา โรงงาน (OEM) ที่มีลิ สิทธิ์ถ ตองตาม
ฎ มาย จํานวน 2 ชุด

0

0

7,600

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

150,000

129,060

167,960

445,500

0

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

445,500

0

0

0

รวมงบลงทุน

595,500

129,060

167,960

0

รุภัณฑ์ อมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
รื่อง อมพิว ตอร์ สํา รับงานประมาณผล
แบบที่ 1 จํานวน 2 รื่อง
รื่องพิมพ์แบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 รื่อง

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
าปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสราง
โ รง ารซอมแซมปรับปรุงอา าร รียน
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0 %

0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 59/113

รายจ่ายจริง

ประมาณการ

ปี 2562

ปี 2563

107,097,328.15

94,488,251.65

115,514,520

งิน ดือน าราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

0

610,020

0

0 %

0

งินวิทยฐานะ

0

42,000

0

0 %

0

าตอบแทนพนั งานจาง

0

844,299

0

0 %

0

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

0

93,637

0

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

1,589,956

0

0

รวมงบบุคลากร

0

1,589,956

0

0

248,000

249,900

0

0 %

0

87,716

0

0

0 %

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565
112,227,700

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม า
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
1.โ รง ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ

2. โ รง ารจัด ิจ รรม ด็ และ ยาวชน
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 60/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562
3. โ รง าร ารศึ ษา พื่อตอตาน ารใชยา
สพติดใน ด็ นั รียน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

62,400

0

0

0 %

0

โ รง ารจัดงาน วัน ด็ แ งชาติ

0

0

0

100 %

180,000

โ รง ารจัดงาน วัน ด็ แ งชาติ

0

0

32,040

-100 %

0

โ รง ารสนับสนุน าใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา

0

6,441,420

0

0 %

0

โ รง ารสนับสนุนและพัฒนา ารจัด าร
ศึ ษา องศนย์พัฒนา ด็ ล็

0

0

100,000

-100 %

0

โ รง ารสนับสนุนและพัฒนา ารจัด าร
ศึ ษา องศนย์พัฒนา ด็ ล็

0

0

0

100 %

180,000

0

100,000

0

0 %

0

398,116

6,791,320

132,040

0

2,583,399.56

0

รวมค่าวัสดุ

0

2,583,399.56

0

0

รวมงบดาเนินงาน

398,116

9,374,719.56

132,040

360,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

398,116

10,964,675.56

132,040

360,000

โ รง ารสนับสนุนและพัฒนา ารจัด าร
ศึ ษาศนย์พัฒนา ด็ ล็
รวมค่าใช้สอย

360,000

ค่าวัสดุ
าอา าร สริม (นม)
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0 %

0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 61/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม า
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
1. โ รง ารประ วดและแ ง ันทาง
วิชา าร

29,190

3,897

0

0 %

0

3. โ รง ารย ยอง ชิดช ียรติ รและ
บุ ลา รดี ดนในสถานศึ ษา

19,925

19,795

0

0 %

0

10,000

0

0

0 %

0

โ รง ารจัด ิจ รรม ด็ และ ยาวชน

0

0

0

100 %

260,000

โ รง ารประ วดและ แ ง ันทางวิชา าร

0

0

0

100 %

30,000

โ รง ารประ วดและ แ ง ันทางวิชา าร

0

0

30,000

-100 %

0

โ รง ารประ วดสื่อ าร รียน ารสอน

0

0

30,000

-100 %

0

4. โ รง ารประ วดสื่อ าร รียน ารสอน
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 62/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โ รง ารประ วดสื่อ าร รียน ารสอน

0

0

0

100 %

30,000

โ รง ารย ยอง ชิดช ียรติ รและ
บุ ลา รดี ดนใน สถานศึ ษา

0

0

0

100 %

20,000

โ รง ารย ยอง ชิดช ียรติ รและ
บุ ลา รดี ดนใน สถานศึ ษา

0

0

20,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

59,115

23,692

80,000

340,000

รวมงบดาเนินงาน

59,115

23,692

80,000

340,000

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ

59,115

23,692

80,000

340,000

รวมแผนงานการศึกษา

107,554,559.15

105,476,619.21

115,726,560

112,927,700

2,878,140

652,440

4,098,900

4.42 %

4,280,100

85,200

67,200

85,200

0 %

85,200

งินประจําตําแ นง

103,200

67,200

103,200

0 %

103,200

าจางล จางประจํา

1,337,700

282,300

1,581,300

5.91 %

1,674,800

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน าราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น
งิน พิ่มตาง ๆ อง าราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 63/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562
งิน พิ่มตาง ๆ องล จางประจํา

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

2,500

140 %

6,000

1,202,767.58

405,840

1,575,380

3.21 %

1,625,900

208,580

62,880

264,000

-24.36 %

199,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

5,815,587.58

1,537,860

7,710,480

7,974,900

รวมงบบุคลากร

5,815,587.58

1,537,860

7,710,480

7,974,900

0

101,840

0

0 %

0

189,080

92,000

242,000

-5.79 %

228,000

0

0

0

100 %

41,500

50,100

4,200

62,600

-100 %

0

239,180

198,040

304,600

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

28,283

0

0 %

0

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

42,013

0

167,000

53.89 %

257,000

1,089,000

990,000

0

0 %

0

าตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
อง ์ รป รองสวนทองถิ่น
า ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร า
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

269,500

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

โ รง ารจาง มาบุ ลภายนอ ปฏิบัติงาน
ภายใน องสาธารณสุ และสิ่งแวดลอม
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 64/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โ รงจาง มาบุ ลภายนอ ชวยปฏิบัติ
งานใน องสาธารณสุ และสิ่งแวดลอม

0

0

1,368,000

-100 %

0

โ รงจาง มาบุ ลภายนอ ชวยปฏิบัติ
งานใน องสาธารณสุ และสิ่งแวดลอม

0

0

0

100 %

1,286,000

114,434

39,266

0

0 %

0

0

0

36,500

36.99 %

50,000

60,920

24,290

125,000

-20 %

100,000

1,306,367

1,081,839

1,696,500

46,072

58,121

100,000

-20 %

80,000

9,880

9,995

20,000

-25 %

15,000

47,270.83

39,747.45

80,000

-37.5 %

50,000

16,440

31,269

80,000

-37.5 %

50,000

119,662.83

139,132.45

280,000

26,498.98

0

15,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม า
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
1. าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารใน
ราชอาณาจั รฯ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รฯ
าบํารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,693,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานั งาน
วัสดุงานบานงาน รัว
วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
วัสดุ อมพิว ตอร์
รวมค่าวัสดุ

195,000

ค่าสาธารณูปโภค
าน้ําประปา าน้ําบาดาล
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-13.33 %

13,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 65/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562
าบริ ารโทรศัพท์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
-16.67 %

ปี 2565

20,982.71

19,262.41

24,000

20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

47,481.69

19,262.41

39,000

33,000

รวมงบดาเนินงาน

1,712,691.52

1,438,273.86

2,320,100

2,190,500

0

40,000

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ์สํานั งาน
รื่องปรับอา าศแบบแ วน 30,000 บีทีย
จํานวน 1 รื่อง โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
1) ชนิดแ วน
2) มี นาดไมต่ํา วา 30,000 บีทีย
3) รา าที่ ํา นด ป็นรา าที่รวม าติดตั้ง
4) รื่องปรับอา าศที่มี วามสามารถใน
ารทํา วาม ย็น นาดไม ิน 40,000
บีทีย ตองไดรับ ารรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสา รรม และฉลา ประ ยัด
ไฟฟ้า บอร์ 5
5) ตอง ป็น รื่องปรับอา าศที่ประ อบ
สํา ร็จรปทั้งชุด ทั้ง นวยสง วาม ย็นและ
นวยระบาย วามรอนจา โรงงาน ดียว ัน
6) มี วาม นวง วลา ารทํางาน อง
อม พรส ซอร์
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0 %

0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 66/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562
รื่องปรับอา าศแบบติดผนัง 12,000 บีที
ย จํานวน 1 รื่อง โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
1) ชนิดติดผนัง
2) มี นาดไมต่ํา วา 12,000 บีทีย
3) รา าที่ ํา นด ป็นรา าที่รวม าติดตั้ง
4) รื่องปรับอา าศที่มี วามสามารถใน
ารทํา วาม ย็น นาดไม ิน 40,000
บีทีย ตองไดรับ ารรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสา รรม และฉลา ประ ยัด
ไฟฟ้า บอร์ 5
5) ตอง ป็น รื่องปรับอา าศที่ประ อบ
สํา ร็จรปทั้งชุด ทั้ง นวยสง วาม ย็นและ
นวยระบาย วามรอนจา โรงงาน ดียว ัน
6) มี วาม นวง วลา ารทํางาน อง
อม พรส ซอร์

ประมาณการ
ปี 2563

0

ปี 2564

16,900
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ยอดต่าง (%)

0

0 %

ปี 2565

0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 67/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562
รื่องปรับอา าศแบบติดผนัง 24,000 บีที
ย จํานวน 1 รื่อง โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
1) ชนิดติดผนัง
2) มี นาดไมต่ํา วา 24,000 บีทีย
3) รา าที่ ํา นด ป็นรา าที่รวม าติดตั้ง
4) รื่องปรับอา าศที่มี วามสามารถใน
ารทํา วาม ย็น นาดไม ิน 40,000
บีทีย ตองไดรับ ารรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสา รรม และฉลา ประ ยัด
ไฟฟ้า บอร์ 5
5) ตอง ป็น รื่องปรับอา าศที่ประ อบ
สํา ร็จรปทั้งชุด ทั้ง นวยสง วาม ย็นและ
นวยระบาย วามรอนจา โรงงาน ดียว ัน
6) มี วาม นวง วลา ารทํางาน อง
อม พรส ซอร์

ประมาณการ
ปี 2563

0

ปี 2564

27,900
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ยอดต่าง (%)

0

0 %

ปี 2565

0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 68/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562
จัดซื้อ าอี้สํานั งาน จํานวน 7 ตัว โดยมี
ุณลั ษณะ ดังนี้
นาดไมต่ํา วา 60x65x86x96 ซม.
- พนั พิงและที่นั่งบุฟองน้ํา ุม นัง
สัง ราะ ์
- ที่วางแ นผลิตจา พลาสติ ึ้นรป
- าพลาสติ 5 แฉ ลอพลาสติ
- ปรับระดับ าอี้ ปรับระดับ วามสง
- มุนไดรอบตัว

ประมาณการ
ปี 2563

21,000

ปี 2564

0
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ยอดต่าง (%)

0

0 %

ปี 2565

0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 69/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562
จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 2 ตัว โดยมี
ุณลั ษณะ ดังนี้
- นาดไมต่ํา วา 120x60x75 ซม.
- แผน นาโตะผลิตจา ไม พาร์ติ ิลบอร์ด
รด A นาไมนอย วา 25 มม.
ปิด อบดวย PVC
- ลือบผิวดวย Melamin ันน้ํา ทน วาม
รอน และรอย ีด วนไดดี
- ลิ้นชั ดาน วาไมต่ํา วา 2 ลิ้นชั มือจับ
อลมิ นียมพรอม ุญแจล็อ ลิ้นชั ทั้งชุด
- ลองลิ้นชั ใชชุดราง ลื่อน ล็ ลือบสี
ล ลอไนลอน แ ็งแรงทนทาน
- สิน ารับประ ัน ุณภาพอยางนอย 1 ปี

ประมาณการ
ปี 2563

8,800

ปี 2564

0
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ยอดต่าง (%)

0

0 %

ปี 2565

0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 70/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รุภัณฑ์ยานพา นะและ นสง
จัดซื้อรถจั รยานยนต์ นาด 110 ซีซี แบบ
ียร์ธรรมดา จํานวน 1 ัน โดยมี
ุณลั ษณะ ดังนี้
- นาดปริมาตร ระบอ สบไมต่ํา วา 110
ซีซี แบบ ียร์ธรรมดา
- รา าที่ ํา นดไมรวมอุป รณ์และ าจด
ทะ บียน
- ารจัดซื้อรถจั รยานยนต์ ใ มี ุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสา รรม

39,000

0

รุภัณฑ์ อมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
จัดซื้อ รื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
มึ พรอมติดตั้งถัง มึ (Ink Tank
Printer) จํานวน 3 รื่อง โดยมี
ุณลั ษณะ ดังนี้
- ป็นอุป รณ์ที่มี วามสามารถ ป็น
Printer,Copier,Scanner และ FAX ภาย
ใน รื่อง ดียว ัน
- ป็น รื่องพิมพ์แบบฉีด มึ พรอมติด
ตั้งถัง มึ พิมพ์ (Ink Tank Printer)จา โรง
งานผผลิต
- มี วามละ อียดใน ารพิมพ์ไมนอย วา
๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
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0

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

มี วาม ร็วใน ารพิมพ์ าวดําสํา รับ
ระดาษ A4 ไมนอย วา 27 นาตอนาที
(ppm) รือ 8 ภาพตอนาที (ipm)
- มี วาม ร็วใน ารพิมพ์สีสํา รับ
ระดาษ A4 ไมนอย วา 15 นาตอนาที
(ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแ น อ สาร นาด A๔ ( าว
ดํา-สี) ได
- มี วามละ อียดใน ารสแ นสงสุดไม
นอย วา ๑,๒๐๐x1,2๐๐ dpi
- มีถาดป้อน อ สารอัตโนมัติ (Auto
Document Feed)
- สามารถถายสํา นา อ สารไดทั้งสีและ
าวดํา
- สามารถทําสํา นาไดสงสุดไมนอย วา
๙๙ สํา นา
- สามารถยอและ ยายได ๒๕ ถึง ๔๐๐
ปอร์ ซ็นต์
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB
๒.๐ รือดี วา จํานวนไมนอย วา ๑
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย
(Network I

นา : 71/113

-

23,700

0
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0

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 72/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562
จัดซื้อ รื่องสํารองไฟฟ้า นาดไมนอย วา
1 KVA ( 600 Watts)
จํานวน 2 รื่อง โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
- มี ําลังไฟฟ้าดานนอ ไมนอย วา ๑
KVA (๖๐๐ Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอย วา ๑๕
นาที

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

0 %

ปี 2565

11,580

0

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

104,080

84,800

0

0

รวมงบลงทุน

104,080

84,800

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

7,632,359.1

3,060,933.86

10,030,580

10,165,400

งิน ดือน าราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

0

1,795,897.08

0

0 %

0

งินประจําตําแ นง

0

28,596.76

0

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

1,824,493.84

0

0

รวมงบบุคลากร

0

1,824,493.84

0

0

0

108,000

0

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
า ชาบาน

•••• 103 ••• 369

0 %

0
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นา : 73/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

0

8,400

0

0

116,400

0

1. โ รง าร ฝ้าระวัง วามปลอดภัย องน้ํา
อุปโภ บริโภ ในชุมชน

59,336.5

56,068

0

0 %

0

10.โ รง าร ฝ้าระวัง ป้อง ันและ วบ ุม
โร ระบบทาง ดินอา าร

36,900

19,300

0

0 %

0

11. โ รง ารสราง สริมภมิ ุม ันวัยรุนและ
ยาวชน ี่ยว ับอนามัย าร จริญพันธุ์

36,180

0

0

0 %

0

13. โ รง าร ทศบาล มือง มืองพลปลอด
โร พิษสุนั บา

50,000

0

0

0 %

0

14.โ รง ารสง สริม ิจ รรม พื่อสุ ภาพที่ดี
ในผสงอายุ

50,000

0

0

0 %

0

รวมค่าตอบแทน

0 %

0
0

ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม า
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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นา : 74/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562
3. โ รง ารพัฒนารานจํา นาย ม่ํา
มาตรฐานอา ารปลอดภัย

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

29,637

0

0 %

0

4. โ รง ารรณรง ์ลางสวมพรอม ันรับวัน
สง รานต์

13,848

13,848

0

0 %

0

5. โ รง ารสํานั งานสี ียว (Green
Office)

27,960

29,655

0

0 %

0

โ รง าร ทศบาล มือง มืองพล ปลอดโร
พิษสุนั บา ตามโ รง ารสัตว์ปลอดโร น
ปลอดภัยจา โร พิษสุนั บา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สม ด็จพระ จา
นองนาง ธอ จาฟ้า จุฬาภรณวลัยลั ษณ์
อั รราช ุมารี รมพระศรีสวาง วัฒน
วร ัตติยราชนารี

0

0

100,000

-100 %

0

โ รง าร ทศบาล มือง มืองพล ปลอดโร
พิษสุนั บา ตามโ รง ารสัตว์ปลอดโร น
ปลอดภัยจา โร พิษสุนั บา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สม ด็จพระ จา
นองนาง ธอ จาฟ้า จุฬาภรณวลัยลั ษณ์
อั รราช ุมารี รมพระศรีสวาง วัฒน
วร ัตติยราชนารี

0

0

0

100 %

100,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โ รง าร ทศบาล มือง มืองพลปลอดโร
พิษสุนั บา ตามโ รง าร
สัตว์ปลอดภัย นปลอดโร พิษสุนั บา
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลั ษณ์ อั รราช ุมารี
รมพระศรีสวาง รัฒน วร ัตติยราชนารี

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

62,650

0

0 %

0

โ รง าร ฝ้าระวัง ป้อง ันและ วบ ุมโร
ไ ลือดออ และไ ซิ า

0

0

70,000

-100 %

0

โ รง าร ฝ้าระวัง ป้อง ันและ วบ ุมโร
ไ ลือดออ และไ ซิ า

0

0

0

100 %

50,000

โ รง าร ฝ้าระวัง ป้อง ันและ วบ ุมโร
ระบบ ทาง ดินอา าร

0

0

0

100 %

35,000

โ รง าร ฝ้าระวัง ป้อง ันและ วบ ุมโร
ระบบ ทาง ดินอา าร

0

0

40,000

-100 %

0

โ รง าร ฝ้าระวัง ป้อง ันและ วบ ุมโร
ไ ลือดออ และไ ซิ า

64,936

63,174

0

0 %

0

โ รง าร ฝ้าระวัง วาม ปลอดภัย องน้ํา
อุปโภ บริโภ ในชุมชน

0

0

0

100 %

100,000

โ รง าร ฝ้าระวัง วาม ปลอดภัย องน้ํา
อุปโภ บริโภ ในชุมชน

0

0

60,000

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โ รง าร ฝ้าระวังป้อง ัน และ วบ ุม าร
แพรระบาด โร อดส์

0

0

20,000

-100 %

0

โ รง าร ฝ้าระวังป้อง ันและ วบ ุม าร
แพรระบาด องโร อดส์

0

7,650

0

0 %

0

โ รง ารพัฒนารานจํา นาย ม่ําส
มาตรฐานอา าร ปลอดภัย

0

0

30,000

-100 %

0

โ รง ารพัฒนารานจํา นาย ม่ําส
มาตรฐานอา าร ปลอดภัย

0

0

0

100 %

30,000

โ รง ารรณรง ์ าร ฝ้าระวัง ป้อง ัน และ
แ ไ ปญ า พยาธิใบไมในตับและมะ ร็ง
ทอน้ําดี

0

0

50,000

-100 %

0

โ รง ารรณรง ์ลางสวม พรอม ันรับวัน
สง รานต์

0

0

15,000

-100 %

0

โ รง ารรณรง ์ลางสวม พรอม ันรับวัน
สง รานต์

0

0

0

100 %

10,000

โ รง ารสง สริมและพัฒนา ระบบบริ าร
สาธารณสุ มลฐาน ในชุมชน

0

0

0

100 %

276,000

โ รง ารสง สริมและพัฒนา ระบบบริ าร
สาธารณสุ มลฐาน ในชุมชน

0

0

450,000

-100 %

0

โ รง ารสง สริมและพัฒนา าร ประ อบ
ิจ ารจํา นายอา าร

0

0

0

100 %

80,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โ รง ารสง สริมและพัฒนา าร ประ อบ
ิจ ารจํา นายอา าร

0

0

100,000

-100 %

0

โ รง ารสง สริมและพัฒนา ารประ อบ
ิจ ารจํา นายอา าร

39,415.74

97,939

0

0 %

0

โ รง ารสง สริมและพัฒนาระบบบริ าร
สาธารณสุ มลฐานในชุมชน

66,540

18,118

0

0 %

0

โ รง ารสราง สริมภมิ ุม ัน วัยรุนและ
ยาวชน ี่ยว ับ อนามัย าร จริญพันธุ์

0

0

40,000

-100 %

0

โ รง ารสาธารณสุ

ลื่อนที่

0

0

70,000

-100 %

0

โ รง ารสาธารณสุ ลื่อนที่

99,989.2

67,490

0

0 %

0

โ รง ารสํานั งานสี ียว (Green Office)

0

0

0

100 %

30,000

โ รง ารสํานั งานสี ียว (Green Office)

0

0

30,000

-100 %

0

โ รง ารสื่อสารแจง ตือนโร ที่ตอง ฝ้า
ระวังตามฤด าล

0

0

30,000

-100 %

0

โ รง ารสื่อสารแจง ตือนโร ที่ตอง ฝ้าระวัง
ตามฤด าล

0

11,412

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

545,105.44

476,941

1,105,000

9,452.65

0

0

รวมค่าวัสดุ

9,452.65

0

0

0

รวมงบดาเนินงาน

554,558.09

593,341

1,105,000

711,000

711,000

ค่าวัสดุ
วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

•••• 108 ••• 369

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 78/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนอง ์ รประชาชน
โ รง าร งินอุด นุน อสม.ใน ต ทศบาล
มือง มืองพล

105,000

0

0

0 %

0

โ รง ารอุด นุนชุมชนภายใน ต
ทศบาลฯ สํา รับ าร ดํา นินงานตามแนว
ทาง โ รง ารพระราชดําริดาน สาธารณสุ

0

0

280,000

0 %

280,000

280,000

280,000

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

385,000

280,000

280,000

280,000

รวมงบเงินอุดหนุน

385,000

280,000

280,000

280,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

939,558.09

2,697,834.84

1,385,000

991,000

งิน ดือน าราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

0

682,260

0

0 %

0

งินประจําตําแ นง

0

18,000

0

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

700,260

0

0

รวมงบบุคลากร

0

700,260

0

0

โ รง ารอุด นุนชุมชนภายใน ต
ทศบาลฯสํา รับ ารดํา นินงานตามแนว
ทางโ รง ารพระราชดําริดานสาธารณสุุ

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
อง ์ รป รองสวนทองถิ่น

0

0

144,000

-16.67 %

120,000

126,700

6,720

50,000

-10 %

45,000

0

55,000

0

0 %

0

0

12,500

0

0 %

0

126,700

74,220

194,000

โ รง ารรณรง ์ าร ฝ้าระวัง ป้อง ันและ
แ ไ ปญ าพยาธิใบไมในตับและมะ ร็งทอ
น้ําดี

49,700

0

0

รวมค่าใช้สอย

49,700

0

0

0

4,378.13

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

4,378.13

0

0

รวมงบดาเนินงาน

176,400

78,598.13

194,000

165,000

าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
า ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

165,000

ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม า
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
0 %

0
0

ค่าสาธารณูปโภค
าน้ําประปา าน้ําบาดาล
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0 %

0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 80/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ์งานบานงาน รัว
จัดซื้อ ตทําน้ํารอน – น้ํา ย็น จํานวน 1
รื่อง โดยมี ุณลั ษณะ ดังนี้
- ใชทําน้ํารอนและน้ํา ย็นสํา รับดื่ม
- แบบตั้งพื้น
- ัว อ Push – in Faucet (แ วดัน)
- จํานวน 2 ัว อ
- ถัง ว่ํา วามจุถัง 20 ลิตร
- มีชอง ็บแ ว ระดาษ นาด 9 ออนซ์
- แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์

4,999

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

4,999

0

0

0

รวมงบลงทุน

4,999

0

0

0

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข

181,399

778,858.13

194,000

165,000

รวมแผนงานสาธารณสุข

8,753,316.19

6,537,626.83

11,609,580

11,321,400

1,477,500

906,240

1,374,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน าราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น
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26.61 %

1,740,600

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 81/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งิน พิ่มตาง ๆ อง าราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

67,200

67,200

58,800

14.29 %

67,200

งินประจําตําแ นง

85,200

67,200

85,200

0 %

85,200

264,260

279,240

305,000

3.05 %

314,300

41,295

39,600

39,600

-21.46 %

31,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,935,455

1,359,480

1,863,400

2,238,400

รวมงบบุคลากร

1,935,455

1,359,480

1,863,400

2,238,400

0

0

10,000

-20 %

8,000

38,193

0

48,000

0 %

48,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร า
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา

0

0

0

100 %

8,400

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

0

0

8,400

-100 %

0

38,193

0

66,400

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

30,819

0

0 %

0

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

11,261

0

80,000

-62.5 %

30,000

าตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
า ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

รวมค่าตอบแทน

64,400

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 82/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โ รง ารจางงาน นพิ าร

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

97,838

80,322

0

0 %

0

0

0

90,000

0 %

90,000

379,160

340,548

0

0 %

0

0

0

432,000

-25 %

324,000

16,670

17,846

30,000

0 %

30,000

0

0

30,000

0 %

30,000

504,929

469,535

662,000

27,550

39,831

40,000

0 %

40,000

วัสดุงานบานงาน รัว

0

4,964

10,000

-50 %

5,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

0

525.12

5,000

-20 %

4,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

19,950.5

0

0

0 %

0

19,170

19,300

50,000

-92 %

4,000

รวมค่าวัสดุ

66,670.5

64,620.12

105,000

53,000

รวมงบดาเนินงาน

609,792.5

534,155.12

833,400

621,400

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

2,545,247.5

1,893,635.12

2,696,800

2,859,800

โ รง ารจาง มา นพิ าร
โ รง ารจาง มาบุ ลภายนอ ปฏิบัติงาน
ใน องสวัสดิ าร
จาง มาบุ ลภายนอ ปฏิบัติงานใน อง
สวัสดิ าร สัง ม
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม า
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รฯ
าบํารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

504,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานั งาน

วัสดุ อมพิว ตอร์
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 83/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน าราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

0

636,069.33

0

0 %

0

งินประจําตําแ นง

0

18,000

0

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

654,069.33

0

0

รวมงบบุคลากร

0

654,069.33

0

0

0

48,000

0

0

48,000

0

99,995

0

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
า ชาบาน
รวมค่าตอบแทน

0 %

0
0

ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม า
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
4. โ รง ารสง สริมพัฒนาศั ยภาพ อง
ด็ และ ยาวชนใน ต ทศบาล
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0 %

0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 84/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562
3. โ รง ารฝึ อบรม พื่อพัฒนาศั ยภาพ
องชมรมผสงอายุ ทศบาล มือง มืองพล
และทัศนศึ ษาดงาน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

99,851

0

0

0 %

0

69,948

0

0

0 %

0

30,000

0

0

0 %

0

โ รง ารฝึ อบรม พื่อพัฒนาศั ยภาพ อง
ชมรมผสงอายุ ทศบาล มือง มืองพล และ
ทัศนศึ ษาดงาน

0

0

100,000

-100 %

0

โ รง ารอบรมอาสาสมั ร ผดแล นพิ าร

0

0

30,000

0 %

30,000

299,794

0

130,000

2,975

0

0

รวมค่าวัสดุ

2,975

0

0

0

รวมงบดาเนินงาน

302,769

48,000

130,000

30,000

1.โ รง าร ทศบาล ลื่อนที่
5. โ รง ารอบรมอาสาสมั รผดแลผพิ าร

รวมค่าใช้สอย

30,000

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบานงาน รัว
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0 %

0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 85/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็นสาธารณประโยชน์
โ รง าร งินอุด นุน าชาด จัง วัด
อนแ น

0

0

100,000

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

0

0

100,000

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

100,000

0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

302,769

702,069.33

230,000

30,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

2,848,016.5

2,595,704.45

2,926,800

2,889,800

2,888,940

985,200

3,400,940

9.27 %

3,716,300

67,200

67,200

109,200

0 %

109,200

งินประจําตําแ นง

103,200

67,200

103,200

0 %

103,200

าจางล จางประจํา

956,400

221,880

735,400

-65.71 %

252,200

0

0

20,000

-50 %

10,000

559,800

143,160

754,430

2.55 %

773,700

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน าราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น
งิน พิ่มตาง ๆ อง าราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

งิน พิ่มตาง ๆ องล จางประจํา
าตอบแทนพนั งานจาง
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 86/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
-21.15 %

ปี 2565

77,880

16,260

83,700

66,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

4,653,420

1,500,900

5,206,870

5,030,600

รวมงบบุคลากร

4,653,420

1,500,900

5,206,870

5,030,600

0

10,300

0

0 %

0

83,000

0

90,000

0 %

90,000

0

0

0

100 %

70,600

68,000

14,200

99,800

-100 %

0

151,000

24,500

189,800

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

30,657

0

0 %

0

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

26,800

0

56,000

-46.43 %

30,000

0

0

432,000

0 %

432,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
า ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร า
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

160,600

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

โ รง ารจาง มาบุ ลภายนอ ชวย
ปฏิบัติงานใน องชาง
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 87/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โ รง ารจาง มาบุ ลภายนอ ชวย
ปฏิบัติงานใน องชาง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

198,000

198,000

0

0 %

0

78,614

26,884

30,000

66.67 %

50,000

3,400

130,240

62,000

-3.23 %

60,000

306,814

385,781

580,000

21,487

37,726

58,000

-22.41 %

45,000

5,920

39,350

55,000

-63.64 %

20,000

วัสดุยานพา นะและ นสง

0

0

55,000

-9.09 %

50,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

2,986.32

90,828.76

170,000

-17.65 %

140,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

0

0

0

100 %

5,000

วัสดุ รื่องแตง าย

0

0

5,000

0 %

5,000

49,420

69,340

60,000

-16.67 %

50,000

วัสดุสํารวจ

0

0

5,000

0 %

5,000

วัสดุอื่น

0

0

0

100 %

20,000

79,813.32

237,244.76

408,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม า
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
- าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รฯ
าบํารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

572,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานั งาน
วัสดุงานบานงาน รัว

วัสดุ อมพิว ตอร์

รวมค่าวัสดุ
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340,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 88/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
าบริ ารโทรศัพท์

1,402.78

1,265.55

5,000

0 %

5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

1,402.78

1,265.55

5,000

5,000

รวมงบดาเนินงาน

539,030.1

648,791.31

1,182,800

1,077,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

5,192,450.1

2,149,691.31

6,389,670

6,108,200

งิน ดือน าราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

0

2,203,794

0

0 %

0

งิน พิ่มตาง ๆ อง าราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

0

46,516

0

0 %

0

งินประจําตําแ นง

0

36,000

0

0 %

0

าตอบแทนพนั งานจาง

0

354,456

0

0 %

0

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

0

43,815

0

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

2,684,581

0

0

รวมงบบุคลากร

0

2,684,581

0

0

0

90,000

0

งานไฟฟ้าและประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
า ชาบาน
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0 %

0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 89/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

0

42,000

0

0 %

0

รวมค่าตอบแทน

0

132,000

0

โ รง ารจาง มาดํา นิน ารปรับปรุง ซอม
แซม ดแล ถนน ซอย และทาง ทา ภายใน
ต ทศบาล มือง มืองพล

0

0

1,080,000

0 %

1,080,000

โ รง ารจาง มาดํา นิน ารปรับปรุง ซอม
แซมไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ซอย ตางๆ
ภายใน ต ทศบาล

0

0

108,000

0 %

108,000

โ รง ารจาง มาดํา นิน ารปรับปรุงซอม
แซม ดแล ถนน ซอย แบะทาง ทา ภายใน
ต ทศบาล

988,836

900,000

0

0 %

0

โ รง ารจาง มาดํา นิน ารปรับปรุงซอม
แซมไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ซอยตางๆ
ภายใน ต ทศบาล

99,000

99,000

0

0 %

0

45,250

0

0

0 %

0

1,133,086

999,000

1,188,000

534,997.12

382,904

500,000

0

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

าบํารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,188,000

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
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-11 %

445,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 90/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุ อสราง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

299,970

193,049

600,000

-16.67 %

500,000

วัสดุยานพา นะและ นสง

10,800

0

0

0 %

0

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

38,088.6

0

0

0 %

0

2,900

0

0

0 %

0

886,755.72

575,953

1,100,000

61,127.49

73,202.23

50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

61,127.49

73,202.23

50,000

50,000

รวมงบดาเนินงาน

2,080,969.21

1,780,155.23

2,338,000

2,183,000

โ รง ารอุด นุน ารไฟฟ้าสวน ภมิภา
ยาย ตระบบจํา นาย ระบบไฟฟ้า
สาธารณะตามถนน สายตางๆ ถนน มืองพล

0

0

312,530

-100 %

0

34,506.44

210,589.67

0

0 %

0

วัสดุสํารวจ
รวมค่าวัสดุ

945,000

ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า

0 %

50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนสวนราช าร

โ รง ารอุด นุนไฟฟ้าภมิภา ยาย ต
ระบบจํา นายระบบไฟฟ้าสาธารณะตาม
ถนนตางๆ ใน ต ทศบาล
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 91/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งินอุด นุนรัฐวิสา ิจ
โ รง ารอุด นุน ารไฟฟ้าสวน ภมิภา
ยาย ตระบบจํา นาย ระบบไฟฟ้า
สาธารณะตามถนน สายตางๆ ถนน มืองพล

0

0

0

รวมเงินอุดหนุน

34,506.44

210,589.67

312,530

250,000

รวมงบเงินอุดหนุน

34,506.44

210,589.67

312,530

250,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา

2,115,475.65

4,675,325.9

2,650,530

2,433,000

าจางล จางประจํา

0

504,240

0

0 %

0

งิน พิ่มตาง ๆ องล จางประจํา

0

10,080

0

0 %

0

าตอบแทนพนั งานจาง

0

145,920

0

0 %

0

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

0

13,500

0

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

673,740

0

0

รวมงบบุคลากร

0

673,740

0

0

100 %

250,000

งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 92/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

0

16,000

0

0 %

0

รวมค่าตอบแทน

0

16,000

0

โ รง ารจาง มาดแล สวนสาธารณะสวน
ยอม และปรับปรุงภมิทัศน์ ใน ต ทศบาล

0

0

1,992,000

-12.69 %

1,739,200

1,923,649

1,826,000

0

0 %

0

91,980

0

0

0 %

0

2,015,629

1,826,000

1,992,000

วัสดุงานบานงาน รัว

10,000

0

0

0 %

0

วัสดุ อสราง

44,195

0

0

0 %

0

วัสดุยานพา นะและ นสง

2,400

0

0

0 %

0

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

72,614.6

0

0

0 %

0

วัสดุ าร ษตร

287,692

192,300

350,000

-8.57 %

320,000

416,901.6

192,300

350,000

0

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

โ รง ารจาง มาดแลสวนสาธารณะ สวน
ยอม และปรับปรุงภมิทัศน์ ภายใน ต
ทศบาล
าบํารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,739,200

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ
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320,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 93/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
าน้ําประปา าน้ําบาดาล

83,616.8

36,346.5

40,000

0 %

40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

83,616.8

36,346.5

40,000

40,000

รวมงบดาเนินงาน

2,516,147.4

2,070,646.5

2,382,000

2,099,200

รวมงานสวนสาธารณะ

2,516,147.4

2,744,386.5

2,382,000

2,099,200

งิน ดือน าราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

0

264,660

0

0 %

0

าจางล จางประจํา

0

876,180

0

0 %

0

าตอบแทนพนั งานจาง

0

942,193.54

0

0 %

0

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

0

150,030.96

0

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

2,233,064.5

0

0

รวมงบบุคลากร

0

2,233,064.5

0

0

0

188,700

275,000

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
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-63.64 %

100,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 94/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

0

25,000

0

0

213,700

275,000

208,915.5

64,000

160,000

-56.25 %

70,000

โ รง ารจาง มาบุ ลภายนอ ัดแย
ยะประจําสถานที่ ําจัด ยะ

198,000

198,000

0

0 %

0

โ รง ารจาง มา ็บ วาดรั ษา วาม
สะอาด ถนน ซอย และสถานที่สาธารณะ

0

0

3,784,800

-7 %

3,519,800

โ รง ารจาง มา ็บ วาดรั ษา วาม
สะอาดตลาดสด ทศบาล 1

0

0

796,800

-6.9 %

741,800

โ รง ารจาง มา ็บ น ยะมลฝอยภาย
ใน ต ทศบาล

0

0

2,592,000

-7.72 %

2,392,000

โ รง ารจาง มา ็บ วาดรั ษา วาม
สะอาดตลาดสด ทศบาล 1

660,000

660,000

0

0 %

0

โ รง ารจาง มา ็บ วาดรั ษา วาม
สะอาดถนน ซอย และสถานที่สาธารณะ

3,096,774

2,962,500

0

0 %

0

โ รง ารจาง มา ็บ น ยะมลฝอยภาย
ใน ต ทศบาลฯ

2,314,850

2,335,200

0

0 %

0

รวมค่าตอบแทน

0 %

0
100,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 95/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โ รง ารจาง มาบุ ล ภายนอ ัดแย
ยะประจํา สถานที่ ําจัด ยะ

0

0

216,000

-6.94 %

201,000

โ รง ารจาง มาบุ ลภายนอ ชวย
ปฏิบัติงานใน องสาธารณสุ และ สิ่งแวด
ลอม

0

0

1,080,000

-7 %

1,004,400

โ รง ารจาง มาบุ ลภายนอ ชวย
ปฏิบัติงานใน องสาธารณสุ และสิ่งแวด
ลอม

954,000

837,000

0

0 %

0

โ รง ารจาง มาบุ ลภายนอ ปฏิบัติงาน
ฝง ลบ ยะมลฝอย อง ทศบาล มือง มือง
พล

162,000

144,000

0

0 %

0

โ รง ารจาง มายาม รั ษา วามปลอดภัย
ประจําสถานที่ ําจัด ยะ มลฝอยและสิ่ง
ปฏิ ล

0

0

360,000

-6.94 %

335,000

โ รง ารจาง มายามรั ษา วามปลอดภัย
ประจําสถานที่ ําจัด ยะมลฝอยและสิ่ง
ปฏิ ล

330,000

330,000

0

0 %

0

จาง มาบุ ลภายนอ ปฏิบัติงานฝง ลบ
ยะมล ฝอย อง ทศบาล มือง มืองพล

0

0

216,000

-6.94 %

201,000
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 96/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม า
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
1. โ รง ารรณรง ์ าร ัดแย ยะและทิ้ง
ยะอยางถ วิธี

118,421

90,277.5

0

0 %

0

100,000

100,000

0

0 %

0

0

1,040

0

0 %

0

าทดแทน รณีสภาพ แวดลอม สื่อมโทรม
นื่องจา ระบบ ําจัด มลฝอย อง ทศบาล

0

0

100,000

0 %

100,000

โ รง ารรณรง ์ าร ัดแย ยะและทิ้ง
ยะอยางถ วิธี

0

0

100,000

-20 %

80,000

851,275.45

577,089

660,000

-15.15 %

560,000

8,994,235.95

8,299,106.5

10,065,600

0

0

5,000

0 %

5,000

วัสดุงานบานงาน รัว

191,970

114,250

200,000

-25 %

150,000

วัสดุ อสราง

229,850

54,120

23,000

465.22 %

130,000

วัสดุยานพา นะและ นสง

121,750

66,130

200,000

-35 %

130,000

4. งิน าทดแทน รณีสภาพแวดลอม สื่อม
โทรม นื่องจา ระบบ ําจัดมลฝอย อง
ทศบาล
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

าบํารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

9,205,000

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 97/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

1,235,280.03

828,728.48

1,400,000

-28.57 %

1,000,000

91,000

76,360

150,000

-13.33 %

130,000

1,869,850.03

1,139,588.48

1,978,000

53,765.83

61,614.74

70,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

53,765.83

61,614.74

70,000

70,000

รวมงบดาเนินงาน

10,917,851.81

9,714,009.72

12,388,600

10,920,000

440,000

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

440,000

0

0

0

รวมงบลงทุน

440,000

0

0

0

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

11,357,851.81

11,947,074.22

12,388,600

10,920,000

29,700

56,400

0

วัสดุ รื่องแตง าย
รวมค่าวัสดุ

1,545,000

ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า

0 %

70,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
าบํารุงรั ษาและปรับปรุง รุภัณฑ์
โ ร ารปรับปรุงและซอมแซมรถยนต์
บรรทุ ยะมลฝอย

0 %

0

งานบาบัดนาเสีย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
โ รง าร ลองสวยน้ําใสไร

านธป
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0 %

0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 98/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โ รง ารจาง มา บุ ลภายนอ ปฏิบัติ
งานประจํารถสบสิ่ง โสโ ร และฉีดลาง ทอ
ระบายน้ํา

0

0

298,800

-6.99 %

277,900

โ รง ารจาง มาบุ ลภายนอ ปฏิบัติงาน
ประจํารถสบสิ่งโสโ ร และฉีดลางทุอ
ระบายน้ํา

247,500

247,500

0

0 %

0

โ รง าร พิ่มประสิทธิ ภาพระบบระบายน้ํา

0

0

50,000

0 %

50,000

29,697

26,322

0

0 %

0

โ รง ารติดตาม ตรวจสอบ ุณภาพน้ํา อง
แ ลงน้ําผิวดิน

0

0

30,000

0 %

30,000

รวมค่าใช้สอย

306,897

330,222

378,800

357,900

รวมงบดาเนินงาน

306,897

330,222

378,800

357,900

รวมงานบาบัดนาเสีย

306,897

330,222

378,800

357,900

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

21,488,821.96

21,846,699.93

24,189,600

21,918,300

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม า
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
1. โ รง ารติดตามตรวจสอบ ุณภาพ อง
แ ลงน้ําผิวดิน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 99/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม า
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โ รง ารจัด ิจ รรมวัน รอบ รัว

19,600

19,600

0

0 %

0

โ รง ารจัด ิจ รรม วัน รอบ รัว

0

0

20,000

0 %

20,000

โ รง ารจัดงาน "วันสตรี สา ล" ทศบาล
มือง มืองพล

0

0

30,000

0 %

30,000

29,994

29,730

0

0 %

0

โ รง ารจัดงาน วันตอตานยา สพติดโล

0

0

5,000

0 %

5,000

โ รง ารจัดงานวัน นพิ าร แ งชาติ

0

0

100,000

-10 %

90,000

โ รง ารจัดงานวัน นพิ ารแ งชาติ

96,450

96,190

0

0 %

0

โ รง ารติดตามประ มินผล ารปฏิบัติงาน
ณะ รรม าร ชุมชนใน ต ทศบาล มือง
มืองพล

0

0

50,000

-20 %

40,000

โ รง ารติดตามประ มินผล ารปฏิบัติงาน
องชุมชนใน ต ทศบาล มือง มืองพล

42,400

28,850

0

0 %

0

โ รง ารปรับปรุง ุณภาพแผนชุมชน

41,595

0

0

0 %

0

โ รง ารจัดงาน “วันสตรี-สา ล” ทศบาล
มือง มืองพล
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 100/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โ รง ารฝึ อบรม พื่อพัฒนาศั ยภาพและ
บทบาท นาที่ อง ณะ รรม ารชุมชน
ณะ รรม ารสตรีอาสา พัฒนาชุมชนและ
ศึ ษาดงาน

0

0

500,000

-100 %

0

โ รง ารฝึ อบรม พื่อ สริมสราง วาม ม
แ ็ง องชุมชน ทศบาล มือง มืองพล

0

0

0

100 %

150,000

โ รง ารฝึ อบรมพัฒนา ศั ยภาพ อง ด็
และ ยาวชนใน ต ทศบาล

0

0

100,000

-50 %

50,000

โ รง ารฝึ อบรมพัฒนาศั ยภาพและ
บทบาท นาที่ อง ณะ รรม ารชุมชน
ณะ รรม ารสตรีอาสาพัฒนาชุมชนและ
ทัศนศึ ษาดงาน

376,000

0

0

0 %

0

โ รง ารฝึ อบรมอาชีพ แ สมาชิ ในชุมชน
ทศบาล มือง มืองพล และทัศนศึ ษาดงาน

0

0

60,000

-8.33 %

55,000

โ รง ารฝึ อบรมอาชีพแ สมาชิ ในชุมชน
ทศบาล มือง มืองพลและทัศนศึ ษาดงาน

59,985

0

0

0 %

0

โ รง ารพัฒนาระบบ บริ ารอนามัยสิ่งแวด
ลอม

0

0

10,000

0 %

10,000

โ รง ารพัฒนาระบบบริ ารอนามัยสิ่งแวด
ลอม

0

10,730

0

0 %

0

โ รง ารรณรง ์ ลดภาวะโล รอน

0

0

10,000

0 %

10,000

โ รง ารรณรง ์ลดภาวะโล รอน

9,600

9,900

0

0 %

0
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 101/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โ รง ารสง สริม ิจ รรม พื่อ าร รั ษา
ทรัพยา ร ธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม

0

0

20,000

0 %

20,000

โ รง ารสง สริม ารพัฒนา ุณภาพชีวิตผ
สงอายุ

0

0

100,000

-10 %

90,000

โ รง ารสง สริม ารพัฒนา ุณภาพชีวิตผ
สงอายุ

99,573

0

0

0 %

0

0

11,625

40,000

-12.5 %

35,000

11,432

19,450

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

786,629

226,075

1,045,000

605,000

รวมงบดาเนินงาน

786,629

226,075

1,045,000

605,000

โ รง ารอุด นุนที่ทํา ารป รองจัง วัด
อนแ นตามโ รง ารป้อง ันและปราบ
ปรามยา สพติดจัง วัด อนแ น

0

0

50,000

0 %

50,000

โ รง ารอุด นุนที่ทํา ารป รองอํา ภอ
พลตามโ รง ารป้อง ันและปราบปรามยา
สพติดอํา ภอพล

0

0

50,000

0 %

50,000

โ รง ารสง สริม ารพัฒนา มืองสิ่งแวดลอม
ยั่งยืน
โ รง ารสง สริม ิจ รรม พื่อ ารรั ษา
ทรัพยา รธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนสวนราช าร
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 102/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งินอุด นุนอง ์ รประชาชน
โ รง าร งินอุด นุนชุมชนใน ต ทศบาล
มือง มืองพล

770,000

0

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

770,000

0

100,000

100,000

รวมงบเงินอุดหนุน

770,000

0

100,000

100,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

1,556,629

226,075

1,145,000

705,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1,556,629

226,075

1,145,000

705,000

0

432,480

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

432,480

0

492,200

รวมงบบุคลากร

0

432,480

0

492,200

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน าราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น
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100 %

492,200

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 103/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
า ชาบาน

0

48,000

0

100 %

48,000

รวมค่าตอบแทน

0

48,000

0

48,000

รวมงบดาเนินงาน

0

48,000

0

48,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

0

480,480

0

540,200

โ รง าร ง ัน ีฬานั รียนอง ์ ร
ป รองสวนทองถิ่น งประ ทศไทย

0

0

0

100 %

300,000

โ รง ารแ ง ัน ีฬา ลุม โรง รียนสัง ัด
ทศบาล

0

0

50,000

0 %

50,000

โ รง ารแ ง ัน ีฬา ลุมโรง รียนสัง ัด
ทศบาล

41,730

0

0

0 %

0

0

150,000

0

0 %

0

174,149

20,000

0

0 %

0

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม า
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โ รง ารแ ง ัน ีฬาชุมชน
โ รง ารแ ง ัน ีฬา ด็ ยาวชน และ
ประชาชน
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 104/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โ รง ารแ ง ัน ีฬา ด็ ยาวชน และ
ประชาชน

0

0

0

100 %

250,000

โ รง ารแ ง ัน ีฬา ด็ และ ยาวชน
ประชาชน

0

0

50,000

-100 %

0

โ รง ารแ ง ัน ีฬานั รียนอง ์ ร
ป รองสวนทองถิ่นแ งประ ทศไทย

513,750

599,951

0

0 %

0

0

0

200,000

-10 %

180,000

729,629

769,951

300,000

0

0

54,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

54,000

100,000

รวมงบดาเนินงาน

729,629

769,951

354,000

880,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

729,629

769,951

354,000

880,000

โ รง ารจัดแ ง ัน ีฬาชุมชน
รวมค่าใช้สอย

780,000

ค่าวัสดุ
วัสดุ ีฬา

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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85.19 %

100,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 105/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม า
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โ รง ารจัดงานประ พณีสง รานต์

135,681

0

0

0 %

0

โ รง ารจัดงานประ พณี สง รานต์

0

0

100,000

-10 %

90,000

โ รง ารจัดงานประ พณี ลอย ระทง

0

0

146,000

23.29 %

180,000

โ รง ารจัดงานประ พณีลอย ระทง

126,306

73,388

0

0 %

0

โ รง ารจัดงานประ พณีแ ทียน า
พรรษา

0

0

780,000

-10.26 %

700,000

โ รง ารจัดงานประ พณีแ ทียน า
พรรษา

57,300

0

0

0 %

0

โ รง ารจัดงานวัน ึ้นปีใ ม

0

0

20,000

0 %

20,000

โ รง ารจัดงานวัน ึ้นปีใ ม

11,455

13,545

0

0 %

0

โ รง ารจัดงานสัปดา ์สง สริมพระพุทธ
ศาสนาวันวิสา บชา

5,350

0

0

0 %

0

โ รง ารประ วดรองสรภัญญะทํานองพื้น
บานอีสาน

44,370

0

0

0 %

0
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 106/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โ รง ารอนุรั ษ์ศิลปะพื้นบานและ
ภมิปญญาทองถิ่น

16,740

0

0

0 %

0

โ รง ารอบรม าร ป็นผนําพิธีทางศาสนา
สํา รับ ด็ และ ยาวชน

17,940

0

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

415,142

86,933

1,046,000

990,000

รวมงบดาเนินงาน

415,142

86,933

1,046,000

990,000

โ รง าร งินอุด นุน ชุมชนใน ต ทศบาล
มือง มืองพล

0

0

350,000

0 %

350,000

โ รง าร งินอุด นุนชุมชนใน ต ทศบาล
มือง มืองพล

0

350,000

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

0

350,000

350,000

350,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

350,000

350,000

350,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

415,142

436,933

1,396,000

1,340,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนอง ์ รประชาชน
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 107/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม า
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โ รง ารประชาสัมพันธ์ แ ลงทอง ที่ยว
อํา ภอพล

0

0

20,000

-62.5 %

7,500

โ รง ารประชาสัมพันธ์แ ลงทอง ที่ยวใน
ตอํา ภอพล
พื่อใชจายใน ารดํา นินงาน โ รง าร
ประชาสัมพันธ์แ ลงทอง ที่ยวใน ตอํา ภอ
พล โดยมี าใชจายประ อบดวย าจัดทํา
แผนพับ,โปส ตอร์วีดีโอ,สื่อประชาสัมพันธ์
อื่นๆ และ าใชจายอื่นที่ ี่ยว องจํา ป็นใน
ารดํา นินงานโ รง าร
ป็นไปตาม พ.ร.บ. ํา นดแผนและ ั้น
ตอน ระจายอํานาจ ใ แ อง ์ รป รอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(8)
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.25612564) นาที่ 176 ลําดับที่ 1

22,363

0

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

22,363

0

20,000

7,500

รวมงบดาเนินงาน

22,363

0

20,000

7,500

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

22,363

0

20,000

7,500
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 108/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

1,167,134

1,687,364

1,770,000

2,767,700

อสรางรั้วตา ายพรอม สา และ สาไฟ
พรอมไฟสองสวาง สนามฟุตซอล างสวน
ฉลิมพระ ียรติ

0

0

130,600

-100 %

0

โ รง าร อสรางทาง ดินรอบสนาม ีฬา
ฟุตบอลฝงทิศตะวันต

0

0

130,000

-100 %

0

โ รง าร อสรางลาน ีฬาอ น ประสง ์
(ดาน ลังอัฒจันทร์)

0

0

499,000

-100 %

0

โ รง ารซอมสรางผิวจราจร ทอระบายน้ํา
รอบสถานี นสง ทศบาล มือง มืองพล
อํา ภอพล จัง วัด อนแ น

0

0

0

100 %

1,027,800

โ รง ารติดตั้ง รื่องออ ําลัง าย ประจํา
ลาน ีฬา ( นาอา าร สํานั งาน ทศบาล
มือง มืองพล)

0

0

450,000

-100 %

0

งินชด ชย างานตามสัญญาแบบปรับรา า
ได ( า K)

0

0

3,600

-100 %

0

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อสรางสิ่งสาธารณป าร
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 109/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

าปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสราง
โ รง ารปรับปรุงประต ทาง าดาน นา
โรง รียน

0

0

90,000

-100 %

0

งินชด ชย างานตามสัญญาแบบปรับรา า
ได ( า K)

0

0

0

100 %

42,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

1,303,200

1,069,800

รวมงบลงทุน

0

0

1,303,200

1,069,800

รวมงานก่อสร้าง

0

0

1,303,200

1,069,800

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

0

0

1,303,200

1,069,800

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

21,600

0

0 %

0

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

0

30,000

0 %

30,000

195,150

10,060

0

0 %

0

าชด ชยสัญญาแบบปรับรา าได ( า K)

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม า
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โ รง ารตลาดสดนาซื้ออยางยั่งยืน
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 110/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โ รง ารตลาดสด นาซื้ออยางยั่งยืน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

200,000

-25 %

150,000

222,400

37,200

300,000

-50 %

150,000

417,550

68,860

530,000

7,820

0

0

0 %

0

51,300

62,300

60,000

-15 %

51,000

1,800

7,162.5

30,000

-66.67 %

10,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

0

0

0

100 %

3,000

วัสดุอื่น

0

0

5,000

0 %

5,000

60,920

69,462.5

95,000

581,795.1

564,913.2

620,000

-6.45 %

580,000

2,503.8

2,102.55

6,000

33.33 %

8,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

584,298.9

567,015.75

626,000

588,000

รวมงบดาเนินงาน

1,062,768.9

705,338.25

1,251,000

987,000

รวมงานตลาดสด

1,062,768.9

705,338.25

1,251,000

987,000

าบํารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

330,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานั งาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุ อสราง

รวมค่าวัสดุ

69,000

ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า
าน้ําประปา าน้ําบาดาล
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 111/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานโรงฆ่าสัตว์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
าจางล จางประจํา

0

250,140

0

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

250,140

0

0

รวมงบบุคลากร

0

250,140

0

0

0

98,500

50,000

0

98,500

50,000

0

2,960

3,000

0 %

3,000

2,400

5,000

5,000

0 %

5,000

47,720

56,160

50,000

0 %

50,000

50,120

64,120

58,000

าไฟฟ้า

41,800.62

47,211.61

50,000

0 %

50,000

าน้ําประปา าน้ําบาดาล

61,909.12

66,046.81

190,000

-63.16 %

70,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

103,709.74

113,258.42

240,000

120,000

รวมงบดาเนินงาน

153,829.74

275,878.42

348,000

228,000

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
าบํารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

0 %

50,000
50,000

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบานงาน รัว
วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
รวมค่าวัสดุ

58,000

ค่าสาธารณูปโภค
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 112/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมงานโรงฆ่าสัตว์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

153,829.74

526,018.42

348,000

228,000

าตอบแทนพนั งานจาง

0

0

0

100 %

696,820

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

0

0

0

100 %

50,340

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

747,160

รวมงบบุคลากร

0

0

0

747,160

โ รง ารจาง มาภายนอ ทํา วามสะอาด
อา ารและบริ วณ สถานี นสงผโดยสาร

0

0

0

100 %

200,000

โ รง ารตรวจวัดแอล อฮอล์ พนั งาน ับ
รถโดยสารสาธารณะ ในชวง ทศ าล
สง รานต์

0

0

0

100 %

5,000

โ รง ารตรวจวัดแอล ฮอล์ พนั งาน ับรถ
โดยสารสาธารณะ ในชวง ทศ าลปีใ ม

0

0

0

100 %

5,000

งานกิจการสถานีขนส่ง/กิจการท่าเรือ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม า
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:20

นา : 113/113

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โ รง าร ฝ้าระวังป้อง ันและ วบ ุม าร
แพรโร ติด ชื้อไวรัสโ โรนา 2019
(COVID-19) สถานี นสงผโดยสาร ทศบาล
มือง มืองพล

0

0

0

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

าไฟฟ้า

0

0

0

100 %

142,000

าน้ําประปา าน้ําบาดาล

0

0

0

100 %

10,000

าบริ ารโทรศัพท์

0

0

0

100 %

5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

0

157,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

387,000

รวมงานกิจการสถานีขนส่ง/กิจการท่าเรือ

0

0

0

1,134,160

รวมแผนงานการพาณิชย์

1,216,598.64

1,231,356.67

1,599,000

2,349,160

รวมทุกแผนงาน

206,216,505.57

203,172,707.75

236,426,100

228,772,000

100 %

20,000
230,000

ค่าสาธารณูปโภค
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นา : 1/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ. . 2565
เท บาลเมืองเมืองพล
อาเภอพล จัง ัด อนแ น
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 228,772,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
าชาระ นี้เงิน
-เพื่อจายเปน าชาระ นี้เงินตน ร ม 4 ราย าร ดังนี้
1.ชาระ นี้เงินตนเงิน . .ท. จาน น 4,002,300.- บาท
1.1 เงิน . .ท. เพื่อจางที่ปรึ าออ แบบ อ รางระบบ าจัด
ยะมลฝอยและระบบบาบัดน้าเ ีย ตาม ัญญา เงิน เล
ที่ 1136/143/2555 ลง ันที่ 14 มิถุนายน 2555 ตนเงิน
6,975,000 บาท อัตราดอ เบี้ยรอยละ 3 ตอปี า นดชาระ ืน
ภายใน 10 ปี ิ้น ุด ัญญาปี 2567 และบันทึ ตอทาย ัญญา
เงินเล ที่ 1136/143/2555 ลง ันที่ 29
ม รา ม 2564 อัตราดอ เบี้ยรอยละ 2.5 ตอปี า นด งใช ืน
ภายใน า นด 4ปี ซึ่งตองชาระ ปีงบประมาณ 2565 เปนปีท2ี่
จาน น 750,300-บาท
1.2 เงิน . .ท. เพื่อ อ รางอา ารป้อง ันและบรรเทา าธารณ
ภัย พรอม รุภัณฑ์ ตาม ัญญา เงินเล ที่ 1456/23/2558 ลง ัน
ที่ 17 ธัน า ม 2557 ตนเงิน 11,200,000บาท อัตรา
ดอ เบี้ย รอยละ 3 ตอไป า นดชาระ ืนภายใน 10 ปี ลิ้น ุด
ัญญา ปี 2569 และบันทึ ตอทาย ัญญา เงินเล
ที่ 1456/23/2558 ลง ันที่ 29 ม รา ม2564 อัตราดอ เบี้ยรอย
ละ 2.5 ตอไป า นดใช ืนภายใน า นด 6 ปี ซึ่งตองชาระในปี
งบประมาณ 2565 เปนปีที่ 2 จาน น 1,141,400- บาท
1.3 เงิน . .ท. เพื่อจายเปน าจัดซื้อรถดด ิ่งโ โ ร และฉีด
ลางทอระบายน้า และรถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้าถังโฟมในตั
พรอม ระเชาไฟฟ้า ภัย ตามบันทึ ตอทาย
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รวม

31,621,160 บาท

รวม

31,621,160 บาท

รวม

31,621,160 บาท

จาน น

5,532,300 บาท

นา : 2/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

ั ญาเงิน เล ที่ 1617/60/2559 ลง ันที่ 12 เม ายน 2559 ลง
ญ
ันที่ 14 ร ฎา ม 2559 ตนเงิน 20,711,450 บาท อัตรา
ดอ เบี้ยรอยละ 3ตอปี า นดชาระ ืนภายใน10 ปี ิ้น ุด ัญญา
ปี 2569 และบันทึ ตอทาย ัญญา เงิน เล ที่ 1617/60/2559 ลง
ันที่ 29 ม รา ม 2564 อัตราดอ เบี้ยรอยละ 2.50 บาทตอ
ปี า นด งใช ืนภายใน า นด 6 ปี ซึ่งตองชาระในปีงบ
ประมาณ 2565 เปนปีที่ 2 จาน น 2,110,600-บาท
2. ชาระ นี้เงินตนเงิน ใ แ ธนา าร รุง
ไทย จา ัด (ม าชน) จาน น 1,530,000-บาท
- เพื่อจายเปนเงิน ใ ับธนา าร เพื่อ อ รางปรับปรุงตลาด ด
เท บาล า นดชาระ นี้ภายใน 15 ปี ( ิ้น ุด ัญญา ปี 2565
) ตาม ัญญา เงิน เล ที่ 10001637347-3 ลง ันที่ 18
ม รา ม 2550 และบันทึ ตอทาย ัญญาเงิน ลง ันที่ 25
ุมภาพันธ์ 2553 เปลี่ยนแปลง าร ้าประ ันเงิน จา เดิมใช
มุดบัญชีเงินฝา ประเภทประจาเปนตาแ นง ้าประ ันประ อบ
ด ย นาย เท มนตรี ปลัดเท บาล และผอาน ย าร อง ลัง าร
ชาระ นี้เท บาล จะตองชาระ นี้เงินตนภายใน
เดือน ม รา ม องทุ ปี จาน นปีละ1,530,000 บาท ซึ่งในปีงบ
ประมาณ 2565 เท บาลจะตองชาระเงินตน จาน น 1,530,000
-บาท เปนปีที่ 15

าชาระดอ เบี้ย

จาน น

-เพื่อจายเปน าชาระดอ เบี้ย ร ม 3 ราย าร ดังนี้
1. ชาระดอ เบี้ยเงิน . .ท. จาน น 485,100 บาท
1.1 เงิน . .ท. เพื่อจางที่ปรึ าออ แบบ า อ ราง
ระบบ าจัด ยะมลฝอยและระบบบาบัดน้าเ ียตาม ัญญา เงิน
เล ที1่ 136/143/2555
ลง ันที่ 14 มิถุนายน 2555 ตนเงิน 6,975,000-บาท อัตรา
ดอ เบี้ยรอยละ 3ตอปี า นดชาระ ืนภายใน10ปี และบันทึ ตอ
ทาย ัญญา เงินเล ที่ 1136/143/2555
ลง ันที่ 29 ม รา ม 2564 อัตราดอ เบี้ยรอยละ 2.50 ตอ
ปี า นดชาระ ืนภายใน 4ปี ( ัญญา ิ้น ุดปี 2567) ซึ่งจะตอง
ชาระดอ เบี้ยในปีงบประมาณ 2565
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509,100 บาท

นา : 3/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

เปนปีที่ 2 จาน น 57,700-บาท
1.2 เงิน . .ท. เพื่อ อ รางอา ารป้อง ันและบรรเทา
าธารณภัย พรอม รุภัณฑ์ ตาม ัญญา เงินเล ที่ 1456/
23/2558 ลง ันที่ 17 ธัน า ม 2557 ตนเงิน 11,200,000
บาท อัตราดอ เบี้ยรอยละ 3 ตอปี า นดชาระ ืนภายใน 10
ปี ิ้น ุด ัญญา ปี 2569 และตอทาย ัญญา
เล ที่ 1456/23/2558 ลง ันที่ 29 ม รา ม 2564 อัตรา
ดอ เบี้ย รอยละ 2.5ตอปี า นด งใช ืนภายใน า นด6 ปี ซึ่ง
ตองชาระดอ เบี้ยในปีงบประมาณ 2565 เปนปี
ที่ 2 จาน น 150,000-บาท
1.3 เงิน . .ท. เพื่อจายเปน าจัดซื้อรถดด ิ่งโ โ ร และฉีด
ลางทอระบายน้า และรถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้าถังโฟมในตั
พรอม ระเชาไฟฟ้า ภัย ตามบันทึ ตอทาย
ัญญาเงิน เล ที่ 1617/60/2559 ลง ันที่ 12 เม ายน 2559 ลง
ันที่ 14 ร ฎา ม 2559 ตนเงิน 20,711,450 บาท อัตรา
ดอ เบี้ยรอยละ 3ตอปี า นดชาระ ืนภายใน 10 ปี ิ้น ุด
ัญญาปี 2569 และบันทึ ตอทาย ัญญา เงิน เล
ที่ 1617/60/2559 ลง ันที่ 29 ม รา ม 2564 อัตรา ดอ เบี้ย
รอยละ 2.50 บาทตอปี า นด งใช ืนภายใน า นด 6 ปี ซึ่ง
ตองชาระดอ เบี้ยในปีงบประมาณ 2565 เปนปีที่ 2
จาน น 277,400-บาท
2. ชาระดอ เบี้ยเงิน ใ แ ธนา าร รุง
ไทย จา ัด (ม าชน) จาน น 24,000 บาท
-เงิน ธนา าร รุงไทย เพื่อ รางปรับปรุงตลาด ด
เท บาล า นดชาระ นี้ภายใน 15 ปี ( ิ้น ุด ัญญา ปี 2565
)ตาม ัญญา เงินเล ที่ 10001637347-3 ลง ันที่ 18
ม รา ม 2550 และบันทึ ตอทาย ัญญาเงิน ลง ันที่ 25
ุมภาพันธ์ 2553 เปลี่ยนแปลง าร ้าประ ันเงิน จา เดิมใช
มุดบัญชีเงินฝา ประเภทประจาเปนตาแ นง ้าประ ันประ อบ
ด ย นาย เท มนตรี ปลัดเท บาล และผอาน ย าร อง ลัง าร
ชาระ นี้เท บาลจะตองชาระดอ เบี้ยภายในเดือน ม รา ม อง
ทุ ปี ซึ่งตองชาระในปีงบประมาณ 2565 เปนปีที่ 15
จาน น 24,000- บาท
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เงิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม

จาน น

587,600 บาท

จาน น

24,000 บาท

จาน น

13,783,200 บาท

-เพื่อจายเปนเงิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม ใ แ พนั งานจาง
ตามภาร ิจ และพนั งานจางทั่ ไป องเท บาลเมืองเมือง
พล จาน น 62 ราย
-เปนไปตามพระราชบัญญัติประ ัน ัง ม พ. . 2533 และที่
แ ไ เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เปนไปตาม นัง ือ านั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ด นที่
ุด ที่ มท. 0809.5/ 9 ลง ันที่ 22 ม รา ม 2557 และที่เ ี่ย
อง
เงิน มทบ องทุนเงินทดแทน
-เพื่อจายเปนเงิน มทบ องทุนเงินทดแทนที่นายจางตองจาย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ. . 2537 แ ไ เพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ. . 2561
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รอง นทองถิ่น ด นที่
ุด ที่ มท 0808.2/ 4172 ลง ันที่ 24 ธัน า ม 2561 เรื่อง าร
ตั้งงบประมาณเงิน มทบ องทุน เงินทดแทน และที่เ ี่ย อง
เบี้ยยังชีพผ งอายุ
-เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผ งอายุตามโ รง าร งเ ราะ ์เบี้ยยัง
ชีพผ งอายุ โดยมีอายุ 60 ปีบริบรณ์ ที่มี ุณ มบัติ รบถ น ที่ได
ึ้นทะเบียน อรับเงินเบี้ยยังชีพไ ับเท บาลเมืองเมืองพลไ
แล โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบ ั้นบันได า รับผ ง
อายุ โดยผ งอายุ 60-69 ปี จะไดรับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะ
ไดรับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะไดรับ 800 บาท และอายุ 90
ปี ึ้นไปจะไดรับ 1,000 บาท
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ลั เ ณฑ์ าร
จายเบี้ยยังชีพผ งอายุ ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2552
และที่แ ไ เพิ่มเติม ร มถึง นัง ือ ั่ง ารที่เ ี่ย อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 100 ลาดับ
ที่ 3
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เบี้ยยังชีพ ามพิ าร

จาน น

4,272,000 บาท

จาน น

66,000 บาท

-เพื่อจายเปน าเบี้ยยังชีพ นพิ ารตามโ รง าร งเ ราะ ์เบี้ยยัง
ชีพ นพิ าร ที่มี ิทธิตาม ลั เ ณฑ์ ที่ า นด ที่ไดแ ดง าม
จานงโดย าร อ ึ้นทะเบียนเพื่อ อรับเงินเบี้ย ามพิ ารไ ับ
เท บาลเมืองเมืองพล โดย นพิ ารมีอายุ 18 ปี ึ้นไป ไดรับเบี้ย
ามพิ าร นละ 800 บาทตอเดือน และ นที่ต่า า 18 ปี น
ละ 1,000 บาทตอเดือน
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ลั เ ณฑ์ าร
จายเงินเบี้ยยังชีพ ามพิ ารใ นพิ าร ององ ์ รป รอง น
ทองถิ่น พ. . 2553 และที่แ ไ เพิ่มเติม ร มถึง นัง ือ ั่ง ารที่
เ ี่ย อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 100 ลาดับ
ที่ 2
เบี้ยยังชีพผป่ ยเอด ์
-เพื่อจายเปน าเบี้ยยังชีพผป่ ยเอด ์ตามโ รง าร งเ ราะ ์เบี้ย
ยังชีพผป่ ยเอด ์ ใ แ ผป่ ยเอด ์ที่แพทย์ไดรับรองและทา าร
ินิจฉัยแล และรายไดไมเพียงพอตอ ารยังชีพ รือถ ทอด
ทิ้ง าดผอุป าระดแล ไม ามารถประ อบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได จะมี ิทธิ์จะเบี้ยยังชีพ นละ 500 บาทตอเดือน
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารจายเงิน
งเ ราะ ์เพื่อ ารยังชีพ ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ.
. 2548
และที่แ ไ เพิ่มเติม ร มถึง นัง ือ ั่ง ารที่เ ี่ย อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) นาที่ 100 ลาดับ
ที่ 1
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เงิน ารองจาย

จาน น

500,000 บาท

จาน น

153,800 บาท

จาน น

400,000 บาท

-เพื่อจายเปนรายจาย รณีฉุ เฉินที่มีเ ตุ าธารณภัยเ ิด ึ้น รือ
รณี ารป้อง ันและยับยั้ง อนเ ิด าธารณภัย รือ าด าจะเ ิด
าธารรภัย รือ รณีฉุ เฉินเพื่อบรรเทาปัญ า ามเดือนรอน
องประชาชนเปน นร ม
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ิธี ารงบ
ประมาณ ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2563 ม ด 2
อ 19
รายจายตาม อผ พัน
าบารุง ันนิบาตเท บาลแ งประเท ไทย
-เพื่อจายเปน าบารุง ันติบาตเท บาลแ งประเท ไทย
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0313.4/ 3889
ลง ันที่ 29 พฤ จิ ายน 2538 เรื่อง ซั ซอม ามเ าใจ นัง ือ
ั่ง าร ารตราเท บัญญัติและ อบัญญัติงบประมาณรายจาย
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.3
/ 2999 ลง ันที่ 3 ร ฎา ม 2555 เรื่อง ระเบียบ ระทร ง
ม าดไทย าด ยรายจาย ององ ์ รป รอง นทองถิ่นเ ี่ย ับ
าบารุง มา ม พ. . 2555 โดยตั้งจายเปนรายปีในอัตรารอยละ
เ นึ่ง น (0.00167) องรายรับจริง องปีที่ล งมาแล (ไม
ร มเงิน เงิน ะ ม และเงินอุด นุนทุ ประเภท)
โ รง ารปรับปรุงและพัฒนา ระบบ ารจราจรในเ ตเท บาล
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารแ ไ ปัญ าเ ี่ย ับจราจร ที่
ประชาชนไดรับประโยชน์โดยตรง เชน ารทา ีตีเ น ัญญาณ
ไฟ จราจร ามเ ลี่ยม ยุดตร จ ป้ายจราจร ระจ โ ง
จราจร ระบองไฟจราจร ร ยจราจร แผง ั้นจราจร แผง
พลา ติ ใ น้า เ าลมลุ จราจร เ ื้อจราจร ยางชะลอ ามเร็
รถ และ ั ดุอื่นที่จาเปน
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 3892
ลง ันที่ 28 มิถุนายน 2562 และที่เ ี่ย อง
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565
) นาที่ 138 ลาดับที่ 1
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โ รง าร นับ นุน ารบริ าร จัด าร นย์บริ าร าธารณ ุ
เท บาลเมืองเมืองพล

จาน น

100,000 บาท

โ รง าร มทบเงิน องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพในระดับทองถิ่น รือ จาน น
พื้นที่

1,000,000 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินงาน นย์บริ าร าธารณ ุ
ไดแ าตอบแทน ายา และเ ชภัณฑ์ า ั ดุทาง าร
แพทย์ และ ั ดุอื่น าตอบแทนทาง ารแพทย์และฝ่าย นับ นุน
อื่น าบริ ารทาง ารแพทย์ ใ แ น ยบริ ารอื่น า
รุภัณฑ์ ที่ดินและ ิ่ง อ ราง อง น ยบริ าร าธารณ ุ า
ซอมแซม รุภัณฑ์และ ิ่ง อ ราง าจาง ชั่ รา รายเดือน ราย
ัน ราย าบอื่นๆ ที่เ ี่ย ับ ารบริ าร นย์บริ าร าธารณ ุ
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยเงินบารุง โรง
พยาบาลและ น ยบริ าร าธารณ ุ อง อปท. พ. .2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ. .2561-2565) นาที่ 91
ลาดับที่ 31

-เพื่อจายเปนเงิน มทบใ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพในระดับ
ทองถิ่น รือพื้นที่เท บาลเมืองเมืองพล เปนไปตามประ า ณะ
รรม าร ลั ประ ัน ุ ภาพแ งชาติ เรื่อง ลั เ ณฑ์เพื่อ นับ
นุนใ อง ์ รป รอง นทองถิ่นดาเนินงานและบริ ารจัด าร
ระบบ ลั ประ ัน ุ ภาพในระดับทองถิ่น รือพื้นที่ พ. . 2561
ลง ันที่ 13 ันยายน 2561
เงินช ย า รองชีพผรับบานาญ (ช. .บ.)

จาน น

633,300 บาท

จาน น

1,217,100 บาท

-เพื่อจายเปนเงินช ยเ ลือ า รองชีพผรับบานาญ
-เปนไปตามระเบียบ ระทร ง าร ลัง าด ยบาเ น็จ
ล จาง (ฉบับที่ 8) พ. . 2552 และที่แ ไ เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
เงินบาเ น็จล จางประจา
-เพื่อจายเปนเงิน าบาเ น็จรายเดือนใ แ ล จาง
ประจา จาน น 3 ราย
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เงิน มทบ องทุนบาเ น็จบานาญ าราช าร นทองถิ่น ( .บ.ท.)

จาน น

2,832,760 บาท

จาน น

4,000 บาท

จาน น

3,000 บาท

จาน น

3,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินรายเดือนใ แ ผรับบานาญป ติ
- เปนไปตาม นัง ือ านั งานบาเ น็จ บานาญ าราช าร น
ทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ 29 ลง ันที่ 12 ร ฎา ม 2560
และ ที่ มท 0808.5/ 30 ลง ันที่ 12 ร ฎา ม 2560
-เปนไปตาม นัง ือ านั งานบาเ น็จบานาญ าราช าร นทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ 31 ลง ันที่ 21 ตุลา ม 2563

เงินช ยพิเ
เงินช ย าทา พ าราช าร/พนั งาน
-เพื่อจายเปนเงินช ยเ ลือพิเ ใ แ พนั งานเท บาล ที่ตาย
ในราช าร ตาม ระเบียบฯ
เงินช ย าทา พพนั งานจาง
-เพื่อจายเปนเงินช ยเ ลือพิเ ใ แ
พนั งานจางที่ตายในราช าร ตามระเบียบฯ
เงินช ย าทา พล จางประจา
-เพื่อจายเปนเงินช ยเ ลือพิเ ใ แ ล จางประจา ที่ตายใน
ราช าร ตามระเบียบฯ
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

17,454,000 บาท

งบบุคลากร

รวม

12,764,200 บาท

รวม

4,296,000 บาท

จาน น

954,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือน องนาย เท มนตรี จาน น 1 อัตรา
รองนาย เท มนตรี จาน น 3 อัตรา
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยเงินเดือน เงิน า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น องนาย
เท มนตรี รองนาย เท มนตรี ประธาน ภาเท บาล รอง
ประธาน ภาเท บาล มาชิ ภาเท บาล เล านุ ารนาย
เท มนตรี ที่ปรึ านาย เท มนตรี และ ารจาย าเบี้ยประชุม
ณะ รรม าร ภาเท บาล พ. . 2554 และที่แ ไ เพิ่มเติม
าตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย
จาน น

312,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนาย /รองนาย อง ์ รป รอง นทองถิ่น

- เพื่อจายเปน าตอบแทนประจาตาแ นง องนาย
เท มนตรี จาน น 1 อัตรา รองนาย เท มนตรี จาน น 3
อัตรา
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยเงินเดือน เงิน า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น องนาย
เท มนตรี รองนาย เท มนตรี ประธาน ภาเท บาล รอง
ประธาน ภาเท บาล มาชิ ภาเท บาล เล านุ ารนาย
เท มนตรี ที่ปรึ านาย เท มนตรี และ ารจาย าเบี้ยประชุม
ณะ รรม าร ภาเท บาล พ. . 2554 และที่แ ไ เพิ่มเติม
าตอบแทนพิเ นาย /รองนาย
- เพื่อจายเปน าตอบแทนพิเ องนาย เท มนตรี จาน น 1
อัตรา รองนาย เท มนตรี จาน น 3 อัตรา
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยเงินเดือน เงิน า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น องนาย
เท มนตรี รองนาย เท มนตรี ประธาน ภาเท บาล รอง
ประธาน ภาเท บาล มาชิ ภาเท บาล เล านุ ารนาย
เท มนตรี ที่ปรึ านาย เท มนตรี และ ารจาย าเบี้ยประชุม
ณะ รรม าร ภาเท บาล พ. . 2554 และที่แ ไ เพิ่มเติม
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จาน น

312,000 บาท

นา : 10/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

าตอบแทนรายเดือนเล านุ าร/ที่ปรึ านาย เท มนตรี นาย
อง ์ ารบริ าร นตาบล

จาน น

342,000 บาท

าตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/เล านุ าร ภา
จาน น
อง ์ รป รอง นทองถิ่น

2,376,000 บาท

- เพื่อจายเปน าตอบแทนรายเดือน องเล านุ าร/ที่ปรึ า
นาย เท มนตรี จาน น 3 อัตรา
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยเงินเดือน เงิน า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น องนาย
เท มนตรี รองนาย เท มนตรี ประธาน ภาเท บาล รอง
ประธาน ภาเท บาล มาชิ ภาเท บาล เล านุ ารนาย
เท มนตรี ที่ปรึ านาย เท มนตรี และ ารจาย าเบี้ยประชุม
ณะ รรม าร ภาเท บาล พ. . 2554 และที่แ ไ เพิ่มเติม

- เพื่อจายเปน าตอบแทนรายเดือน อง มาชิ ภาเท บาลเมือง
เมืองพล จาน น 18 อัตรา แย เปนประธาน ภา 1
อัตรา รองประธาน ภา 1 อัตรา มาชิ ภาเท บาลและ
เล านุ าร ภาฯ จาน น 16 อัตรา
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยเงินเดือน เงิน า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น องนาย
เท มนตรี รองนาย เท มนตรี ประธาน ภาเท บาล รอง
ประธาน ภาเท บาล มาชิ ภาเท บาล เล านุ ารนาย
เท มนตรี ที่ปรึ านาย เท มนตรี และ ารจาย าเบี้ยประชุม
ณะ รรม าร ภาเท บาล พ. . 2554 และที่แ ไ เพิ่มเติม
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือน าราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น
- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินเลื่อน ั้นประจาปีใ พนั งาน
เท บาล จาน น 12 อัตรา โดย าน ณตั้งจายไ 12 เดือน
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รวม

8,468,200 บาท

จาน น

5,765,600 บาท

นา : 11/162
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เงินเพิ่มตาง ๆ อง าราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น

จาน น

321,600 บาท

จาน น

357,600 บาท

จาน น

628,200 บาท

จาน น

1,346,900 บาท

จาน น

48,300 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม าตอบแทนรายเดือนใ แ พนั งาน
เท บาลตาแ นง ประเภทบริ ารงานทองถิ่น จาน น 3
อัตรา ประเภทอาน ย ารทองถิ่น จาน น 1 อัตรา และจายเปน
เงินเพิ่ม าร รองชีพชั่ รา ตามประ า ณะ รรม ารพนั งาน
เท บาล ( .ท.) เรื่อง า นด ลั เ ณฑ์ ารใ พนั งาน ล จาง
ประจา และพนั งานจางเท บาล ไดรับเงินเพิ่ม า รองชีพชั่
รา
เงินประจาตาแ นง
- เพื่อจายเปนเงินประจาตาแ นงใ แ พนั งาน
เท บาล ตาแ นง ประเภท บริ ารงานทองถิ่น จาน น 3
อัตรา และประเภท อาน ย ารทองถิ่น จาน น 1
อัตรา โดย าน ณตั้งไ 12 เดือน
- เปนไปตามบัญชีอัตราเงินประจาตาแ นง องพนั งาน นทอง
ถิ่น
าจางล จางประจา
- เพื่อจายเปน าจางประจาใ แ ล จางประจา และเงินเลื่อน ั้น
ประจาปี ใ แ ล จางประจา จาน น 2 อัตรา โดย าน ณตั้ง
จายไ 12 เดือน
าตอบแทนพนั งานจาง
- เพื่อจายเปน าตอบแทนใ แ พนั งานจางจาน น 8
อัตรา โดย าน ณตั้งจายไ 12 เดือน
เงินเพิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม าร รองชีพชั่ รา โดย าน ณตั้งจาย
ไ 12 เดือน
- เปนไปตามประ า รรม าร ลางพนั งานเท บาล ( .ท
.) เรื่อง า นด ลั เ ณฑ์ ารใ พนั งาน ล จางประจา และ
พนั งานจางเท บาล ไดรับเงินเพิ่ม า รองชีพชั่ รา
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ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอันเปนประโยชน์แ อง ์ รป รอง น
ทองถิ่น

รวม

4,409,800 บาท

รวม

325,000 บาท

จาน น

5,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

จาน น

186,000 บาท

จาน น

94,000 บาท

- เพื่อจายเปน าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอันเปนประโยชน์แ
อง ์ รป รอง นทองถิ่น เชน เจา นาที่ตาร จ ณะ
รรม ารประเมินผลงานพนั งานเท บาลที่มาจา บุ ลภาย
นอ ตามประ า .ท.จ. , ณะ รรม าร ารเลือ ตั้ง ฯลฯ
าเบี้ยประชุม
- เพื่อจายเปน าเบี้ยประชุม อง ณะ รรม ารตร จรายงาน าร
ประชุม ภาเท บาล
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช าร
- เพื่อจายเปน าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช ารใ แ
พนั งานเท บาล ล จางประจา และพนั งานจางที่มาปฏิบัติ
งานเท บาลซึ่งเปนงานเรงด นนอ เ ลาราช ารป ติ รืองานที่
ไมอาจทาในเ ลาราช าร ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จายเงิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช าร ององ ์ รป รอง น
ทองถิ่น พ. . 2559 และแ ไ เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
าเชาบาน
- เพื่อจายเปน าเชาบานใ แ พนั งานเท บาล ซึ่งมี ิทธิเบิ า
เชาบานตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าเชาบาน อง า
ราช าร นทองถิ่น
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าเชาบาน อง
าราช าร นทองถิ่น พ. . 2548 และที่แ ไ เพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร าราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
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ค่าใช้สอย

รวม

1,577,200 บาท

จาน น

502,200 บาท

จาน น

230,000 บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
โ รง ารจางเ มา นงานรั า าม ะอาดอา าร านั งาน
เท บาลและปฏิบัติงานภายใน านั ปลัดเท บาล
- เพื่อจายเปน าจางเ มาบริ ารบุ ลภายนอ ปฏิบัติงานใน
านั ปลัดเท บาลและทา าม ะอาดอา าร านั งานเท บาล
เมืองเมืองพล (จางเปนรายบุ ล) จาน น 5 น ตามโ รง าร
จางเ มา นงานรั า าม ะอาดอา าร านั งานเท บาลและ
ปฏิบัติงานภายใน านั ปลัดเท บาล
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 4044
ลง ันที่ 10 ร ฎา ม 2563
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) แ ไ รั้ง
ที่ 5/2564 นาที่ 12 ลาดับที่ 1
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
-เพื่อจายเปน าใชจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ดังนี้ าถาย
เอ าร าเย็บ นัง ือ รือเ าป นัง ือ าซั ฟอ า าจัด
ยะ รือ ิ่งปฏิ ล าระ างบรรทุ าเชาทรัพย์ ิน (ย เ น า
เชาบาน) าโฆ ณาและเผยแพรประชา ัมพันธ์ าธรรมเนียม
ตาง ๆ าเบี้ยประ ัน าใชจายใน ารดาเนิน ดีตาม า
พิพา า าจางเ มาที่มีลั ณะ ารจางทาเพื่อใ ไดมาซึ่งป้าย
ประชา ัมพันธ์ ป้าย านั งาน รือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลั ณะเปน
ิ่ง อ ราง าติดตั้งไฟฟ้า าติดตั้งประปา าติดตั้งโทร ัพท์ า
ติดตั้งเ รื่องรับ ัญญาณตางๆ และ าจางเ มาบริ ารอื่น ตาม
ามจาเปน ฯลฯ และราย ารเปนไปตามรปแบบ าร
จาแน ตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
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รายจายเ ี่ย ับ ารรับรองและพิธี าร

จาน น

250,000 บาท

า องราง ัล รือเงินราง ัล

จาน น

5,000 บาท

- เพื่อจายเปน าเงินราง ลั องราง ัลตาง ๆ
าชดใช ามเ ีย าย รือ า นิ ไ มทดแทน

จาน น

5,000 บาท

- เพื่อจายเปน ารับรองใน ารตอนรับบุ ล รือ ณะบุ ล เ า
ดงาน รือเยี่ยมชมเท บาล รือ รณีตร จเยี่ยม รือตร จ
ราช าร ารแถลง า องเท บาล ารมอบเงิน รือ ิ่ง
องบริจา ใ แ เท บาลเชน าอา าร างและเ รื่องดื่ม า
อา าร ตั้งงบประมาณไ จาน น 120,000.-บาท
- เพื่อจายเปน ารับรองใน ารประชุมราช าร อง
เท บาล เชน าอา าร างและเ รื่องดื่ม าอา ารใน รณีที่มี าร
ประชุม าบเ ี่ย มื้ออา าร าเชา องประชุม าใชจายอื่นๆที่จา
เปนตั้งงบประมาณไ จาน น 30,000.- บาท
- เพื่อจายเปน าใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ิจ รรมเฉลิมพระ
เ ียรติ ใน โร า ตางๆ ตั้งงบประมาณไ จาน น 100,000.-บาท
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเ าลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- เพื่อจายเปน าชดใช ามเ ีย าย รือ ินไ มทดแทน รณี
เ ิดอุบัติเ ตุจา เท บาล และเปนรายจาย งเงิน องทุนทดแทนผ
ประ บภัย
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าใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รฯ

จาน น

240,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

- เพื่อจายเปน าใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ไดแ าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง าเชาที่พั าพา นะ ร มถึง าเชายาน
พา นะ าเชื้อเพลิง รือพลังงาน า รับยานพา นะ าระ าง
บรรทุ าจาง น าบ าม และอื่น ๆ ทานองเดีย ันตลอดจน
าลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ใ แ ณะผบริ าร ประธาน
ภาฯ รองประธาน ภาฯ มาชิ ภาเท บาล พนั งาน
เท บาล ล จางประจา และพนั งานจาง
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
เดินทางไปราช าร องเจา นาที่ทองถิ่น พ. .2555 และแ ไ
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
าพ งมาลัย ชอดอ ไม ระเชาดอ ไมและพ งมาลา
- เพื่อจายเปน าพานพุมดอ ไม พานประดับพุมดอ ไม พานพุม
เงินพุมทอง ร ยดอ ไม พ งมาลัย ชอดอ ไม ระเชา
ดอ ไม รือพ งมาลา า รับ างอนุ า รีย์
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
โ รง าร ับเ ลื่อน ารนอมนา ลั ปรัชญาเ ร ฐ ิจพอเพียง ไป
ารปฏิบัติในชี ิตประจา ัน
- เพื่อจายเปน าใชจายในโ รง าร ับเ ลื่อน ารนอมนา ลั
ปรัชญาเ ร ฐ ิจพอเพียงไป ารปฏิบัติในชี ิตประจา ัน โดยมี
าใชจายประ อบด ย า ั ดุ อุป รณ์ าอา าร าอา าร
างและเ รื่องดื่ม าถายเอ าร า มนา ุณ ิทยา ร าใชจาย
เ ี่ย ับ ารใชและต แตง ถานที่ฝึ อบรม และ าใชจายอื่นที่จา
เปนเ ี่ย อง ับ ารดาเนินโ รง าร
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561-2565
) นาที่ 140 ลาดับที่ 6
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นา : 16/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

โ รง ารจัดงาน ันเท บาล

จาน น

30,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

- เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารจัดงาน ัน
เท บาล โดยมี าใชจายประ อบด ย าพิธีทาง า นา า
อา าร างและเ รื่องดื่ม าอา ารและเ รื่องดื่มไมมี
แอล อฮอล์ าม ร พ ารแ ดง าจัดนิทรร าร และ าใช
จายอื่นที่จาเปนเ ี่ย อง ับ ารดาเนินโ รง าร
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จาย าใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเ า
ร ม ารแ ง ัน ีฬา ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ. . 2561-2565) นาที่ 202
ลาดับที่ 29
โ รง ารป ป้อง ัน ถาบัน า ัญ องชาติ
- เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารป ป้อง ถาบัน
า ัญ องชาติ โดยมี าใชจายประ อบด ย า มนา ุณ
ิทยา รแบบ ลุม าถายเอ าร าอา าร าอา าร างและ
เ รื่องดื่ม าจัด ถานที่ า ั ดุ าเ รื่องเ ียนและอุป รณ์ า
ถายเอ าร และ าใชจายอื่นที่จาเปนเ ี่ย อง ับ ารดาเนิน
โ รง าร
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท
0310.4/ 2128 ลง ันที่ 31 ร ฏา ม 2557
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561-2565) นาที่ 192
ลาดับที่ 2
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นา : 17/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

โ รง ารฝึ อบรมและพัฒนา บุ ลา ร องเท บาล

จาน น

50,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารฝึ อบรมและ
พัฒนาบุ ลา ร องเท บาล โดยมี าใชจายประ อบด ย าใช
จายเ ี่ย ับ ารใชและต แตง ถานที่ฝึ อบรม าใชจายในพิธี
เปิด ปิด ารอบรม า ั ดุ เ รื่องเ ียน และอุป รณ์ า
ประ า นียบัตร าถายเอ าร าพิมพ์เอ ารและ ิ่งพิมพ์ า
ระเป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุเอ าร า รับผเ ารับ ารฝึ อบรม า
มนา ุณใน ารดงาน าอา าร างและเ รื่องดื่ม า มนา ุณ
ิทยา ร าอา าร าเชาที่พั ายานพา นะ และ าใชจาย
อื่นที่จาเปนเ ี่ย องใน ารดาเนินโ รง าร
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561-2565) เปลี่ยน
แปลง รั้งที่ 1/2563 นาที่ 13 ลาดับที่ 30
โ รง ารพัฒนา ารใชระบบงาน ารบรรณอิเล็ ทรอนิ ์ อง
เท บาลเมืองเมืองพล
- เพื่อเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารพัฒนา ารใชระบบ
ารบรรณอิเล็ ทรอนิ ์ โดยมี าใชจายประ อบด ย า ั ดุ
อุป รณ์ าอา าร าอา าร างและเ รื่องดื่ม าถายเอ าร า
ตอบแทน ิทยา ร าจัด ถานที่ ใน ารฝึ อบรม และ าใชจาย
อื่นที่เ ี่ย องจาเปนใน ารดาเนินโ รง าร
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) แ ไ รั้ง
ที่ 5/2564 นาที่ 15 ลาดับที่ 4
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นา : 18/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

โ รง าร งเ ริม ิถีชี ิตแบบ ประชาธิปไตยและ าร ราง าม
ปรองดอง มานฉันท์

จาน น

30,000 บาท

จาน น

135,000 บาท

- เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง าร งเ ริม ิถีชี ิต
แบบประชาธิปไตยและ ราง ามปรองดอง มานฉันท์ โดยมี า
ใชจายประ อบด ย าอา าร ลาง ัน าอา าร างและเ รื่อง
ดื่ม า มนา ุณ ิทยา ร า ั ดุ า ิ่งพิมพ์ าเ รื่อง
เ ียน และอุป รณ์ าถายเอ าร าเ ียรติบัตร าป้ายไ
นิล าดอ ไมประดับโพเดี้ยม และ าใชจายอื่นที่จาเปนเ ี่ย อง
ับ ารดาเนินโ รง าร
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561-2565) นาที่ 193
ลาดับที่ 6
าบารุงรั าและซอมแซม
- เพื่อจายเปน าซอมบารุงรั าทรัพย์ ินใ ามารถใชงานได
ตามป ติ เชนเ รื่อง อมพิ เตอร์ เ รื่อง
พิมพ์ โต๊ะ เ าอี้ ต เ รื่องปรับอา า เ รื่อง ยายเ ียง รถ
จั รยานยนต์ รถยนต์ และซอมแซม อา าร ถานที่ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
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นา : 19/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

ค่าวัสดุ
ั ดุ านั งาน
- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุ านั งาน เชน นัง ือ เ รื่อง ิดเล
นาดเล็ เ รื่องเจาะ ระดา นาดเล็ เ รื่อง ิดเล นาด
เล็ เ รื่องเจาะ ระดา นาดเล็ ที่เย็บ ระดา นาดเล็ ไม
บรรทัดเ ล็ รรไ ร เ าอี้พลา ติ ตรายาง ที่ถพื้น ตะแ รง าง
เอ าร เ รื่องตัดโฟม เ รื่องตัด ระดา เ รื่องเย็บ
ระดา ภาพเ ียน, แผนที่ พระบรมฉายาลั ณ์ แผงปิด
ประ า แผนป้ายชื่อ านั งาน รือ น ยงาน รือแผน ป้าย
ตาง ๆ ที่ใชใน านั งาน มลี่, มานปรับแ ง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิ าตั้ง รือแ น พระพุทธรป พระบรมรป
จาลอง ระเป๋า ตาชั่ง นาดเล็ ผาใบติดตั้งใน านั งาน ผาใบ
เตนท์ นาดใ ญ ตยา ามัญประจาบาน น้าดื่ม า รับ
บริ าร แผง ัน องแบบรื้อถอนได ประชาชนใน านั
งาน (Partition) ระดา มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบ
าผิด เทป า ล ดเย็บ ระดา า มุด ซองเอ าร ตลับผง
มึ น้า มึ ปรินท์ เทป พี ี ซี แบบใ น้ายาลบ ระดา ไ ไม
บรรทัด ลิป ตั เย็บ ระดา เ ็ม มุด ระดา
าร์บอน ระดา ไ แฟ้ม มุดบัญชี มุดประ ัติ า
ราช าร แบบพิมพ์ ผา าลี ธงชาติ ิ่งพิมพ์ที่ไดจา ารซื้อ องใช
ใน ารบรรจุ ีบ อ น้ามัน ไ ี้ผึ้ง น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน
ใน านั งานพ งมาลัย พ งมาลา พานพุม ร ยดอ ไม ฯลฯ และ
ราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
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รวม

820,000 บาท

จาน น

170,000 บาท

นา : 20/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุ

จาน น

45,000 บาท

จาน น

65,000 บาท

- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุ เชน ไมโ รโฟน า
ตั้งไมโ รโฟน ั แรงไฟฟ้า เ รื่อง ัด ระแ ไฟฟ้า เ รื่อง ัดแรง
ดันไฟฟ้า มาตร า รับตร จ งจรไฟฟ้า เ รื่องประจุไฟ โ ม
ไฟ โทรโ ง ไมชั ฟิ ์ ไม ์ลอยพรอมเ รื่อง ง
ัญญาณ ฟิ ์ เทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอด
ไฟ เ ็ม ัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า ิตช์ไฟฟ้า ลอด ิทยุทราน
ชิตเตอร์และชิ้น น ิทยุ ล ถ ย ายอา า รีซี
เตอร์ มฟ ิ่ง อย ์ อนเดนเซอร์ า ลอดฟลออเร เซนซ์ เบร
เ อร์ ายอา า รือเ าอา า า รับ ิทยุ,เ รื่องรับ
โทรทั น์,จานรับ ัญญาณดา เทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล์ ลองรับ
ัญญาณ ดอ ลาโพง ฮอร์นลาโพง แผง งจร ผังแ ดง งจร
ตาง แผงบัง ับทางไฟ ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน
ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564

ั ดุงานบานงาน รั
- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุงานบานงาน
รั เชน มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิ รอบ
รป มีด ถัง ถาด แ น้า จานรอง ถ ยชาม ชอน อม ระจ
เงา โองน้า ระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ามัน เตารีด เ รื่องบด
อา าร เ รื่องตีไ ไฟฟ้า เ รื่องปิ้ง นมปัง ระทะไฟฟ้า มอ
ไฟฟ้า ร มถึง มอ ุง า ไฟฟ้า ระติ น้ารอน ระติ น้าแ ็ง ถัง
แ ๊ ายยางฉีดน้า อางลางจาน ถังน้า ที่นอน ตเ ็บอุป รณ์ดับ
เพลิง ถัง ยะแบบ าตั้ง ถัง ยะแบบลอลา ผังซั ฟอ บ น้ายา
ดับ ลิ่น แปรง ไม าด เ ง มุง ผาปที่นอน ปลอ
มอน มอน ผา ม ผาปโต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจา เอ ชน ั ดด
ตะ อน ระ ายน้า ั ดุประ อบอา าร อา าร าเร็จรป ฯลฯ
และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
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นา : 21/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

ั ดุ อ ราง

จาน น

50,000 บาท

จาน น

90,000 บาท

- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุ อ ราง เชน ไมตาง ๆ อน ีม ซะ
แลง จอบ ิ่ เ ียม เลื่อย าน บไ ไม เทป ัดระยะ เ รื่อง ัด
นาดเล็ เชน ตลับเมตร ล ดิ่ง านมือ โถ ม อางลาง
มือ รา พาดผา นา า ใ เชื่อมเ ล็ เ รื่องยิงตะป นั่ง
ราน น้ามันทาไม ทินเนอร์ ี ปนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอย
าเร็จรป อิฐ รือซีเมนต์บล๊อ ระเบื้อง ัง ะ ี ตะป เ ล็
เ น แปรงทา ี ปน า แผนดินเ นีย ังเ ราะ ์ ฯลฯ และ
ราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
ั ดุยานพา นะและ น ง
- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุยานพา นะและ น
ง เชน ไ ง ประแจ แมแรง ุญแจปา ตาย ุญเจเลื่อน ีม
ล๊อ ล๊อ เ ียร์ ล๊อ เ ียร์ ลัตซ์ ล๊อ พ งมาลัย ยางรถ
ยนต์ น้ามันเบร น๊อตและ ร ายไมล์ เพลา ฟิล์ม รอง
แ ง น้า ลั่น เบาะรถยนต์ เ รื่องยนต์ (อะไ ล) ชุดเ ียร์รถ
ยนต์ เบร รัช พ งมาลัย ายพานใบพัด มอน้า ั
เทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ามัน ไฟ นา ไฟเบร อาน
จั รยาน ตลับล ปืน ระจ มอง างรถยนต์ ันชนรถยนต์ เ ็ม ัด
นิรภัย ายไฮดรอลิ ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน
ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
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นา : 22/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

จาน น

240,000 บาท

จาน น

5,000 บาท

- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น เชน แ ๊ ุง
ตม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามัน ๊าด น้ามันเบนซิน น้ามัน
เตา น้ามันจารบี น้ามันเ รื่อง ถาน ๊า น้ามันเ ียร์ น้ามัน ลอ
ลื่น ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
ั ดุโฆ ณาและเผยแพร
- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุโฆ ณาและเผยแพร เชน าตั้ง
ลอง าตั้งเ ียนภาพ ลองและระ ิงใ ฟิล์มภาพยนตร์ เ รื่อง
รองเทป เลน ์ซม ระเป๋าใ ลองถายรป ป้ายไฟแจงเตือน
แบบลอลา ป้ายประชา ัมพันธ์ พ ัน ี ระเ ียน
โป เตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่ าร์ด ฟิล์ม ไลด์ แถบบันทึ เ ียง รือ
ภาพ (ภาพยนตร์, ีดีโอเทป, แผนซีดี) รป ี รือ า ดาที่ไดจา
ารลาง อัด ยาย ภาพถายดา เทียม เอ ารเผยแพรผลดาเนิน
งาน ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
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ั ดุ อมพิ เตอร์

จาน น

150,000 บาท

จาน น

5,000 บาท

- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุ อมพิ เตอร์ เชน แผน รือจาน
บันทึ อมล อุป รณ์บันทึ
อมล(
Diskete, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc, Digi
tal Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึ
อมล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ั
พิมพ์ รือแถบพิมพ์ า รับเ รื่องพิมพ์ อมพิ เตอร์ ตลับผง มึ
า รับเ รื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ระดา ตอเนื่อง ายเ เบิล ฯลฯ
น ยประม ลผล ฮาร์ดดิ ์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผน รอง
แ ง แผงแป้นอั ระ รือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM
ัตซีพฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมา ์ (Mouse) พรินเตอร์
ิตชิ่งบ๊อ ซ์ (Printer Switching Box) เ รื่อง ระจาย
ัญญาณ (Bub) แผน งจรอิเล็ ทรอนิ ์ (Card)
เชน
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card)
เปนตนเ รื่องอานและบันทึ อมลตางๆ เชนแบบดิ
เ ตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิ ต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CDROM) แบบออพติ อล (Optical) เปนตน เราเตอร์ (Router)
ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
ั ดุอื่น
- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุอื่น เชน มิเตอร์น้า ไฟฟ้า มอ
เรือ ตะแ รง ัน ะ ั เชื่อมแ ๊ ั าล์ เปิด-ปิดแ ๊ อุป รณ์
บัง ับ ัต ์ ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่
เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
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ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า

รวม

1,687,600 บาท

จาน น

1,300,000 บาท

จาน น

120,000 บาท

จาน น

80,000 บาท

จาน น

80,000 บาท

จาน น

107,600 บาท

- เพื่อจายเปน าไฟฟ้าที่ใชใน านั งานเท บาลเมืองเมือง
พล และใน ิจ าร องเท บาล ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
าน้าประปา าน้าบาดาล
- เพื่อจายเปน าน้าประปา องเท บาลเมืองเมืองพล
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
าบริ ารโทร ัพท์
- เพื่อจายเปน าบริ ารโทร ัพท์ที่ใชใน านั งานเท บาลเมือง
เมืองพล ซึ่งใชใน ิจ าร องเท บาล
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
าบริ ารไปร ณีย์
- เพื่อจายเปน าบริ ารไปร ณีย์ใน ิจ าร องเท บาลเมืองเมือง
พล เชน าไปร ณีย์ าธนาณัติ าด งตราไปรณีย์ าธรรมเนียม
ารโอนเงินในระบบบริ าร ารเงิน าร ลังภา รัฐแบบ
อิเล็ ทรอนิ ์ (GFMIS)
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม
- เพื่อจายเปน าใชจายเ ี่ย ับ ารใชอินเตอร์(INTERNET)
และ าใชจายทางดานโทร มนา มอื่น
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
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งบเงินอุดหนุน

รวม

280,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

280,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

จาน น

250,000 บาท

เงินอุด นุน นราช าร
โ รง าร นับ นุนงบประมาณ ตามแผน ารดาเนินงานรัฐพิธี
- เพื่อจายเปนเงินอุด นุนใ อาเภอพลตามโ รง าร นับ นุนงบ
ประมาณตามแผน ารดาเนินงานรัฐพิธี
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยเงินอุด นุน อง
อง ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2559
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท
0808.2/ 3616 ลง ันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท
0808.2/ 1791 ลง ันที่ 3 เม ายน 2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ. .2561-2565) แ ไ รั้ง
ที่ 5/2564 นาที่ 13 ลาดับที่ 7
เงินอุด นุนอง ์ รประชาชน
โ รง าร อรับเงินอุด นุน ารบริ ารงาน ารจัดตั้งยามทองถิ่น
- เพื่อจายเปนเงินอุด นุนใ ณะ รรม ารดาเนินงานยามทอง
ถิ่นตามโ รง าร อรับเงินอุด นุน ารบริ ารงาน ารจัดตั้งยาม
ทองถิ่น
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยเงินอุด นุน อง
อง ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2559
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท
0808.2/ 3616 ลง ันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท
0808.2/ 1791 ลง ันที่ 3 เม ายน 2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ. .2561-2565) เพิ่มเติม รั้ง
ที่ 3/2564 นาที่ 4 ลาดับที่ 1
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือน าราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น

รวม

6,969,200 บาท

รวม

4,329,200 บาท

รวม

4,329,200 บาท

จาน น

3,488,600 บาท

จาน น

121,200 บาท

จาน น

103,200 บาท

จาน น

266,800 บาท

จาน น

301,400 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินเลื่อน ั้นประจาปีใ พนั งาน
เท บาล จาน น 9 อัตรา โดย าน ณตั้งจายไ 12 เดือน
เงินเพิ่มตาง ๆ อง าราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม าตอบแทนรายเดือนใ แ พนั งาน
เท บาล ประเภทอาน ย ารทองถิ่นและจายเปนเงินเพิ่ม าร รอง
ชีพชั่ รา ตามประ า ณะ รรม ารพนั งานเท บาล ( .ท
.) เรื่อง า นด ลั เ ณฑ์ ารใ พนั งาน ล จางประจาและ
พนั งานจางเท บาล ไดรับเงินเพิ่ม า รองชีพชั่ รา ร มทั้ง
เปนเงิน าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่ม า รับตาแ นงที่มีเ ตุ
พิเ ตาแ นงนิติ ร (พ.ต. .) ตาม ลั เ ณฑ์ที่ า นด
เงินประจาตาแ นง
- เพื่อจายเปนเงินประจาตาแ นงใ แ พนั งาน
เท บาล ตาแ นง ประเภทอาน ย ารทองถิ่น จาน น 3
อัตรา โดย าน ณตั้งไ 12 เดือน
- เปนไปตามบัญชีอัตราเงินประจาตาแ นง องพนั งาน นทอง
ถิ่น
าจางล จางประจา
- เพื่อจายเปน าจางประจาใ แ ล จางประจา และเงินเลื่อน ั้น
ประจาปี ใ แ ล จางประจา จาน น 1 อัตรา โดย าน ณตั้ง
จายไ 12 เดือน
าตอบแทนพนั งานจาง
- เพื่อจายเปน าจางประจาใ แ พนั งานจาง จาน น 2
อัตรา โดย าน ณตั้งจายไ 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จาน น

48,000 บาท

รวม

2,640,000 บาท

รวม

586,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม าร รองชีพชั่ รา โดย าน ณตั้งจาย
ไ 12 เดือน
- เปนไปตามประ า รรม าร ลางพนั งานเท บาล ( .ท
.) เรื่อง า นด ลั เ ณฑ์ ารใ พนั งาน ล จางประจา และ
พนั งานจางเท บาล ไดรับเงินเพิ่ม า รองชีพชั่ รา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอันเปนประโยชน์แ อง ์ รป รอง น
ทองถิ่น
-เพื่อจายเปนเงิน มนา ุณบุ ลผไดรับ ารแตงตั้งเปน รรม าร
อบ นทาง ินัย พนั งาน นทองถิ่น โดยมี ิทธิไดรับเงินดัง
ลา ตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารจายเงิน มนา ุณ
รรม าร อบ นทาง ินัย าราช าร พ. . 2536 ตาม นัง ือ
านั งาน .อบต. ท. และ .จ. ที่ มท. 0809.1/ 341 ลง ัน
ที่ 19 มีนา ม 2546 และเงินราง ัลเจา นาที่ตามระเบียบ
ระทร งม าดไทย าด ย ารจายเงินราง ัลจับ ุมผ ระทาผิด
พระราชบัญญัติและเท บัญญัติ พ. . 2513 แ ไ เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2 พ. .2541) าตอบแทน ณะ รรม าร อบ อเท็จจริง าม
รับผิดทางละเมิด
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร ง าร ลังด นที่ ุด ที่ 0406.4
/ 38 ลง ันที่ 28 เม ายน 2558 เรื่อง ลั เ ณฑ์ ารเบิ จาย า
ตอบแทน ณะ รรม าร
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช าร
-เพื่อจายเปน าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช ารใ แ
พนั งาน เท บาล ล จางประจา และพนั งานจางที่มาปฏิบัติ
งานเท บาล ซึ่งเปนงานเรงด นนอ เ ลาราช ารป ติ รืองานที่
ไมอาจทาในเ ลาราช าร ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จาย
เงิน ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช าร ององ ์ รป รอง
นทองถิ่น พ. . 2559 และแ ไ เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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าเชาบาน

จาน น

432,000 บาท

จาน น

124,000 บาท

รวม

1,624,000 บาท

จาน น

804,000 บาท

-เพื่อจายเปน าเชาบานใ แ พนั งานเท บาล ซึ่งมี ิทธิเบิ า
เชาบาน ตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าเชาบาน อง า
ราช าร นทองถิ่น
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าเชาบาน อง า
ราช าร นทองถิ่น พ. . 2548 และที่แ ไ เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร าราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
-เพื่อจายเปนเงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตรใ แ พนั งาน
เท บาล ล จางประจา ที่มี ิทธิไดรับ ารช ยเ ลือตามระเบียบ
ระทร งม าดไทย าด ยเงิน ั ดิ ารเ ี่ย ับ าร ึ าบุตร
อง าราช าร นทองถิ่น พ. .2541 และที่แ ไ เพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
โ รง ารจางเ มาบุ ล ภายนอ ปฏิบัติงานใน อง ิชา ารและ
แผนงาน
-เพื่อจายเปน าจางเ มาบริ ารบุ ลภายนอ ปฏิบัติงานใน อง
ิชา ารและแผนงาน จาน น 6 ราย (จางเปนรายบุ ล) โดย
ปฏิบัติงานดาน ิเ ราะ ์นโยบายและแผน จาน น 1 ราย งานดาน
บริ ารและเผยแพร ิชา าร จาน น 4 ราย จางทา าม
ะอาด จาน น 1 ราย ตามโ รง ารจางเ มาบุ ลภายนอ
ปฏิบัติงานใน อง ิชา ารและแผนงาน
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 4044
ลง ันที่ 10 ร ฎา ม 2563
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561-2565) แ ไ รั้ง
ที่ 5/2564 นาที่ 13 ลาดับที่ 2
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นา : 29/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

จาน น

280,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ดังนี้ าถาย
เอ าร าเย็บ นัง ือ รือเ าป นัง ือ าซั ฟอ า าจัด
ยะ รือ ิ่งปฏิ ล าระ างบรรทุ าเชาทรัพย์ ิน (ย เ น า
เชาบาน) าโฆ ณาและเผยแพร ประชา ัมพันธ์ าธรรมเนียม
ตาง ๆ าเบี้ยประ ัน าใชจายใน ารดาเนิน ดีตาม า
พิพา า าจางเ มาที่มีลั ณะ ารจางทาเพื่อใ ไดมาซึ่งป้าย
ประชา ัมพันธ์ ป้าย านั งาน รือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลั ณะเปน
ิ่ง อ ราง าติดตั้งไฟฟ้า าติดตั้งประปา าติดตั้งโทร ัพท์ า
ติดตั้งเ รื่องรับ ัญญาณตางๆ และ าจางเ มาบริ ารอื่น ตาม
ามจาเปน ฯลฯ และราย ารเปนไปตามรปแบบ าร
จาแน ตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเ าลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
าใชจายใน ารจัดประชุมราช าร
-เพื่อจายเปน าใชจายใน าร ารจัดประชุมราช าร เชน ณะ
รรม าร ณะอนุ รรม าร ณะทางานตางๆ ที่ไดรับ ารแตงตั้ง
ตาม ฎ มาย ระเบียบ นัง ือ ั่ง าร ระทร งม าดไทย รือ า
ั่ง องเท บาลเมืองเมืองพล ารประชุมภายใน น ยงาน าร
ประชุมประชา มรับฟัง าม ิดเ ็น ารประชา มจัดทาแผน
พัฒนาทองถิ่น ารประชุมระ าง น ยงานอื่น ารประชุมอื่นๆ
ที่เ ี่ย อง ับภาร ิจ องเท บาลเมืองเมืองพล ไดแ าอา าร
างและเ รื่องดื่ม าอา าร า รับผเ าร มประชุมและเจา
นาที่ที่เ ี่ย องซึ่งไดเ าร มประชุม และ าใชจายอื่นๆที่จาเปน
และเ ี่ย อง ับ ารจัดประชุม
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. .2562
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นา : 30/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

าใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รฯ

จาน น

60,000 บาท

โ รง ารจัดทาฐาน อมล ลาง "Big Data" อง เท บาลเมืองเมือง จาน น
พล

20,000 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ไดแ าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง าเชาที่พั าพา นะ ร มถึง าเชายาน
พา นะ าเชื้อเพลิง รือพลังงาน า รับยานพา นะ าระ าง
บรรทุ าจาง น าบ าม และอื่น ๆ ทานองเดีย ันตลอดจน
าลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ใ แ พนั งานเท บาล ล จาง
ประจา และพนั งานจาง
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
เดินทางไปราช าร องเจา นาที่ทองถิ่น พ. .2555 และแ ไ
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารจัดทาฐาน อมล
ลาง "Big Data" องเท บาลเมืองเมืองพล โดยมี าใชจาย
ประ อบด ย าใชจายเ ี่ย ับ ารใชและ ารต แตง ถานที่ฝึ
อบรม า ั ดุ เ รื่องเ ียน และอุป รณ์ าถายเอ าร า
พิมพ์เอ ารและ ิ่งพิมพ์ า ระเป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุเอ าร
า รับผเ ารับ ารฝึ อบรม าอา าร างและเ รื่องดื่ม า
พา นะ า มนา ุณ ิทยา ร าอา าร และ าใชจายอื่นที่
เ ี่ย องจาเปนใน ารดาเนินโ รง าร
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561-2565) นาที่ 197
ลาดับที่ 18
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นา : 31/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

โ รง ารจัดทาแผนพัฒนาเท บาล

จาน น

100,000 บาท

จาน น

40,000 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารจัดทาแผนพัฒนา
เท บาล โดยมี าใชจาย ประ อบด ย าจัด ถานที่ าใชจาย
ในพิธีเปิด-ปิด ารฝึ อบรม ัมมนา าพิมพ์ประ า นียบัตร า
ถายเอ าร าเชาอุป รณ์ตางๆ ใน ารฝึ อบรม า อง
มนา ุณ า ระเป๋าเอ าร าอา าร าอา าร างและ
เ รื่องดื่ม า มนา ุณ ิทยา ร าเชาที่พั ายานพา นะ า
ถายเอ าร เ าเลม และ าใชจายอื่นที่จาเปนเ ี่ย อง ับ าร
ดาเนินโ รง าร
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561-2565) นาที่ 195
ลาดับที่ 14
โ รง ารติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเท บาล
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเท บาล โดยมี าใชจายประ อบด ย า
อา าร าอา าร างและเ รื่องดื่ม า ั ดุ า ระเป๋า
เอ าร า มนา ุณ ิทยา ร าถายเอ ารและเ าเลม และ า
ใชจายอื่นที่จาเปนเ ี่ย อง ับ ารดาเนินโ รง าร
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561-2565) นาที่ 195
ลาดับที่ 13
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นา : 32/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

โ รง ารบริ ารจัด าร ามเ ี่ยงภายในอง ์ รอยางมี นร ม

จาน น

10,000 บาท

จาน น

45,000 บาท

- เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารบริ ารจัด าร
ามเ ี่ยงภายในอง ์ รอยางมี นร ม โดยมี าใชจายประ อบ
ด ย าใชจายเ ี่ย ับ ารใชและ ารต แตง ถานที่ฝึ อบรม า
ั ดุ เ รื่องเ ียน และอุป รณ์ าถายเอ าร าพิมพ์
เอ ารและ ิ่งพิมพ์ า ระเป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุเอ าร า รับผ
เ ารับ ารฝึ อบรม าอา าร างและเ รื่องดื่ม าพา นะ า
มนา ุณ ิทยา ร าอา าร าเชาที่พั และ าใชจายอื่นที่
เ ี่ย องจาเปนใน ารดาเนินโ รง าร
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561-2565) เพิ่มเติม รั้ง
ที่ 2/2564 นาที่ 23 ลาดับที่ 1
โ รง ารปรับปรุง ุณภาพแผนชุมชน
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารปรับปรุง ุณภาพ
แผนชุมชน โดยมี าใชจายประ อบด ย าใชจายเ ี่ย ับ ารใช
และ ารต แตง ถานที่ฝึ อบรม าใชจายในพิธีเปิดและปิด าร
ฝึ อบรม า ั ดุ เ รื่องเ ียน และอุป รณ์ าประ า นีย
บัตร าถายเอ าร าพิมพ์เอ ารและ ิ่งพิมพ์ า นัง ือ
า รับผเ ารับ ารฝึ อบรม า ระเป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุเอ าร
า รับผเ ารับ ารฝึ อบรม า อง มนา ุณใน ารดงาน า
อา าร างและเ รื่องดื่ม า มนา ุณ ิทยา ร าอา าร า
เชาที่พั ายานพา นะ และ าใชจายอื่นที่เ ี่ย องจาเปนใน
ารฝึ อบรม
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561-2565) นาที่ 201
ลาดับที่ 27
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นา : 33/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

โ รง าร ัมมนาเชิง ปฏิบัติ าร ารจัดทา งบประมาณรายจาย
ประจาปีอยางมี นร ม

จาน น

40,000 บาท

จาน น

25,000 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง าร ัมมนาเชิงปฏิบัติ
าร ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี อยางมี นร ม โดย
มี าใชจายประ อบด ย าใชจายเ ี่ย ับ ารใชและ ารต แตง
ถานที่ฝึ อบรม า ั ดุ เ รื่องเ ียน และอุป รณ์ าถาย
เอ าร าพิมพ์เอ ารและ ิ่งพิมพ์ า ระเป๋า รือ ิ่งที่ใช
บรรจุเอ าร า รับผเ ารับ ารฝึ อบรม าอา าร างและ
เ รื่องดื่ม าพา นะ า มนา ุณ ิทยา ร าอา าร าเชาที่
พั และ าใชจายอื่นที่เ ี่ย องจาเปนใน ารดาเนินโ รง าร
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561-2565) นาที่ 197
ลาดับที่ 19
โ รง ารเ ริม ราง ุณธรรม และ ามโปรงใ ใน าร ปฏิบัติ
ราช าร เพื่อป้อง ัน ารทุจริตและผลประโยชน์ ทับซอน
- เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารเ ริม ราง
ุณธรรมและ ามโปรงใ ใน ารปฏิบัติราช ารเพื่อป้อง ัน าร
ทุจริตและผลประโยชน์ทับซอน โดยมี าใชจายประ อบด ย
าใชจายเ ี่ย ับ ารใชและ ารต แตง ถานที่ฝึ อบรม าใช
จายในพิธีเปิดและปิด ารฝึ อบรม า ั ดุ เ รื่องเ ียน และ
อุป รณ์ าประ า นียบัตร าถายเอ าร าพิมพ์เอ ารและ
ิ่งพิมพ์ า นัง ือ า รับผเ ารับ ารฝึ อบรม า ระเป๋า รือ
ิ่งที่ใชบรรจุเอ าร า รับผเ ารับ ารฝึ อบรม า อง มนา ุณ
ใน ารดงาน าอา าร างและเ รื่องดื่ม
า มนา ุณ
ิทยา ร าอา าร าเชาที่พั ายานพา นะ และ าใชจาย
อื่นที่เ ี่ย องจาเปนใน ารดาเนินโ รง าร
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2 557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561-2565) แ ไ รั้ง
ที่ 5/2564 นาที่ 14 ลาดับที่ 21
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นา : 34/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

โ รง ารใ บริ าร อมล า ารแ ประชาชน

จาน น

40,000 บาท

จาน น

25,000 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารใ บริ าร อมล า
ารแ ประชาชน โดยมี าใชจายประ อบด ย าจางเ มาทา
าร าร าจางเ มาทาจด มาย า
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ อมล า าร องทางราช าร พ.
. 2540
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561-2565) นาที่ 194
ลาดับที่ 9
โ รง ารอบรมดานระเบียบ ฎ มาย ฎเ ณฑ์ที่ถือ ปฏิบัติและ
จริยธรรม อง เจา นาที่และประชาชน
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารอบรมดาน
ระเบียบ ฎ มาย ฎเ ณฑ์ ที่ถือปฏิบัติและจริยธรรม องเจา
นาที่และประชาชน โดยมี าใชจายประ อบด ย าใชจาย
เ ี่ย ับ ารใชและ ารต แตง ถานที่ฝึ อบรม า ั ดุ เ รื่อง
เ ียน และอุป รณ์ าถายเอ าร าพิมพ์เอ ารและ ิ่ง
พิมพ์ า ระเป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุเอ าร า รับผเ ารับ ารฝึ
อบรม าอา าร างและเ รื่องดื่ม า มนา ุณ ิทยา ร า
อา าร และ าใชจายอื่นที่เ ี่ย องจาเปนใน ารดาเนินโ รง าร
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561-2565) นาที่ 193
ลาดับที่ 8
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นา : 35/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

โ รง ารอบรมใ ามร ทาง ฎ มายแ ประชาชน เพื่อป้อง ัน
จาน น
อาชญา รรม าร ุม รอง ทิ ธิเ รีภาพ และ ารเ าถึง ระบ น าร
ยุติธรรม

25,000 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารอบรมใ ามรทาง
ฏ มายแ ประชาชน เพื่อป้อง ันอาชญ รรม าร ุม รอง
ิทธิ เ รีภาพและ ารเ าถึง ระบ น ารยุติธรรม โดยมี าใชจาย
ประ อบด ย าใชจายเ ี่ย ับ ารใชและ ารต แตง ถานที่ฝึ
อบรม าใชจายในพิธีเปิดและปิด ารฝึ อบรม า ั ดุ เ รื่อง
เ ียน และอุป รณ์ าประ า นียบัตร าถายเอ าร าพิมพ์
เอ ารและ ิ่งพิมพ์ า นัง ือ า รับผเ ารับ ารฝึ อบรม า
ระเป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุเอ าร า รับผเ ารับ ารฝึ อบรม า
อง มนา ุณใน ารดงาน าอา าร างและเ รื่องดื่ม า
มนา ุณ ิทยา ร าอา าร าเชาที่พั ายานพา นะ และ า
ใชจายอื่นที่เ ี่ย องจาเปนใน ารฝึ อบรม
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561-2565) นาที่ 198
ลาดับที่ 20
าบารุงรั าและซอมแซม

จาน น

-เพื่อจายเปน าซอมบารุงรั าทรัพย์ ินใ ามารถใชงานได
ตามป ติ เชน เ รื่อง อมพิ เตอร์ เ รื่อง
พิมพ์ โต๊ะ เ าอี้ ต เ รื่องปรับอา า เ รื่อง ยายเ ียง รถ
ยนต์ น ลาง รถจั รยานยนต์ ป้ายประชา ัมพันธ์ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
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60,000 บาท

นา : 36/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

ค่าวัสดุ
ั ดุ านั งาน
-เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุ านั งาน เชน นัง ือ เ รื่อง ิดเล
นาดเล็ เ รื่องเจาะ ระดา นาดเล็ เ รื่อง ิดเล นาด
เล็ เ รื่องเจาะ ระดา นาดเล็ ที่เย็บ ระดา นาดเล็ ไม
บรรทัดเ ล็ รรไ ร เ าอี้พลา ติ ตรายาง ที่ถพื้น ตะแ รง าง
เอ าร เ รื่องตัดโฟม เ รื่องตัด ระดา เ รื่องเย็บ
ระดา ภาพเ ียน, แผนที่ พระบรมฉายาลั ณ์ แผงปิด
ประ า แผนป้ายชื่อ านั งาน รือ น ยงาน รือแผน ป้าย
ตาง ๆ ที่ใชใน านั งาน มลี่, มานปรับแ ง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิ าตั้ง รือแ น พระพุทธรป พระบรมรป
จาลอง ระเป๋า ตาชั่ง นาดเล็ ผาใบติดตั้งใน านั งาน ผาใบ
เตนท์ นาดใ ญ ตยา ามัญประจาบาน น้าดื่ม า รับ
บริ าร แผง ัน องแบบรื้อถอนได ประชาชนใน านั
งาน (Partition) ระดา มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบ
าผิด เทป า ล ดเย็บ ระดา า มุด ซองเอ าร ตลับผง
มึ น้า มึ ปรินท์ เทป พี ี ซี แบบใ น้ายาลบ ระดา ไ ไม
บรรทัด ลิป ตั เย็บ ระดา เ ็ม มุด ระดา
าร์บอน ระดา ไ แฟ้ม มุดบัญชี มุดประ ัติ า
ราช าร แบบพิมพ์ ผา าลี ธงชาติ ิ่งพิมพ์ที่ไดจา ารซื้อ องใช
ใน ารบรรจุ ีบ อ น้ามัน ไ ี้ผึ้ง น้าดื่ม า รับบริ าร
ประชาชนใน านั งานพ งมาลัย พ งมาลา พานพุม ร ย
ดอ ไม ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน
ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
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รวม

320,000 บาท

จาน น

80,000 บาท

นา : 37/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุ

จาน น

30,000 บาท

- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุไฟฟ้าและ
ิทยุ เชน ไมโ รโฟน ฟิ ์ เทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า เ ็ม ัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า ิตซ์ไฟฟ้า เบร
เ อร์ า ลอดฟลออเร เซนต์ ายอา า รือเ า า รับ
ิทยุ เ รื่องรับโทรทั น์ จานรับ ัญญาณดา เทียม เ รื่องประจุ
ไฟ มาตร า รับตร จ งจรไฟฟ้า ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม
ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
ั ดุงานบานงาน รั
จาน น

30,000 บาท

-เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุงานบานงาน
รั เชน มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิ รอบ
รป มีด ถัง ถาด แ น้า จานรอง ถ ยชาม ชอน อม ระจ
เงา โองน้า ระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ามัน เตารีด เ รื่องบด
อา าร เ รื่องตีไ ไฟฟ้า เ รื่องปิ้ง นมปัง ระทะไฟฟ้า มอ
ไฟฟ้า ร มถึง มอ ุง า ไฟฟ้า ระติ น้ารอน ระติ น้าแ ็ง ถัง
แ ๊ ายยางฉีดน้า อางลางจาน ถังน้า ที่นอน ตเ ็บอุป รณ์ดับ
เพลิง ถัง ยะแบบ าตั้ง ถัง ยะแบบลอลา ผังซั ฟอ บ น้ายา
ดับ ลิ่น แปรง ไม าด เ ง มุง ผาปที่นอน ปลอ
มอน มอน ผา ม ผาปโต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจา เอ ชน ั ดด
ตะ อน ระ ายน้า ั ดุประ อบอา าร อา าร าเร็จรป ฯลฯ
และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
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นา : 38/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

ั ดุ อ ราง

จาน น

30,000 บาท

- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุ อ ราง เชน ไมตาง ๆ อน ีม ซะ
แลง จอบ ิ่ เ ียม เลื่อย าน บไ ไม เทป ัดระยะ เ รื่อง ัด
นาดเล็ เชน ตลับเมตร ล ดิ่ง านมือ โถ ม อางลาง
มือ รา พาดผา นา า ใ เชื่อมเ ล็ เ รื่องยิงตะป นั่ง
ราน น้ามันทาไม ทินเนอร์ ี ปนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอย าเร็จ
รป อิฐ รือซีเมนต์บล๊อ ระเบื้อง ัง ะ ี ตะป เ ล็ เ น แปรง
ทา ี ปน า แผนดินเ นีย ังเ ราะ ์ ฯลฯ และราย ารที่
า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
ั ดุยานพา นะและ น ง
จาน น

15,000 บาท

- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุยานพา นะและ น
ง เชน ไ ง ประแจ แมแรง ุญแจปา ตาย ุญเจเลื่อน ีม
ล๊อ ล๊อ เ ียร์ ล๊อ เ ียร์ ลัตซ์ ล๊อ พ งมาลัย ยางรถ
ยนต์ น้ามันเบร น๊อตและ ร ายไมล์ เพลา ฟิล์ม รอง
แ ง น้า ลั่น เบาะรถยนต์ เ รื่องยนต์ (อะไ ล) ชุดเ ียร์รถ
ยนต์ เบร รัช พ งมาลัย ายพานใบพัด มอน้า ั
เทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ามัน ไฟ นา ไฟเบร อาน
จั รยาน ตลับล ปืน ระจ มอง างรถยนต์ ันชนรถยนต์ เ ็ม ัด
นิรภัย ายไฮดรอลิ ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน
ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น
จาน น

20,000 บาท

- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น เชน แ ๊ ุง
ตม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามัน ๊าด น้ามันเบนซิน น้ามัน
เตา น้ามันจารบี น้ามันเ รื่อง ถาน ๊า น้ามันเ ียร์ น้ามัน ลอ
ลื่น ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
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นา : 39/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

ั ดุโฆ ณาและเผยแพร

จาน น

35,000 บาท

- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุโฆ ณาและเผยแพร เชน าตั้ง
ลอง าตั้งเ ียนภาพ ลองและระ ิงใ ฟิล์มภาพยนตร์ เ รื่อง
รองเทป เลน ์ซม ระเป๋าใ ลองถายรป ป้ายไฟแจงเตือน
แบบลอลา ป้ายประชา ัมพันธ์ พ ัน ี ระเ ียน
โป เตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่ าร์ด ฟิล์ม ไลด์ แถบบันทึ เ ียง รือ
ภาพ (ภาพยนตร์, ีดีโอเทป, แผนซีดี) รป ี รือ า ดาที่ไดจา
ารลาง อัด ยาย ภาพถายดา เทียม เอ ารเผยแพรผลดาเนิน
งาน ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
ั ดุ อมพิ เตอร์
จาน น

80,000 บาท

- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุ อมพิ เตอร์ เชน แผน รือจานบันทึ
อมล อุป รณ์บันทึ
อมล (
Diskete, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc, Digi
tal Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึ
อมล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ั
พิมพ์ รือแถบพิมพ์ า รับเ รื่องพิมพ์ อมพิ เตอร์ ตลับผง มึ
า รับเ รื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ระดา ตอเนื่อง ายเ เบิล ฯลฯ
น ยประม ลผล ฮาร์ดดิ ์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผน รอง
แ ง แผงแป้นอั ระ รือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM
ัตซีพฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมา ์ (Mouse) พรินเตอร์
ิตชิ่งบ๊อ ซ์ (Printer Switching Box) เ รื่อง ระจาย
ัญญาณ (Bub) แผน งจรอิเล็ ทรอนิ ์ (Card)
เชน
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card)
เปนตน เ รื่องอานและบันทึ อมลตางๆ เชน แบบดิ
เ ตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิ ต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CDROM) แบบออพติ อล (Optical) เปนตน เราเตอร์ (Router)
ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
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ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า

รวม

110,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

จาน น

80,000 บาท

รวม

8,724,680 บาท

รวม

7,449,000 บาท

รวม

7,449,000 บาท

จาน น

5,257,000 บาท

จาน น

67,200 บาท

- เพื่อจายเปน าไฟฟ้าเ ียงไร ายตามจุดตาง ๆ ภายในเ ต
เท บาลเมืองเมืองพล
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม
- เพื่อจายเปน าใชจายเ ี่ย ับ ารใชบริ ารระบบ
อินเตอร์ (Internet) และ า ื่อ ารอื่น ๆ าบริ ารอินเตอร์ า
โดเมน าเชาพื้นที่เ ็บ าพื้นที่ฝา ระบบ/โปรแ รมตาง ๆ อง
เท บาลเมืองเมืองพล
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือน าราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น
-เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินเลื่อน ั้นประจาปีใ พนั งาน
เท บาล จาน น 12 อัตรา โดย าน ณตั้งจายไ 12 เดือน
เงินเพิ่มตาง ๆ อง าราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม าตอบแทนรายเดือนใ แ พนั งาน
เท บาล ประเภทอาน ย ารทองถิ่นและจายเปนเงินเพิ่ม าร รอง
ชีพชั่ รา ตามประ า ณะ รรม ารพนั งานเท บาล ( .ท
.) เรื่อง า นด ลั เ ณฑ์ ารใ พนั งาน ล จางประจา และ
พนั งานจางเท บาล ไดรับเงินเพิ่ม า รองชีพชั่ รา
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เงินประจาตาแ นง

จาน น

121,200 บาท

จาน น

554,300 บาท

จาน น

10,100 บาท

จาน น

1,346,700 บาท

จาน น

92,500 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจาตาแ นงใ แ พนั งาน
เท บาล ตาแ นง ประเภทอาน ย ารทองถิ่น จาน น 4
อัตรา โดย าน ณตั้งไ 12 เดือน
-เปนไปตามบัญชีอัตราเงินประจาตาแ นง องพนั งาน นทอง
ถิ่น
าจางล จางประจา
- เพื่อจายเปน าจางประจาใ แ ล จางประจา และเงินเลื่อน ั้น
ประจาปี ใ แ ล จางประจา จาน น 2 อัตรา โดย าน ณตั้ง
จายไ 12 เดือน
เงินเพิ่มตาง ๆ องล จางประจา
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม า รองชีพชั่ า เปนเงินเพิ่มตางๆ ใ แ
ล จางประจา
าตอบแทนพนั งานจาง
- เพื่อจายเปน าตอบแทนใ แ พนั งานจางจาน น 8
อัตรา โดย าน ณตั้งจายไ 12 เดือน
เงินเพิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม าร รองชีพชั่ รา โดย าน ณตั้งจายไ
12 เดือน ตามประ า รรม าร ลางพนั งานเท บาล ( .ท
.) เรื่อง า นด ลั เ ณฑ์ ารใ พนั งาน ล จางประจา และ
พนั งานจางเท บาล ไดรับเงินเพิ่ม า รองชีพชั่ รา
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอันเปนประโยชน์แ อง ์ รป รอง น
ทองถิ่น

รวม

1,275,680 บาท

รวม

311,800 บาท

จาน น

100,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

จาน น

168,000 บาท

-เพื่อจายเปน าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอันเปนประโยชน์แ
อง ์ รป รอง นทองถิ่น เชน าตอบแทน ณะ รรม ารจัด
ซื้อจัดจาง ณะ รรม ารตร จรับพั ดุ และผ บ ุมงาน อง
อง ์ รป รอง นทองถิ่น
- ตาม นัง ือ ระทร ง าร ลัง ที่ . 0402.5/ 156 ลง ันที่ 19
ันยายน 2560 และ นัง ือ ระทร ง ระทร ง าร ลัง ด นที่
ุด ที่ 0402.5/ 85 ลง ันที่ 6 ันยายน 2561
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช าร
-เพื่อจายเปน าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช ารใ แ
พนั งานเท บาล ล จางประจา และพนั งานจางที่มาปฏิบัติ
งานเท บาล ซึ่งเปนงานเรงด นนอ เ ลาราช ารป ติ รืองานที่
ไมอาจทาในเ ลาราช าร ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จายเงิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช าร ององ ์ รป รอง น
ทองถิ่น พ. . 2559 และแ ไ เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
าเชาบาน
-เพื่อจายเปน าเชาบานใ แ พนั งานเท บาล ซึ่งมี ิทธิเบิ า
เชาบาน ตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าเชาบาน อง า
ราช าร นทองถิ่น
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าเชาบาน อง า
ราช าร นทองถิ่น พ. . 2548 และที่แ ไ เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร าราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

จาน น

23,800 บาท

รวม

686,880 บาท

จาน น

180,000 บาท

จาน น

100,440 บาท

-เพื่อจายเปนเงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตรใ แ พนั งาน
เท บาล ล จางประจา ที่มี ิทธิไดรับ ารช ยเ ลือตามระเบียบ
ระทร งม าดไทย าด ยเงิน ั ดิ ารเ ี่ย ับ าร ึ าบุตร
อง าราช าร นทองถิ่น พ. .2541 และที่แ ไ เพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
โ รง ารจัดเ ็บ าธรรมเนียมเ ็บ และ น ยะมลฝอย
-เพื่อจายเปน าจางเ มาจัดเ ็บ าธรรมเนียมเ ็บและ น ยะมล
ฝอยในชุมชนทั้ง 14 ชุมชน ภายในเ ตเท บาลฯ (จางเปนราย
บุ ล) ตามโ รง ารจัดเ ็บ าธรรมเนียมเ ็บและ น ยะมลฝอย
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 4044
ลง ันที่ 10 ร ฎา ม 2563
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561-2565) นาที่ 140
ลาดับที่ 5
โ รง ารจางเ มาบุ ลภาย นอ ทา าม ะอาดและปฏิบัติ งาน
ภายใน อง ลัง
-เพื่อจายเปน าจางเ มาบริ ารบุ ลภายนอ ปฏิบัติงานภายใน
อง ลัง จาน น 1 น (จางเปนรายบุ ล) ตามโ รง ารจาง
เ มาบุ ลภายนอ ทา าม ะอาดและปฏิบัติงานภานใน อง
ลัง
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 4044
ลง ันที่ 10 ร ฎา ม 2563
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561-2565) นาที่ 139
ลาดับที่ 3
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โ รง ารปรับปรุงแผนที่ภา ี และทะเบียนทรัพย์ ิน

จาน น

100,440 บาท

จาน น

166,000 บาท

-เพื่อจายเปน าจางเ มาบุ ลภายนอ ปฏิบัติงานตามโ รง าร
ปรับปรุงแผนที่ภา ีและทะเบียนทรัพย์ ิน ใ เปน
ปัจจุบัน จาน น 1 น (จางเปนรายบุ ล) ตามโ รง ารปรับ
ปรุงแผนที่ภา ีและทะเบียนทรัพย์ ิน เชน เ ็บ อมล ารบบ
ที่ดิน เพื่อนามาบันทึ อมลลงในแบบ าร จ ผ.ท.1, ผ.ท.2
และ ผ.ท.3 บันทึ อมลลงในโปรแ รม (LTAX GIS LTAX3000
) ฯลฯ
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 4044
ลง ันที่ 10 ร ฎา ม 2563
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561-2565) นาที่ 139
ลาดับที่ 4
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
-เพื่อจายเปน าใชจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ดังนี้ าถาย
เอ าร าเย็บ นัง ือ รือเ าป นัง ือ าซั ฟอ า าจัด
ยะ รือ ิ่งปฏิ ล าระ างบรรทุ าเชาทรัพย์ ิน (ย เ น า
เชาบาน) าโฆ ณาและเผยแพร ประชา ัมพันธ์ าธรรมเนียม
ตาง ๆ าเบี้ยประ ัน าใชจายใน ารดาเนิน ดีตาม า
พิพา า าจางเ มาที่มีลั ณะ ารจางทาเพื่อใ ไดมาซึ่งป้าย
ประชา ัมพันธ์ ป้าย านั งาน รือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลั ณะเปน
ิ่ง อ ราง าติดตั้งไฟฟ้า าติดตั้งประปา าติดตั้งโทร ัพท์ า
ติดตั้งเ รื่องรับ ัญญาณตางๆ และ าจางเ มาบริ ารอื่น ตาม
ามจาเปน ฯลฯ และราย ารเปนไปตามรปแบบ าร
จาแน ตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
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รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเ าลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
าใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รฯ

จาน น

60,000 บาท

จาน น

80,000 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ไดแ าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง าเชาที่พั าพา นะ ร มถึง าเชายาน
พา นะ าเชื้อเพลิง รือพลังงาน า รับยานพา นะ าระ าง
บรรทุ าจาง น าบ าม และอื่น ๆ ทานองเดีย ัน ตลอดจน
าลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ ใ แ พนั งานเท บาล ล จาง
ประจา และพนั งานจาง
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
เดินทางไปราช าร องเจา นาที่ทองถิ่น พ. . 2555 และแ ไ
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
าบารุงรั าและซอมแซม
- เพื่อจายเปน าซอมบารุงรั าทรัพย์ ินใ ามารถใชงานได
ตามป ติ เชน เ รื่อง อมพิ เตอร์ เ รื่อง
พิมพ์ โต๊ะ เ าอี้ ต เ รื่องปรับอา า เ รื่อง ยาย
เ ียง ลอง CCTV ( ลอง งจรปิด) รถจั รยานยนต์ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
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ค่าวัสดุ
ั ดุ านั งาน
-เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุ านั งาน เชน นัง ือ เ รื่อง ิดเล
นาดเล็ เ รื่องเจาะ ระดา นาดเล็ เ รื่อง ิดเล นาด
เล็ เ รื่องเจาะ ระดา นาดเล็ ที่เย็บ ระดา นาดเล็ ไม
บรรทัดเ ล็ รรไ ร เ าอี้พลา ติ ตรายาง ที่ถพื้น ตะแ รง าง
เอ าร เ รื่องตัดโฟม เ รื่องตัด ระดา เ รื่องเย็บ
ระดา ภาพเ ียน, แผนที่ พระบรมฉายาลั ณ์ แผงปิด
ประ า แผนป้ายชื่อ านั งาน รือ น ยงาน รือแผน ป้าย
ตาง ๆ ที่ใชใน านั งาน มลี่, มานปรับแ ง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิ าตั้ง รือแ น พระพุทธรป พระบรมรป
จาลอง ระเป๋า ตาชั่ง นาดเล็ ผาใบติดตั้งใน านั งาน ผาใบ
เตนท์ นาดใ ญ ตยา ามัญประจาบาน น้าดื่ม า รับ
บริ าร แผง ัน องแบบรื้อถอนได ประชาชนใน านั
งาน (Partition) ระดา มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบ
าผิด เทป า ล ดเย็บ ระดา า มุด ซองเอ าร ตลับผง
มึ น้า มึ ปรินท์ เทป พี ี ซี แบบใ น้ายาลบ ระดา ไ ไม
บรรทัด ลิป ตั เย็บ ระดา เ ็ม มุด ระดา
าร์บอน ระดา ไ แฟ้ม มุดบัญชี มุดประ ัติ า
ราช าร แบบพิมพ์ ผา าลี ธงชาติ ิ่งพิมพ์ที่ไดจา ารซื้อ องใช
ใน ารบรรจุ ีบ อ น้ามัน ไ ี้ผึ้ง น้าดื่ม า รับบริ าร
ประชาชนใน านั งานพ งมาลัย พ งมาลา พานพุม ร ย
ดอ ไม ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน
ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
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รวม

277,000 บาท

จาน น

150,000 บาท

นา : 47/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

ั ดุงานบานงาน รั

จาน น

20,000 บาท

-เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุงานบานงาน
รั เชน มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิ รอบ
รป มีด ถัง ถาด แ น้า จานรอง ถ ยชาม ชอน อม ระจ
เงา โองน้า ระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ามัน เตารีด เ รื่องบด
อา าร เ รื่องตีไ ไฟฟ้า เ รื่องปิ้ง นมปัง ระทะไฟฟ้า มอ
ไฟฟ้า ร มถึง มอ ุง า ไฟฟ้า ระติ น้ารอน ระติ น้าแ ็ง ถัง
แ ๊ ายยางฉีดน้า อางลางจาน ถังน้า ที่นอน ตเ ็บอุป รณ์ดับ
เพลิง ถัง ยะแบบ าตั้ง ถัง ยะแบบลอลา ผังซั ฟอ บ น้ายา
ดับ ลิ่น แปรง ไม าด เ ง มุง ผาปที่นอน ปลอ
มอน มอน ผา ม ผาปโต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจา เอ ชน ั ดด
ตะ อน ระ ายน้า ั ดุประ อบอา าร อา าร าเร็จรป ฯลฯ
และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
ั ดุยานพา นะและ น ง
จาน น

20,000 บาท

- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุยานพา นะและ น
ง เชน ไ ง ประแจ แมแรง ุญแจปา ตาย ุญเจเลื่อน ีม
ล๊อ ล๊อ เ ียร์ ล๊อ เ ียร์ ลัตซ์ ล๊อ พ งมาลัย ยางรถ
ยนต์ น้ามันเบร น๊อตและ ร ายไมล์ เพลา ฟิล์ม รอง
แ ง น้า ลั่น เบาะรถยนต์ เ รื่องยนต์ (อะไ ล) ชุดเ ียร์รถ
ยนต์ เบร รัช พ งมาลัย ายพานใบพัด มอน้า ั
เทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ามัน ไฟ นา ไฟเบร อาน
จั รยาน ตลับล ปืน ระจ มอง างรถยนต์ ันชนรถยนต์ เ ็ม ัด
นิรภัย ายไฮดรอลิ ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน
ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
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นา : 48/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

จาน น

20,000 บาท

- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น เชน แ ๊ ุง
ตม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามัน ๊าด น้ามันเบนซิน น้ามัน
เตา น้ามันจารบี น้ามันเ รื่อง ถาน ๊า น้ามันเ ียร์ น้ามัน ลอ
ลื่น ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
ั ดุ อมพิ เตอร์
จาน น

67,000 บาท

- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุ อมพิ เตอร์ เชน แผน รือจานบันทึ
อมล อุป รณ์บันทึ
อมล (
Diskete, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc, Digi
tal Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึ
อมล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ั
พิมพ์ รือแถบพิมพ์ า รับเ รื่องพิมพ์ อมพิ เตอร์ ตลับผง มึ
า รับเ รื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ระดา ตอเนื่อง ายเ เบิล ฯลฯ
น ยประม ลผล ฮาร์ดดิ ์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผน รอง
แ ง แผงแป้นอั ระ รือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM
ัตซีพฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมา ์ (Mouse) พรินเตอร์
ิตชิ่งบ๊อ ซ์ (Printer Switching Box) เ รื่อง ระจาย
ัญญาณ (Bub) แผน งจรอิเล็ ทรอนิ ์ (Card)
เชน
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card)
เปนตน เ รื่องอานและบันทึ อมลตางๆ เชน แบบดิ
เ ตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิ ต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CDROM) แบบออพติ อล (Optical) เปนตน เราเตอร์ (Router)
ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
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นา : 49/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือน าราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น

รวม

458,000 บาท

รวม

388,000 บาท

รวม

388,000 บาท

จาน น

388,000 บาท

รวม

70,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จาน น

60,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินเลื่อน ั้นประจาปีใ พนั งาน
เท บาล จาน น 1 อัตรา โดย าน ณตั้งจายไ 12 เดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าเชาบาน
-เพื่อจายเปน าเชาบานใ แ พนั งานเท บาล ซึ่งมี ิทธิเบิ า
เชาบาน ตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าเชาบาน อง า
ราช าร นทองถิ่น
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าเชาบาน อง า
ราช าร นทองถิ่น พ. . 2548 และที่แ ไ เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ค่าใช้สอย
รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเ าลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
าใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รฯ
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ไดแ าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง าเชาที่พั าพา นะ ร มถึง าเชายาน
พา นะ าเชื้อเพลิง รือพลังงาน า รับยานพา นะ าระ าง
บรรทุ าจาง น าบ าม และอื่น ๆ ทานองเดีย ันตลอดจน
าลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ใ แ พนั งานเท บาล ล จาง
ประจา และพนั งานจาง
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
เดินทางไปราช าร องเจา นาที่ทองถิ่น พ. .2555 และแ ไ
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
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นา : 50/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือน าราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น

รวม

886,800 บาท

รวม

433,800 บาท

รวม

433,800 บาท

จาน น

415,800 บาท

จาน น

18,000 บาท

รวม

453,000 บาท

รวม

48,000 บาท

จาน น

48,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินเลื่อน ั้นประจาปีใ พนั งาน
เท บาล จาน น 1 อัตรา โดย าน ณตั้งจายไ 12 เดือน
เงินประจาตาแ นง
-เพื่อจายเปนเงินประจาตาแ นงใ แ พนั งาน
เท บาล ตาแ นง ประเภทอาน ย ารทองถิ่น จาน น 1
อัตรา โดย าน ณตั้งไ 12 เดือน
-เปนไปตามบัญชีอัตราเงินประจาตาแ นง องพนั งาน นทอง
ถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าเชาบาน
-เพื่อจายเปน าเชาบานใ แ พนั งานเท บาล ซึ่งมี ิทธิเบิ า
เชาบานตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าเชาบาน อง า
ราช าร นทองถิ่น
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าเชาบาน อง า
ราช าร นทองถิ่น พ. . 2548 และที่แ ไ เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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นา : 51/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

ค่าใช้สอย

รวม

405,000 บาท

จาน น

5,000 บาท

จาน น

400,000 บาท

รวม

468,510 บาท

รวม

411,510 บาท

รวม

411,510 บาท

จาน น

237,390 บาท

รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเ าลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
าใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รฯ
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ไดแ าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง าเชาที่พั าพา นะ ร มถึง าเชายาน
พา นะ าเชื้อเพลิง รือพลังงาน า รับยานพา นะ าระ าง
บรรทุ าจาง น าบ าม และอื่น ๆ ทานองเดีย ันตลอดจน
าลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ ใ แ พนั งานเท บาล ล จาง
ประจา และพนั งานจาง
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
เดินทางไปราช าร องเจา นาที่ทองถิ่น พ. . 2555 และแ ไ
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
าบารุงรั าและซอมแซม
-เพื่อจายเปน าซอมบารุงรั าทรัพย์ ินใ ามารถใชงานได
ตามป ติ เชน เ รื่อง อมพิ เตอร์ เ รื่อง
พิมพ์ โต๊ะ เ าอี้ ต เ รื่องปรับอา า เ รื่อง ยาย
เ ียง ลอง CCTV ( ลอง งจรปิด) รถจั รยานยนต์ รถ
ยนต์ เลื่อยโซยนต์ ารซอมแซมปรับปรุงอา ารป้อง ันฯ และ
นย์ดับเพลิง าแย ที่ไม ระทบตอโ รง ราง ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/
1627 ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือน าราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น
- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินเลื่อน ั้นประจาปีใ พนั งาน
เท บาล จาน น 1 อัตรา โดย าน ณตั้งจายไ 12 เดือน
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นา : 52/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

าตอบแทนพนั งานจาง

จาน น

156,900 บาท

จาน น

17,220 บาท

รวม

57,000 บาท

รวม

22,000 บาท

จาน น

12,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

-เพื่อจายเปน าตอบแทนใ แ พนั งานจาง จาน น 1
อัตรา โดย าน ณตั้งจายไ 12 เดือน
เงินเพิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม าร รองชีพชั่ รา โดย าน ณตั้งจายไ
12 เดือน ตามประ า รรม าร ลางพนั งานเท บาล ( .ท
.) เรื่อง า นด ลั เ ณฑ์ ารใ พนั งาน ล จางประจา และ
พนั งานจางเท บาล ไดรับเงินเพิ่ม า รองชีพชั่ รา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอันเปนประโยชน์แ อง ์ รป รอง น
ทองถิ่น
-เพื่อจายเปน าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอันเปนประโยชน์แ
อง ์ รป รอง นทองถิ่น ประ อบด ย าตอบแทนและ าใช
จาย ณะ รรม ารตร จประเมินผลงานที่เ ิดจา ารปฏิบัติ
งาน าตอบแทนบุ ลและ ณะ รรม ารผรับผิดชอบ ารจัดซื้อ
จัดจางและ ารบริ ารงานพั ดุ
- ตาม นัง ือ ระทร ง าร ลัง ที่ . 0402.5/ 156 ลง ันที่ 19
ันยายน 2560 และ นัง ือ ระทร ง ระทร ง าร ลัง ด นที่
ุด ที่ 0402.5/ 85 ลง ันที่ 6 ันยายน 2561
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช าร
-เพื่อจายเปน าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช ารใ แ
พนั งานเท บาล ล จางประจา และพนั งานจางที่มาปฏิบัติ
งานเท บาล ซึ่งเปนงานเรงด นนอ เ ลาราช ารป ติ รืองานที่
ไมอาจทาในเ ลาราช าร ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จายเงิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช าร ององ ์ รป รอง น
ทองถิ่น พ. . 2559 และแ ไ เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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นา : 53/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

ค่าใช้สอย

รวม

35,000 บาท

จาน น

5,000 บาท

โ รง าร งเ ริมและพัฒนาระบบ ารจัดระเบียบ าร จา นาย ิน า จาน น
ในที่ รือ ทาง าธารณะ

30,000 บาท

รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเ าลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
าใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รฯ
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ไดแ าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง าเชาที่พั าพา นะ ร มถึง าเชายาน
พา นะ าเชื้อเพลิง รือพลังงาน า รับยานพา นะ าระ าง
บรรทุ าจาง น าบ าม และอื่น ๆ ทานองเดีย ันตลอดจน
าลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ใ แ พนั งานเท บาล และพนั งาน
จาง
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
เดินทางไปราช าร องเจา นาที่ทองถิ่น พ. .2555 และแ ไ
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง าร งเ ริมและพัฒนา
ระบบ ารจัดระเบียบจา นาย ิน าในที่ รือทาง าธารณะ โดยมี
าใชจายประ อบด ย าใชจายเ ี่ย ับ ารใชและต แตง ถาน
ที่ฝึ อบรม าใชจายในพิธีเปิด ปิด ารอบรม า ั ดุ เ รื่อง
เ ียน และอุป รณ์ าประ า นียบัตร าถายเอ าร าพิมพ์
เอ ารและ ิ่งพิมพ์ า ระเป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุเอ าร า รับผ
เ ารับ ารฝึ อบรม า มนา ุณใน ารดงาน าอา าร างและ
เ รื่องดื่ม า มนา ุณ ิทยา ร าอา าร และ าใชจายอื่นที่จา
เปนเ ี่ย อง ับ ารดาเนินโ รง าร
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561-2565) นาที่ 105
ลาดับที่ 9
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นา : 54/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือน าราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น

รวม

6,240,790 บาท

รวม

5,136,090 บาท

รวม

5,136,090 บาท

จาน น

1,576,910 บาท

จาน น

10,600 บาท

จาน น

817,500 บาท

จาน น

2,394,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินเลื่อน ั้นประจาปีใ พนั งาน
เท บาล จาน น 4 อัตรา โดย าน ณตั้งจายไ 12 เดือน
เงินเพิ่มตาง ๆ อง าราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม าตอบแทนรายเดือนใ แ พนั งาน
เท บาลเปน ารจายเงินเพิ่ม าร รองชีพชั่ รา ตามประ า
ณะ รรม ารพนั งานเท บาล ( .ท.) เรื่อง า นด ลั เ ณฑ์
ารใ พนั งาน ล จางประจา และพนั งานจางเท บาล ไดรับ
เงินเพิ่ม า รองชีพชั่ รา ร มทั้งเปนเงิน าตอบแทนราย
เดือน เงินเพิ่ม า รับตาแ นงที่มีเ ตุพิเ า รับ าร รบ (พ.
.ร.) ตาม ลั เ ณฑ์ที่ า นด
าจางล จางประจา
- -เพื่อจายเปน าจางประจาใ แ ล จางประจา และเงินเลื่อน
ั้นประจาปี ใ แ ล จางประจา จาน น 3 อัตรา โดย าน ณ
ตั้งจายไ 12 เดือน
าตอบแทนพนั งานจาง
-เพื่อจายเปน าตอบแทนใ แ พนั งานจาง จาน น 20
อัตรา โดย าน ณตั้งจายไ 12 เดือน
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นา : 55/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

เงินเพิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จาน น

337,080 บาท

รวม

1,104,700 บาท

รวม

210,800 บาท

จาน น

88,000 บาท

จาน น

84,000 บาท

จาน น

38,800 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม าร รองชีพชั่ รา โดย าน ณตั้งจาย
ไ 12 เดือน ตามประ า รรม าร ลางพนั งานเท บาล ( .ท
.) เรื่อง า นด ลั เ ณฑ์ ารใ พนั งาน ล จางประจา และ
พนั งานจางเท บาล ไดรับเงินเพิ่ม า รองชีพชั่ รา
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จายเงิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลราช าร ององ ์ รป รอง น
ทองถิ่น พ. . 2559 และแ ไ เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอันเปนประโยชน์แ อง ์ รป รอง น
ทองถิ่น
-เพื่อจายเปน าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอันเปนประโยชน์แ
อง ์ รป รอง นทองถิ่น เชน เจา นาที่ตาร จ อปพร. ฯลฯ
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช าร
-เพื่อจายเปน าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช ารใ แ
พนั งาน เท บาล ล จางประจา และพนั งานจางที่มาปฏิบัติ
งานเท บาล ซึ่งเปนงานเรงด นนอ เ ลาราช ารป ติ รืองานที่
ไมอาจทาในเ ลาราช าร ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จาย
เงิน ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช าร ององ ์ รป รอง
นทองถิ่น พ. . 2559 และแ ไ เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร าราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
- เพื่อจายเปนเงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตรใ แ พนั งานเท บาล
ล จางประจา ที่มี ิทธิไดรับ ารช ยเ ลือตามระเบียบ ระทร ง
ม าดไทย าด ยเงิน ั ดิ ารเ ี่ย ับ าร ึ าบุตร อง า
ราช าร นทองถิ่น พ. . 2541 และที่แ ไ เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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นา : 56/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

ค่าใช้สอย

รวม

440,900 บาท

จาน น

200,900 บาท

จาน น

50,000 บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
โ รง ารจางเ มาบุ ลภายนอ ทา าม ะอาดอา ารป้อง ัน
และบรรเทา าธารณภัย
-เพื่อจายเปน าจางเ มาบุ ลภายนอ ปฏิบัติ นาที่ทา าม
ะอาดอา ารป้อง ันและบรรเทา าธารณภัย จาน น 2 น ตาม
โ รง ารจางเ มาบุ ลภายนอ ทา าม ะอาดอา ารป้อง ัน
และบรรเทา าธารณภัย (จางเปนรายบุ ล)
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท 0808.2
/ 7120 ลง ันที่ 9 ธัน า ม 2559
-เปนไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ 1536 ลง ันที่ 19
มีนา ม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561-2565) นาที่ 141
ลาดับที่ 1
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
-เพื่อจายเปน าใชจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ดังนี้ าถาย
เอ าร าเย็บ นัง ือ รือเ าป นัง ือ าซั ฟอ า าจัด
ยะ รือ ิ่งปฏิ ล าระ างบรรทุ าเชาทรัพย์ ิน (ย เ น า
เชาบาน) าโฆ ณาและเผยแพร ประชา ัมพันธ์ าธรรมเนียม
ตาง ๆ าเบี้ยประ ัน าใชจายใน ารดาเนิน ดีตาม า
พิพา า าจางเ มาที่มีลั ณะ ารจางทาเพื่อใ ไดมาซึ่งป้าย
ประชา ัมพันธ์ ป้าย านั งาน รือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลั ณะเปน
ิ่ง อ ราง าติดตั้งไฟฟ้า าติดตั้งประปา าติดตั้งโทร ัพท์ า
ติดตั้งเ รื่องรับ ัญญาณตางๆ และ าจางเ มาบริ ารอื่น ตาม
ามจาเปน ฯลฯ และราย ารเปนไปตามรปแบบ าร
จาแน ตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
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นา : 57/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเ าลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
าใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รฯ

จาน น

40,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ไดแ าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง าเชาที่พั าพา นะ ร มถึง าเชายาน
พา นะ าเชื้อเพลิง รือพลังงาน า รับยานพา นะ าระ าง
บรรทุ าจาง น าบ าม และอื่น ๆ ทานองเดีย ันตลอดจน
าลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ ใ แ พนั งานเท บาล ล จาง
ประจา และพนั งานจาง
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
เดินทางไปราช าร องเจา นาที่ทองถิ่น พ. . 2555 และแ ไ
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
โ รง ารจัด ิจ รรมเนื่องใน ัน อปพร.
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารจัด ิจ รรมเนื่องใน
ัน อปพร. โดยมี าใชจายประ อบด ย าอา าร าอา าร
างและเ รื่องดื่ม าใชจายเ ี่ย ับ ถานที่ และ าใชจายอื่นที่จา
เปนเ ี่ย อง ับ ารจัดงานโ รง าร
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จายใน าร
จัดงาน ารจัดแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเ าร ม ารแ ง ัน
ีฬา ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. .2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561-2565) นาที่ 104
ลาดับที่ 2
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นา : 58/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

โ รง ารจัดตั้ง นย์ปฏิบัติ าร และจุดตร จ ามปลอดภัย ดาน าร จาน น
จราจรทางถนนช ง เท าลปีใ ม
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารจัดโ รง ารจัดตั้ง นย์ปฏิบัติ าร
และจุดตร จ ามปลอดภัยดานจราจรทางถนนช งเท าลปี
ใ ม โดยมี าใชจายประ อบด ย า ั ดุ อุป รณ์ า
อา าร าอา าร างและเ รื่องดื่ม าจัด ถานที่ าจางเ มาทา
ป้าย าดอ ไมประดับโพเดี้ยม และ าใชจายอื่นที่จาเปนเ ี่ย
อง ับ ารดาเนินโ รง าร
-เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ด นที่
ุด ที่ มท 0804.5/ 1634 ลง ันที่ 22 ันยายน 2557 และ
นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ด นที่ ุด ที่ มท 0810.4
/ 661 ลง ันที่ 9 มีนา ม 2561
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จายใน าร
จัดงาน ารจัดแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเ าร ม ารแ ง ัน
ีฬา ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. .2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561-2565) นาที่ 105
ลาดับที่ 5
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20,000 บาท

นา : 59/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

โ รง ารจัดตั้ง นย์ปฏิบัติ าร และจุดตร จ ามปลอดภัย ดาน าร จาน น
จราจรทางถนนช ง เท าล ง รานต์

20,000 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารจัดโ รง ารจัดตั้ง นย์ปฏิบัติ าร
และจุดตร จ ามปลอดภัยดานจราจรทางถนนช งเท าล
ง รานต์ โดยมี าใชจายประ อบด ย า ั ดุ อุป รณ์ า
อา าร าอา าร างและเ รื่องดื่ม าจัด ถานที่ าจางเ มาทา
ป้าย าต แตงจัด ถานที่ และ าใชจายอื่นที่จาเปนเ ี่ย อง ับ
ารดาเนินโ รง าร
-เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ด นที่
ุด ที่ มท 0804.5/ 1634 ลง ันที่ 22 ันยายน 2557 และ
นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ด นที่ ุด ที่ มท 0810.4
/ 661 ลง ันที่ 9 มีนา ม 2561
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จายใน าร
จัดงาน ารจัดแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเ าร ม ารแ ง ัน
ีฬา ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. .2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561-2565) นาที่ 105
ลาดับที่ 6
โ รง ารฝึ ซอมแผนป้อง ันและบรรเทา าธารณภัย
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารจัดโ รง ารฝึ ซอมแผนป้อง ัน
และบรรเทา าธารณภัย โดยมี าใชจายประ อบด ย า
ั ดุ อุป รณ์ าจัด ถานที่ าอา าร างและเ รื่องดื่ม า
ต แตงจัด ถานที่ และ าใชจายอื่นที่จาเปนเ ี่ย อง ับ าร
ดาเนินโ รง าร
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561-2565) นาที่ 104
ลาดับที่ 3
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จาน น
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นา : 60/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

โ รง ารฝึ อบรมเพิ่ม ั ย ภาพอา า มั รป้อง ันภัยฝ่าย พล
เรือน(อปพร.)

จาน น

50,000 บาท

รวม

453,000 บาท

จาน น

63,000 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารฝึ อบรมเพิ่ม
ั ยภาพอา า มั รป้อง ันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมี าใช
จายประ อบด ย า ั ดุ เ รื่องเ ียนและอุป รณ์ า
อา าร าอา าร างและเ รื่องดื่ม าเชาที่พั าป้าย าพิมพ์
เอ ารและ ิ่งพิมพ์ า ระเป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุเอ าร า รับ
ผเ ารับ ารฝึ อบรม และ าใชจายอื่นที่จาเปนเ ี่ย อง ับ าร
ดาเนินโ รง าร
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561-2565) นาที่ 104
ลาดับที่ 1
ค่าวัสดุ
ั ดุยานพา นะและ น ง
- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุยานพา นะและ น
ง เชน ไ ง ประแจ แมแรง ุญแจปา ตาย ุญเจเลื่อน ีม
ล๊อ ล๊อ เ ียร์ ล๊อ เ ียร์ ลัตซ์ ล๊อ พ งมาลัย ยางรถ
ยนต์ น้ามันเบร น๊อตและ ร ายไมล์ เพลา ฟิล์ม รอง
แ ง น้า ลั่น เบาะรถยนต์ เ รื่องยนต์ (อะไ ล) ชุดเ ียร์รถ
ยนต์ เบร รัช พ งมาลัย ายพานใบพัด มอน้า ั
เทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ามัน ไฟ นา ไฟเบร อาน
จั รยาน ตลับล ปืน ระจ มอง างรถยนต์ ันชนรถยนต์ เ ็ม ัด
นิรภัย ายไฮดรอลิ ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน
ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
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ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

จาน น

210,000 บาท

- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น เชน แ ๊ ุง
ตม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามัน ๊าด น้ามันเบนซิน น้ามัน
เตา น้ามันจารบี น้ามันเ รื่อง ถาน ๊า น้ามันเ ียร์ น้ามัน ลอ
ลื่น ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ล . 28 พฤ ภา ม 2564
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
ั ดุเ รื่องแตง าย
จาน น

90,000 บาท

- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุเ รื่องแตง าย เชน เ รื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน เ ื้อ างเ ง ผา เ รื่อง มายตางๆ ถุงเทา/ถุง
มือ รองเทา เ ็ม ัด ม ผาผ อ เ ื้อ ะทอนแ ง เ ื้อชชีพ ชุด
ดับเพลิงร มถึงชนิด ันไฟ(ไมร มถังออ ซิเจน) ชุดประดาน้า (ไม
ร มถังออ ซิเจน) เ รื่องแตง าย า รับงาน าดถนน/ลางทอใ
ารเ มี เ รื่องแตง าย องผปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ นย์
บริ าร าธารณ ุ ชุดนาฎ ิลป์ ชุดดุริยาง ์ ฯลฯ ุฒิบัตร อป
พร. บัตรประจา อปพร. เ ็มเ รื่อง มาย อปพร. ฯลฯ และ
ราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จาย ั ดุ
เ รื่องแตง าย องเจา นาที่ทองถิ่น พ. . 2560
ั ดุเ รื่องดับเพลิง

จาน น

- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุเ รื่องดับเพลิง เชน าล์ น้าดับ
เพลิง (เชื่อม ับรถดับเพลิง) ทอ าย งน้า ายดับเพลิง อุป รณ์
ดับไฟป่า (เชน ายฉีด, ถัง, ไมตบไฟ) ถังดับเพลิง ล บอลดับ
เพลิง ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
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90,000 บาท

นา : 62/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือน าราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น

รวม 112,227,700 บาท
รวม

87,238,400 บาท

รวม

87,238,400 บาท

จาน น

65,964,800 บาท

จาน น

7,359,000 บาท

จาน น

103,200 บาท

จาน น

10,053,600 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินเลื่อน ั้นประจาปีใ พนั งาน
เท บาล จาน น 8 อัตรา เงินเดือนพนั งาน ร จาน น 153
อัตรา โดย าน ณตั้งจายไ 12 เดือน
เงินเพิ่มตาง ๆ อง าราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม าตอบแทนรายเดือนใ แ พนั งาน
เท บาล พนั งาน ร ตาแ นง ประเภทอาน ย ารทอง
ถิ่น พนั งาน ร และพนั งานเท บาล เงินเพิ่ม รณีเงินเดือน
เต็ม ั้นและจายเปนเงินเพิ่ม าร รองชีพชั่ รา ตามประ า
ณะ รรม ารพนั งานเท บาล ( .ท.) เรื่อง า นด ลั เ ณฑ์
ารใ พนั งาน ล จางประจา และพนั งานจางเท บาล ไดรับ
เงินเพิ่ม า รองชีพชั่ รา
เงินประจาตาแ นง
- เพื่อจายเปนเงินประจาตาแ นงใ แ พนั งาน
เท บาล ตาแ นง ประเภทอาน ย ารทองถิ่น โดย าน ณตั้ง
ไ 12 เดือน
- เปนไปตามบัญชีอัตราเงินประจาตาแ นง องพนั งาน นทอง
ถิ่น
เงิน ิทยฐานะ
- เพื่อจายเปนเงิน ิทยฐานะใ แ พนั งานเท บาลและพนั งาน
ร
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นา : 63/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

าจางล จางประจา

จาน น

1,086,900 บาท

จาน น

20,200 บาท

จาน น

2,448,600 บาท

จาน น

202,100 บาท

รวม

24,989,300 บาท

รวม

535,200 บาท

จาน น

210,000 บาท

-เพื่อจายเปน าจางประจาใ แ ล จางประจา และเงินเลื่อน ั้น
ประจาปี ใ แ ล จางประจา จาน น 4 อัตรา โดย าน ณตั้ง
จายไ 12 เดือน ประ อบด ย ล จางประจา อง าร ึ า 1
อัตราและล จางประจาใน ถาน ึ า 3 อัตรา
เงินเพิ่มตาง ๆ องล จางประจา
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ องล จางประจา โดย าน ณตั้งจาย
ไ 12 เดือน ตามประ า รรม าร ลางพนั งานเท บาล ( .ท.)
าตอบแทนพนั งานจาง
- เพื่อจายเปน าตอบแทนใ แ พนั งานจางจาน น 17
อัตรา โดย าน ณตั้งจายไ 12 เดือน
เงินเพิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม าร รองชีพชั่ รา โดย าน ณตั้งจายไ
12 เดือน ตามประ า รรม าร ลางพนั งานเท บาล ( .ท
.) เรื่อง า นด ลั เ ณฑ์ ารใ พนั งาน ล จางประจา และ
พนั งานจางเท บาล ไดรับเงินเพิ่ม า รองชีพชั่ รา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอันเปนประโยชน์แ อง ์ รป รอง น
ทองถิ่น
-เพื่อจายเปน าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอันเปนประโยชน์แ
อง ์ รป รอง นทองถิ่น ประ อบด ย าตอบแทนและ าใช
จาย ณะ รรม ารตร จประเมินผลงานที่เ ิดจา ารปฏิบัติ
งาน าตอบแทนบุ ลและ ณะ รรม ารผรับผิดชอบ ารจัดซื้อ
จัดจาง และ ารบริ ารงานพั ดุ
- ตาม นัง ือ ระทร ง าร ลัง ที่ . 0402.5/ 156 ลง ันที่ 19
ันยายน 2560 และ นัง ือ ระทร ง ระทร ง าร ลัง ด นที่
ุดที่ 0402.5/ 85 ลง ันที่ 6 ันยายน 2561
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นา : 64/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

าเชาบาน

จาน น

312,000 บาท

จาน น

13,200 บาท

รวม

19,618,000 บาท

จาน น

468,000 บาท

-เพื่อจายเปน าเชาบานใ แ พนั งานเท บาล พนั งาน ร ซึ่งมี
ิทธิเบิ าเชาบาน ตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าเชา
บาน อง าราช าร นทองถิ่น
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าเชาบาน อง า
ราช าร นทองถิ่น พ. . 2548 และที่แ ไ เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร าราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
-เพื่อจายเปนเงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตรใ แ พนั งาน
เท บาล พนั งาน ร ล จางประจา ที่มี ิทธิไดรับ ารช ยเ ลือ
ตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยเงิน ั ดิ ารเ ี่ย ับ าร
ึ าบุตร อง าราช าร นทองถิ่น พ. .2541 และที่แ ไ เพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
โ รง ารจางเ มา บริ าร อน
-เพื่อจายเปน าจางบุ ลภายนอ ปฏิบัติ นาที่ รช ย อนใน
ถาน ึ า 3 แ ง ตามโ รง ารจางเ มาบริ าร อน ือ 1
)โรงเรียนเท บาลพลประชานุ ล จาน น 1 ราย 2)โรงเรียน
เท บาล รีเมืองพลประชานุเ ราะ ์ จาน น 2 ราย (จางเปน
รายบุ ล)
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 4044
ลง ันที่ 10 ร ฎา ม 2563
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 173
ลาดับที่ 56
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โ รง ารจางเ มา บุ ลภายนอ เพื่อ ปฏิบัติงานดานเล า นุ าร
และ ารจัด าร ทั่ ไป อง อง าร ึ า

จาน น

720,000 บาท

จาน น

640,000 บาท

-เพื่อจายเปน าจางบุ ลภายนอ ปฏิบัติงานดานเล านุ ารและ
ารจัด ารทั่ ไปใน ถาน ึ า 3 แ ง (จางเปนรายบุ ล) ตาม
โ รง ารจางเ มาบุ ลภายนอ เพื่อปฏิบัติงานดานเล านุ าร
และ ารจัด ารทั่ ไป อง อง าร ึ า ือ 1)โรงเรียนเท บาล
พลประชานุ ล จาน น 1 ราย 2)โรงเรียนเท บาล นองแ ง
ประชาอุปถัมภ์ จาน น 1 ราย 3)โรงเรียน รีเมืองพล
ประชานุเ ราะ ์ จาน น 1 ราย 3) อง าร ึ า จาน น 1
ราย 4) นย์พัฒนาเด็ เล็ ฯ จาน น 1 ราย
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 4044
ลง ันที่ 10 ร ฎา ม 2563
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 174
ลาดับที่ 57
โ รง ารจางเ มา ร อน ภา าชา ตางประเท
-เพื่อจายเปน าจางเ มา ร อนภา าชา ตางประเท (จางเปน
รายบุ ล) จาน น 3 อัตรา ตามโ รง ารจางเ มา ร อนภา า
ชา ตางประเท า รับโรงเรียนเท บาลพลประชานุ ล โรงเรียน
เท บาล นองแ งประชาอุปถัมภ์ โรงเรียน รีเมืองพล
ประชานุเ ราะ ์
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 4044
ลง ันที่ 10 ร ฎา ม 2563
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร ง าร ลัง ที่ 0428/ 77 ลง ัน
ที่ 22 ร ฏา ม 2558
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 161
ลาดับที่ 16
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นา : 66/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

โ รง ารจางเ มาบุ ล ภายนอ ช ยปฏิบัติงาน งานภายใน อง
าร ึ า
-เพื่อจายเปน าจางเ มาบุ ลภายนอ ช ยปฏิบัติงานภายใน
อง าร ึ า จาน น 3 ราย (จางเปนรายบุ ล) ตามโ รง าร
จางเ มาบุ ลภายนอ ช ยปฏิบัติงานภายใน อง าร
ึ า ประ อบด ย (1) ดานงาน ารเจา นาที่ จาน น 1 ราย (2
) ดานงาน ันทนา าร จาน น 1 ราย (3) ดาน ารเงิน บัญชีและ
พั ดุ จาน น 1 ราย
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 4044
ลง ันที่ 10 ร ฎา ม 2563
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 174
ลาดับที่ 58
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จาน น

324,000 บาท

นา : 67/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

โ รง ารจางเ มายามรั า ามปลอดภัย และรั า าม ะอาด จาน น
ประจาโรงเรียน ใน ัง ัดเท บาล/ นย์พัฒนา เด็ เล็ และใน านั
งาน
- เพื่อจายเปน าจางเ มาบริ ารบุ ลภายนอ ตามโ รง ารจาง
เ มายามรั า ามปลอดภัย และรั า าม ะอาดประจา
โรงเรียนใน ัง ัดเท บาล/ นย์พัฒนาเด็ เล็ และใน านั งาน
1. าจางเ มายามรั า ามปลอดภัย
- เพื่อจายเปน าจางเ มายามรั า ามปลอดภัย ใน ถาน
ึ าและ นย์พัฒนาเด็ เล็ ฯ (จางเปนรายบุ ล) ตามโ รง าร
จางเ มายามรั า ามปลอดภัย และรั า าม ะอาดประจา
โรงเรียนใน ัง ัดเท บาล/ นย์พัฒนาเด็ เล็ และใน านั
งาน ดังนี้ (1) โรงเท บาลพลประชานุ ล จาน น 3 ราย (2
) โรงเรียนเท บาล นองแ งประชาอุปถัมภ์ จาน น 3 ราย (3
) โรงเรียนเท บาล รีเมืองพลประชานุเ ราะ ์ จาน น 3 ราย (4
) นย์พัฒนาเด็ เล็ ฯ จาน น 1 ราย ตั้งงบประมาณ
ไ จาน น 1,080,000.- บาท
2. าจางเ มารั า าม ะอาด
-เพื่อจายเปน าจางเ มารั า าม ะอาด ใน ถาน
ึ า อง าร ึ า และ นย์พัฒนาเด็ เล็ (จางเปนราย
บุ ล) ตามโ รง ารจางเ มายามรั า ามปลอดภัย และรั า
าม ะอาดประจาโรงเรียนใน ัง ัดเท บาล/ นย์พัฒนาเด็
เล็ และใน านั งาน ดังนี้ (1)โรงเรียนพลประชานุ ล จาน น 2
ราย (2) โรงเรียนเท บาล นองแ งประชาอุปถัมภ์ จาน น 1
ราย (3) โรงเรียนเท บาล รีเมืองพลประชานุเ ราะ ์ จาน น 2
ราย (4) นย์พัฒนาเด็ เล็ ฯ จาน น 1 ราย (5) อง าร
ึ า จาน น 1 ราย ตั้งงบประมาณไ จาน น 756,000.- บาท
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 4044
ลง ันที่ 10 ร ฎา ม 2563
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 107
ลาดับที่ 2
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1,836,000 บาท

นา : 68/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

จาน น

44,000 บาท

จาน น

198,700 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ดังนี้ าถาย
เอ าร าเย็บ นัง ือ รือเ าป นัง ือ าซั ฟอ า าจัด
ยะ รือ ิ่งปฏิ ล าระ างบรรทุ าเชาทรัพย์ ิน (ย เ น า
เชาบาน) าโฆ ณาและเผยแพร ประชา ัมพันธ์ าธรรมเนียม
ตาง ๆ าเบี้ยประ ัน าใชจายใน ารดาเนิน ดีตาม า
พิพา า าจางเ มาที่มีลั ณะ ารจางทาเพื่อใ ไดมาซึ่งป้าย
ประชา ัมพันธ์ ป้าย านั งาน รือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลั ณะเปน
ิ่ง อ ราง าติดตั้งไฟฟ้า าติดตั้งประปา าติดตั้งโทร ัพท์ า
ติดตั้งเ รื่องรับ ัญญาณตางๆ และ าจางเ มาบริ ารอื่น ตาม
ามจาเปน ฯลฯ และราย ารเปนไปตามรปแบบ าร
จาแน ตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเ าลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
าใชจายใน ารจัด าร ึ า า รับ นย์พัฒนาเด็ เล็ เท บาล
เมืองเมืองพล
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง าร าใชจายใน าร
จัด าร ึ า นย์พัฒนาเด็ เล็ องเท บาลเมืองเมืองพล โดยมี
าใชจาย ประ อบด ย า นัง ือเรียน าเ รื่องแบบนั เรียน
า ิจ รรมพัฒนา ุณภาพชี ิตผเรียน า รับ นย์พัฒนาเด็ เล็
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) แ ไ รั้ง
ที่ 3/2563 นาที่ 17 ลาดับที่ 22
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นา : 69/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

าใชจายใน ารจัดประชุมราช าร

จาน น

50,000 บาท

จาน น

200,000 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายใน าร ารจัดประชุมราช าร เชน ณะ
รรม าร ณะอนุ รรม าร ณะทางานตางๆ ที่ไดรับ ารแตงตั้ง
ตาม ฎ มาย ระเบียบ นัง ือ ั่ง าร ระทร งม าดไทย รือ า
ั่ง องเท บาลเมืองเมืองพล ารประชุมภายใน น ยงาน าร
ประชุมประชา มรับฟัง าม ิดเ ็น ารประชุมอื่นๆที่เ ี่ย อง
ับภาร ิจ องเท บาลเมืองเมืองพล ไดแ าอา าร างและ
เ รื่องดื่ม าอา าร า รับผเ าร มประชุมและเจา นาที่ที่เ ี่ย
องซึ่งไดเ าร มประชุม และ าใชจายอื่นๆที่จาเปนและเ ี่ย อง
ับ ารจัดประชุม
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. .2562
าใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รฯ
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ไดแ าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง าเชาที่พั าพา นะ ร มถึง าเชายาน
พา นะ าเชื้อเพลิง รือพลังงาน า รับยานพา นะ าระ าง
บรรทุ าจาง น าบ าม และอื่น ๆ ทานองเดีย ันตลอดจน
าลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ ใ แ พนั งานเท บาล พนั งาน
ร ล จางประจา พนั งานจาง
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
เดินทางไปราช าร องเจา นาที่ทองถิ่น พ. . 2555 และแ ไ
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
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นา : 70/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

โ รง ารจัดทาแผน พัฒนา าร ึ า

จาน น

30,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารจัดทาแผน
พัฒนา าร ึ า โดยมี าใชจายประ อบด ย าใชจายเ ี่ย ับ
ารใชและ ารต แตง ถานที่ฝึ อบรมและ ัมมนาเชิงปฏิบัติ
าร าใชจายในพิธีเปิดและพิธีปิด ารฝึ อบรมและ ัมมนาเชิง
ปฏิบัติ าร า ั ดุ เ รื่องเ ียน และอุป รณ์ าประ า นีย
บัตร าถายเอ าร าพิมพ์เอ ารและ ิ่งพิมพ์ า นัง ือ
า รับผเ ารับ ารฝึ อบรม า ระเป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุเอ าร
า รับผเ ารับ ารฝึ อบรม า มนา ุณ ิทยา ร าอา าร า
อา าร างและเ รื่องดื่มและ าใชจายอื่นที่จาเปนและเ ี่ย องใน
ารฝึ อบรม
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 160
ลาดับที่ 14
โ รง ารประชุม ลุม ิชา าร เพื่อพัฒนางาน ิชา าร ใ มี ุณภาพ
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินงานโ รง ารประชุม ลุม
ิชา ารเพื่อพัฒนางาน ิชา ารใ มี ุณภาพ โดยมี าใชจาย
ประ อบด ย าพิมพ์ป้ายไ นิล า ั ดุ เ รื่องเ ียน และ
อุป รณ์ าถายเอ าร าพิมพ์เอ ารและ ิ่งพิมพ์ า ระเป๋า
รือ ิ่งที่ใชบรรจุเอ าร าอา าร าอา าร างและเ รื่อง
ดื่ม และ าใชจายอื่นที่จาเปน และเ ี่ย องใน ารจัดประชุม
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 158
ลาดับที่ 7
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นา : 71/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

โ รง ารพัฒนา าราช าร ร ในโรงเรียน/ ร นย์พัฒนาเด็ เล็

จาน น

459,000 บาท

โ รง ารพัฒนา ั ยภาพและ ามเ มแ ็งใ บั ณะ รรม าร าร จาน น
ึ า เท บาลเมืองเมืองพลและผที่มี นเ ี่ย อง ับ ารจัดทาแผน
าร ึ า

100,000 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารพัฒนา าราช าร
รในโรงเรียนตามโ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร ถาน
ึ า โดยมี าใชจายประ อบด ย าเบี้ยเลี้ยง าเชาที่พั า
พา นะ าลงทะเบียน าใชจายอื่นที่จาเปนและเ ี่ย อง ับ าร
ดาเนินโ รง าร า รับพนั งาน รพนั งานจาง ที่มี า ั่งใ เดิน
ทางไปราช าร
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
เดินทางไปราช าร อง าราช าร นทองถิ่น พ. . 2555 และที่
แ ไ เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) แ ไ รั้ง
ที่ 3/2563 นาที่ 14 ลาดับที่ 5

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารพัฒนา ั ยภาพ
และ ามเ มแ ็งใ ับ ณะ รรม าร าร ึ าเท บาลเมือง
เมืองพล และผที่มี นเ ี่ย อง ับ ารจัดทาแผน โดยมี าใชจาย
ประ อบด ย าใชจายเ ี่ย ับ ารใชและ ารต แตง ถานที่ฝึ
อบรม
าใชจายในพิธีเปิดและพิธีปิด ารฝึ อบรม า ั ดุ เ รื่อง
เ ียน และอุป รณ์ าประ า นียบัตร าถายเอ าร าพิมพ์
เอ ารและ ิ่งพิมพ์ าจัดพิมพ์ป้ายไ นิล า นัง ือ า รับผเ า
รับ ารฝึ อบรม า ระเป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุเอ าร า รับผเ า
รับ ารฝึ อบรม า มนา ุณ ิทยา ร าอา าร าอา าร าง
และเ รื่องดื่ม าจางเ มาพา นะ าเชาที่พั าเชา ถานที่
อบรม า อง มนา ุณใน าร ึ าดงาน าเบี้ยเลี้ยง าน้ามัน
เชื้อเพลิง และ าใชจายอื่นที่จาเปนและเ ี่ย องใน ารฝึ อบรม
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง รั้งที่ 1/2563 นาที่ 9 ลาดับที่ 42
•••• 215 ••• 369

นา : 72/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

โ รง ารม รรม าร ึ า ทองถิ่นระดับภา ตะ ันออ เฉียงเ นือ จาน น
และ ึ าและดงาน

50,000 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารม รรม าร ึ า
ทองถิ่นระดับภา ตะ ันออ เฉียงเ นือ และ ึ าดงาน โดยมี า
ใชจายประ อบด ย า ั ดุ อุป รณ์ าร าธิต ารจัด
นิทรร าร าจางเ มาทาป้ายไ นิล, าจางจัดทา ป้ายโฟม
บอร์ด าจางเ มาจัดทาเอ ารเผยแพรทาง ิชา าร าเชาที่
พั าเบี้ยเลี้ยง าจางเ มารถยนต์ าน้ามันเชื้อเพลิง าชด
เชย ารใชรถยนต์ นบุ ล และ าใชจายอื่นที่จาเปนและเ ี่ย
อง ับ าร ารดาเนินโ รง าร
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 161
ลาดับที่ 17
โ รง าร ึ าดงานม รรม ารจัด าร ึ าทองถิ่น (ระดับ
ประเท )
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง าร ึ าด
งานม รรม
ารจัด าร ึ าทองถิ่น (ระดับประเท ) โดยมี าใชจายประ อบ
ด ย า ั ดุ อุป รณ์ าร าธิต ารจัดนิทรร าร าจางเ มา
ทาป้ายไ นิล, าจางจัดทา ป้ายโฟมบอร์ด าจางเ มาจัดทา
เอ ารเผยแพรทาง ิชา าร าเชาที่พั าเบี้ยเลี้ยง าจาง
เ มารถยนต์ าน้ามันเชื้อเพลิง าชดใช ารใชรถยนต์ น
บุ ล และ าใชจายอื่นที่จาเปนและเ ี่ย อง ับ าร ารดาเนิน
โ รง าร
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 158
ลาดับที่ 5
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จาน น

50,000 บาท

นา : 73/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

โ รง าร งเ ริม ั ยภาพ ารจัด าร ึ า องทองถิ่น าปัจจัย พื้น จาน น
ฐาน า รับนั เรียนยา จน

914,000 บาท

-เพื่อจายใน ารดาเนินโ รง าร งเ ริม ั ยภาพ ารจัด าร
ึ า องทองถิ่น าปัจจัยพื้นฐาน า รับเด็ นั เรียนที่มีฐานะ
ยา จน ตามโ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร ถาน
ึ า ประ อบด ย า นัง ือและอุป รณ์ ารเรียน าเ ื้อ
ผา และ ั ดุ เ รื่องแตง ายนั เรียน าอา าร ลาง ัน า
พา นะใน ารเดินทาง
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยรายไดและ าร
จายเงิน อง ถาน ึ า ัง ัดอง ์ รป รอง นทองถิ่น พ.
. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) แ ไ รั้ง
ที่ 3/2563 นาที่ 15 ลาดับที่ 12
โ รง าร นับ นุน าใชจาย ใน ารจัด าร ึ าตั้งแตระดับ อนุบาล จาน น
จนจบ าร ึ า ั้น พื้นฐาน
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง าร นับ นุน าใชจาย
ใน ารจัด าร ึ าตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ าร ึ า ั้นพื้น
ฐาน ตามโ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร ถาน
ึ า โดยมี าใชจายประ อบด ย าจัด ารเรียน าร อน (ราย
ั ) า นัง ือเรียน าอุป รณ์ ารเรียน าร อน าเ รื่องแบบ
นั เรียน า ิจ รรมพัฒนา ุณภาพผเรียน า รับโรงเรียนใน
ัง ัด
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยรายไดและ าร
จายเงิน อง ถาน ึ า ัง ัดอง ์ รป รอง นทองถิ่น พ.
. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) แ ไ รั้ง
ที่ 3/2563 นาที่ 15 ลาดับที่ 13
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7,681,500 บาท

นา : 74/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

โ รง าร นับ นุนอา าร ลาง ัน

จาน น

5,587,400 บาท

จาน น

60,000 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารอา าร ลาง ันตาม
โ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร ถาน ึ า า รับ
โรงเรียนใน ัง ัดเท บาลเมืองเมืองพลและ นย์พัฒนาเด็
เล็ โดยมี าใชจายประ อบด ย า ัตถุดิบใน ารประ อบ
อา าร าจางเ มาผปรุงอา าร าจางเ มาทาอา ารปรุง
าเร็จ และ าใชจายอื่นที่จาเปน และเ ี่ย องใน ารดาเนิน
โ รง าร
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยรายไดและ าร
จายเงิน อง ถาน ึ า ัง ัดอง ์ รป รอง นทองถิ่น พ.
. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) แ ไ รั้ง
ที่ 3/2563 นาที่ 15 ลาดับที่ 11
โ รง ารอบรมเชิงปฏิบัติ ารประเมินผล ารปฏิบัติ ราช าร อง
พนั งาน ร และบุ ลา รทาง าร ึ า
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินงานโ รง ารประชุมเชิง
ปฏิบัติ าร ารประเมินผล ารปฏิบัติราช าร องพนั งาน รและ
บุ ลา รทาง าร ึ า โดยมี าใชจายประ อบด ย าใชจาย
เ ี่ย ับ ารใชและ ารต แตง ถานที่อบรม า ั ดุ เ รื่องเ ียน
และอุป รณ์ าถายเอ าร าพิมพ์เอ ารและ ิ่งพิมพ์ า
ระเป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุเอ าร า รับผเ ารับ ารฝึ อบรม า
ยานพา นะ ( ิทยา ร) าเชาที่พั ( ิทยา ร) าจางเ มาจัดทา
อา าร างและเ รื่องดื่ม าจางเ มาจัดทาอา าร า มนา ุณ
ิทยา ร และ าใชจายอื่นที่จาเปนและ เ ี่ย องใน ารฝึ อบรม
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 168
ลาดับที่ 43
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นา : 75/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

โ รง ารอบรมพัฒนา รและบุ ลา ร าร ึ าและ ึ าดงาน

จาน น

100,000 บาท

จาน น

50,400 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารอบรมพัฒนา รและ
บุ ลา รทาง าร ึ า และ ึ าดงาน โดยมี าใชจายประ อบ
ด ย า มนา ุณ ิทยา ร าเชา ถานที่ า อง มนา ุณใน าร
ดงาน า ั ดุ เ รื่องเ ียน และอุป รณ์ าถายเอ าร าพิมพ์
เอ ารและ ิ่งพิมพ์ าเชาที่พั าจางเ มาพา นะ าอา าร
างและเ รื่องดื่ม าอา าร าน้ามันเชื้อเพลิง าจางพิมพ์ป้ายไ
นิล และ าใชจายอื่นที่จาเปนและเ ี่ย องใน ารฝึ อบรม
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง รั้งที่ 1/2563 นาที่ 8 ลาดับที่ 13
โ รง ารอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
-เพื่อจายเปน าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ประ อบด ย าใชจาย
เ ี่ย ับ ารใชระบบอินเตอร์เน็ต าบริ ารรายเดือนและ าใช
จาย
ดานโทร มนา มอื่น า รับโรงเรียนใน ัง ัดเท บาลเมืองเมือง
พล
และ าใชจายอื่นที่จาเปนและเ ี่ย อง ับ าใชจายอินเตอร์เน็ต
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยรายไดและ าร
จายเงิน อง ถาน ึ า ัง ัดอง ์ รป รอง นทองถิ่น พ.
. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) แ ไ รั้ง
ที่ 3/2563
นาที่ 13 ลาดับที่ 2
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นา : 76/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

าบารุงรั าและซอมแซม

จาน น

-เพื่อจายเปน าซอมบารุงรั าทรัพย์ ินใ ามารถใชงานได
ตามป ติ เชน เ รื่อง อมพิ เตอร์ เ รื่อง
พิมพ์ โต๊ะ เ าอี้ ต เ รื่องปรับอา า เ รื่อง ยาย
เ ียง ลอง CCTV ( ลอง งจรปิด) รถจั รยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/
1627 ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
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45,000 บาท

นา : 77/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

ค่าวัสดุ
ั ดุ านั งาน
-เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุ านั งาน เชน นัง ือ เ รื่อง ิดเล
นาดเล็ เ รื่องเจาะ ระดา นาดเล็ เ รื่อง ิดเล นาด
เล็ เ รื่องเจาะ ระดา นาดเล็ ที่เย็บ ระดา นาดเล็ ไม
บรรทัดเ ล็ รรไ ร เ าอี้พลา ติ ตรายาง ที่ถพื้น ตะแ รง าง
เอ าร เ รื่องตัดโฟม เ รื่องตัด ระดา เ รื่องเย็บ
ระดา ภาพเ ียน, แผนที่ พระบรมฉายาลั ณ์ แผงปิด
ประ า แผนป้ายชื่อ านั งาน รือ น ยงาน รือแผน ป้าย
ตาง ๆ ที่ใชใน านั งาน มลี่, มานปรับแ ง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิ าตั้ง รือแ น พระพุทธรป พระบรมรป
จาลอง ระเป๋า ตาชั่ง นาดเล็ ผาใบติดตั้งใน านั งาน ผาใบ
เตนท์ นาดใ ญ ตยา ามัญประจาบาน น้าดื่ม า รับ
บริ าร แผง ัน องแบบรื้อถอนได ประชาชนใน านั
งาน (Partition) ระดา มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบ
าผิด เทป า ล ดเย็บ ระดา า มุด ซองเอ าร ตลับผง
มึ น้า มึ ปรินท์ เทป พี ี ซี แบบใ น้ายาลบ ระดา ไ ไม
บรรทัด ลิป ตั เย็บ ระดา เ ็ม มุด ระดา
าร์บอน ระดา ไ แฟ้ม มุดบัญชี มุดประ ัติ า
ราช าร แบบพิมพ์ ผา าลี ธงชาติ ิ่งพิมพ์ที่ไดจา ารซื้อ องใช
ใน ารบรรจุ ีบ อ น้ามัน ไ ี้ผึ้ง น้าดื่ม า รับบริ าร
ประชาชนใน านั งานพ งมาลัย พ งมาลา พานพุม ร ย
ดอ ไม ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน
ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
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รวม

2,806,100 บาท

จาน น

70,000 บาท

นา : 78/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุ

จาน น

20,000 บาท

- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุไฟฟ้าและ
ิทยุ เชน ไมโ รโฟน ฟิ ์ เทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า เ ็ม ัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า ิตซ์ไฟฟ้า เบร
เ อร์ า ลอดฟลออเร เซนต์ ายอา า รือเ า า รับ
ิทยุ เ รื่องรับโทรทั น์ จานรับ ัญญาณดา เทียม เ รื่องประจุ
ไฟ มาตร า รับตร จ งจรไฟฟ้า ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม
ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
ั ดุงานบานงาน รั
จาน น

2,551,100 บาท

-เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุงานบานงาน
รั เชน มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิ รอบ
รป มีด ถัง ถาด แ น้า จานรอง ถ ยชาม ชอน อม ระจ
เงา โองน้า ระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ามัน เตารีด เ รื่องบด
อา าร เ รื่องตีไ ไฟฟ้า เ รื่องปิ้ง นมปัง ระทะไฟฟ้า มอ
ไฟฟ้า ร มถึง มอ ุง า ไฟฟ้า ระติ น้ารอน ระติ น้าแ ็ง ถัง
แ ๊ ายยางฉีดน้า อางลางจาน ถังน้า ที่นอน ตเ ็บอุป รณ์ดับ
เพลิง ถัง ยะแบบ าตั้ง ถัง ยะแบบลอลา ผังซั ฟอ บ น้ายา
ดับ ลิ่น แปรง ไม าด เ ง มุง ผาปที่นอน ปลอ
มอน มอน ผา ม ผาปโต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจา เอ ชน ั ดด
ตะ อน ระ ายน้า ั ดุประ อบอา าร อา าร าเร็จรป ฯลฯ
และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน
ั ดุ จาน น 35,000 บาท
-เพื่อจายเปน าจัดซื้ออา ารเ ริม (นม) ใ ับโรงเรียนใน ัง ัด
เท บาล จาน น 3 แ ง และ นย์พัฒนาเด็ เล็ จาน น 1
แ ง จาน น 2,516,100 บาท
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564

•••• 222 ••• 369

นา : 79/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

ั ดุ อ ราง

จาน น

15,000 บาท

- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุ อ ราง เชน ไมตาง ๆ อน ีม ซะ
แลง จอบ ิ่ เ ียม เลื่อย าน บไ ไม เทป ัดระยะ เ รื่อง ัด
นาดเล็ เชน ตลับเมตร ล ดิ่ง านมือ โถ ม อางลาง
มือ รา พาดผา นา า ใ เชื่อมเ ล็ เ รื่องยิงตะป นั่ง
ราน น้ามันทาไม ทินเนอร์ ี ปนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอย
าเร็จรป อิฐ รือซีเมนต์บล๊อ ระเบื้อง ัง ะ ี ตะป เ ล็
เ น แปรงทา ี ปน า แผนดินเ นีย ังเ ราะ ์ ฯลฯ และ
ราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
ั ดุยานพา นะและ น ง
จาน น

30,000 บาท

- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุยานพา นะและ น
ง เชน ไ ง ประแจ แมแรง ุญแจปา ตาย ุญเจเลื่อน ีม
ล๊อ ล๊อ เ ียร์ ล๊อ เ ียร์ ลัตซ์ ล๊อ พ งมาลัย ยางรถ
ยนต์ น้ามันเบร น๊อตและ ร ายไมล์ เพลา ฟิล์ม รอง
แ ง น้า ลั่น เบาะรถยนต์ เ รื่องยนต์ (อะไ ล) ชุดเ ียร์รถ
ยนต์ เบร รัช พ งมาลัย ายพานใบพัด มอน้า ั
เทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ามัน ไฟ นา ไฟเบร อาน
จั รยาน ตลับล ปืน ระจ มอง างรถยนต์ ันชนรถยนต์ เ ็ม ัด
นิรภัย ายไฮดรอลิ ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน
ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น
จาน น

40,000 บาท

- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น เชน แ ๊ ุง
ตม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามัน ๊าด น้ามันเบนซิน น้ามัน
เตา น้ามันจารบี น้ามันเ รื่อง ถาน ๊า น้ามันเ ียร์ น้ามัน ลอ
ลื่น ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
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นา : 80/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

ั ดุ ารเ ตร

จาน น

5,000 บาท

จาน น

5,000 บาท

-เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุ ารเ ตร เชน พันธุ์
พืช ปุ๋ย จอบ เ ียม ารเ มี ป้อง ันและ าจัด ัตรพืชและ
ัต ์ และ ั ดุ ารเ ตรอื่นๆ ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม าร
จาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
ั ดุโฆ ณาและเผยแพร
- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุโฆ ณาและเผยแพร เชน าตั้ง
ลอง าตั้งเ ียนภาพ ลองและระ ิงใ ฟิล์มภาพยนตร์ เ รื่อง
รองเทป เลน ์ซม ระเป๋าใ ลองถายรป ป้ายไฟแจงเตือน
แบบลอลา ป้ายประชา ัมพันธ์ พ ัน ี ระเ ียน
โป เตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่ าร์ด ฟิล์ม ไลด์ แถบบันทึ เ ียง รือ
ภาพ (ภาพยนตร์, ีดีโอเทป, แผนซีดี) รป ี รือ า ดาที่ไดจา
ารลาง อัด ยาย ภาพถายดา เทียม เอ ารเผยแพรผลดาเนิน
งาน ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
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นา : 81/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

ั ดุ อมพิ เตอร์
- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุ อมพิ เตอร์ เชน แผน รือจานบันทึ
อมล อุป รณ์บันทึ
อมล (
Diskete, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc, Digi
tal Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึ
อมล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ั
พิมพ์ รือแถบพิมพ์ า รับเ รื่องพิมพ์ อมพิ เตอร์ ตลับผง มึ
า รับเ รื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ระดา ตอเนื่อง ายเ เบิล ฯลฯ
น ยประม ลผล ฮาร์ดดิ ์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผน รอง
แ ง แผงแป้นอั ระ รือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM
ัตซีพฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมา ์ (Mouse) พรินเตอร์
ิตชิ่งบ๊อ ซ์ (Printer Switching Box) เ รื่อง ระจาย
ัญญาณ (Bub) แผน งจรอิเล็ ทรอนิ ์ (Card)
เชน
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card)
เปนตน เ รื่องอานและบันทึ อมลตางๆ เชน แบบดิ
เ ตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิ ต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CDROM) แบบออพติ อล (Optical) เปนตน เราเตอร์ (Router)
ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า
- เพื่อจายเปน าไฟฟ้า า รับโรงเรียนใน ัง ัด
เท บาล จาน น 3 แ ง นย์พัฒนาเด็ เล็ จาน น 1 แ ง
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
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จาน น

70,000 บาท

รวม

2,030,000 บาท

จาน น

1,400,000 บาท

นา : 82/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

าน้าประปา าน้าบาดาล

จาน น

620,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

- เพื่อจายเปน าน้าประปา า รับโรงเรียนใน ัง ัด
เท บาล จาน น 3 แ ง นย์พัฒนาเด็ เล็ จาน น 1
แ ง และอา ารอเน ประ ง ์
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
าบริ ารโทร ัพท์
- เพื่อจายเปน าบริ ารโทร ัพท์ า รับโรงเรียนใน ัง ัด
เท บาล จาน น 3 แ ง และ นย์พัฒนาเด็ เล็ จาน น 1
แ ง
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
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นา : 83/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:16

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

360,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

360,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

360,000 บาท

จาน น

180,000 บาท

จาน น

180,000 บาท

รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเ าลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โ รง ารจัดงาน ันเด็ แ งชาติ
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารจัดงาน ันเด็ แ งชาติ โดยมี าใช
จายประ อบด ย าอา าร างและเ รื่องดื่ม าอา ารและ
เ รื่องดื่มไมมีแอล อฮอล์ า ถานที่จัดงาน าเชา รือ าบริ าร
ั ดุอุป รณ์ที่จาเปนใน ารจัดงานร ม าติดตั้งและ ารื้อถอน า
เชาเ รื่องเ ียง าเชาเต็นท์ าเชาเ ที าใชจายใน าร
ต แตง จัด ถานที่ าใชจายใน ารประ ด รือแ ง ัน าตอบ
แทน รรม ารตัด ิน เงิน รือ องราง ัล าม ร พ า าร
แ ดง าจางเ มาทาป้ายโฆ ณา รือ ิ่งพิ่มพ์ และ าใชจาย
อื่นๆ ที่จาเปนและเ ี่ย องใน ารดาเนินโ รง าร
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จาย า
ใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
เ าร ม ารแ ง ัน ีฬา ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ.
. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 161
ลาดับที่ 15
โ รง าร นับ นุนและพัฒนา ารจัด าร ึ า อง นย์พัฒนา เด็
เล็
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารจัด ิจ รรมตาง ๆ และเปน าใช
จายใน ารดาเนินงาน อง นย์พัฒนาเด็ เล็ เท บาลเมืองเมือง
พล
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยรายไดและ าร
จายเงิน อง ถาน ึ า ัง ัดอง ์ รป รอง นทองถิ่น พ.
. 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 158
ลาดับที่ 6
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นา : 84/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

340,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

340,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

340,000 บาท

จาน น

260,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเ าลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โ รง ารจัด ิจ รรมเด็ และเยา ชน
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารจัด ิจ รรมเด็ และ
เยา ชน โดยมี าใชจายประ อบด ย า ั ดุ อุป รณ์ าใชจาย
ใน ารจัด ถานที่ าใชจายในพิธีเปิด ปิด เงินราง ัล ารประ ด
ารแ ง ัน ารแ ดงบนเ ที าร าธิต าอา าร างและเ รื่อง
ดื่ม าอา ารและเ รื่องดื่มไมมีแอล อฮอล์ า มนา ุณ ณะ
รรม ารตัด ิน และ าใชจายอื่นที่จาเปนและเ ี่ย อง ับ าร
ดาเนินโ รง าร
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จาย าใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเ า
ร ม ารแ ง ัน ีฬา ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 168
ลาดับที่ 45
โ รง ารประ ดและ แ ง ันทาง ิชา าร
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารประ ดและแ ง
ันทาง ิชา าร โดยมี าใชจายประ อบด ย า ั ดุ อุป รณ์ า
ใชจายใน ารจัด ถานที่ าใชจายในพิธีเปิด ปิด เงินราง ัล าร
ประ ด ารแ ง ัน ารแ ดงบนเ ที าร าธิต าอา าร าง
และเ รื่องดื่ม าอา ารและเ รื่องดื่มไมมีแอล อฮอล์ า
มนา ุณ ณะ รรม ารตัด ิน และ าใชจายอื่นที่จาเปนและ
เ ี่ย อง ับ ารดาเนินโ รง าร
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จาย าใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเ า
ร ม ารแ ง ัน ีฬา ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 153
ลาดับที่ 1
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นา : 85/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

โ รง ารประ ด ื่อ ารเรียน าร อน

จาน น

30,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

รวม

10,165,400 บาท

รวม

7,974,900 บาท

รวม

7,974,900 บาท

จาน น

4,280,100 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารประ ด ื่อ าร
เรียน าร อน โดยมี าใชจายประ อบด ย าเ ียรติบัตร าโล
ราง ัล องพนั งาน ร าใชจายใน ารจัด ถานที่ าอา าร าง
และเ รื่องดื่ม า ั ดุ อุป รณ์ และ าใชจายอื่นที่จาเปนและ
เ ี่ย องใน ารดาเนินโ รง าร
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จาย าใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเ า
ร ม ารแ ง ัน ีฬา ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 159
ลาดับที่ 10
โ รง ารย ยองเชิดชเ ียรติ รและบุ ลา รดีเดนใน ถาน ึ า
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารย ยองเชิดชเ ียรติ
รและบุ ลา รดีเดนใน ถาน ึ า โดยมี าใชจายประ อบ
ด ย าเ ียรติบัตร าโลราง ัล าใชจายใน ารจัด ถานที่ า
อา าร างและเ รื่องดื่ม า ั ดุ อุป รณ์ และ าใชจายอื่นที่จา
เปน และเ ี่ย องใน ารดาเนินโ รง าร
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จาย าใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเ า
ร ม ารแ ง ัน ีฬา ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 160
ลาดับที่ 12
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือน าราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น
- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินเลื่อน ั้นประจาปีใ พนั งาน
เท บาล จาน น 12 อัตรา โดย าน ณตั้งจายไ 12 เดือน
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นา : 86/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

เงินเพิ่มตาง ๆ อง าราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น

จาน น

85,200 บาท

จาน น

103,200 บาท

จาน น

1,674,800 บาท

จาน น

6,000 บาท

จาน น

1,625,900 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม าตอบแทนรายเดือนใ แ พนั งาน
เท บาล ตาแ นง ประเภทอาน ย ารทองถิ่น และจายเปนเงิน
เพิ่ม าร รองชีพชั่ รา ตามประ า ณะ รรม ารพนั งาน
เท บาล ( .ท.)
เรื่อง า นด ลั เ ณฑ์ ารใ พนั งาน ล จางประจา และ
พนั งานจางเท บาล ไดรับเงินเพิ่ม า รองชีพชั่ รา
เงินประจาตาแ นง
- เพื่อจายเปนเงินประจาตาแ นงใ แ พนั งาน
เท บาล ตาแ นง ประเภทอาน ย ารทองถิ่น จาน น 3
อัตรา โดย าน ณตั้งไ 12 เดือน
- เปนไปตามบัญชีอัตราเงินประจาตาแ นง องพนั งาน นทอง
ถิ่น
าจางล จางประจา
-เพื่อจายเปน าจางประจาใ แ ล จางประจา และเงินเลื่อน ั้น
ประจาปี ใ แ ล จางประจา จาน น 5 อัตรา โดย าน ณตั้ง
จายไ 12 เดือน
เงินเพิ่มตาง ๆ องล จางประจา
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ใ แ ล จางประจา จาน น 1
อัตรา เดือนละ 500 บาท โดย าน ณตั้งจายไ 12 เดือน
าตอบแทนพนั งานจาง
- เพื่อจายเปน าตอบแทนใ แ พนั งานจางจาน น 11
อัตรา โดย าน ณตั้งจายไ 12 เดือน
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นา : 87/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

เงินเพิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จาน น

199,700 บาท

รวม

2,190,500 บาท

รวม

269,500 บาท

จาน น

228,000 บาท

จาน น

41,500 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม าร รองชีพชั่ รา โดย าน ณตั้งจายไ
12 เดือน ตามประ า รรม าร ลางพนั งานเท บาล ( .ท
.) เรื่อง า นด ลั เ ณฑ์ ารใ พนั งาน ล จางประจา และ
พนั งานจางเท บาล ไดรับเงินเพิ่ม า รองชีพชั่ รา ร มทั้ง
เงินเพิ่มพิเ องล จางประจา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าเชาบาน
-เพื่อจายเปน าเชาบานใ แ พนั งานเท บาล ซึ่งมี ิทธิเบิ า
เชาบาน ตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าเชาบาน อง า
ราช าร นทองถิ่น
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าเชาบาน อง า
ราช าร นทองถิ่น พ. . 2548 และที่แ ไ เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร าราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
-เพื่อจายเปนเงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตรใ แ พนั งาน
เท บาล ล จางประจา ที่มี ิทธิไดรับ ารช ยเ ลือตามระเบียบ
ระทร งม าดไทย าด ยเงิน ั ดิ ารเ ี่ย ับ าร ึ าบุตร
อง าราช าร
นทองถิ่น พ. .2541 และที่แ ไ เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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นา : 88/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

ค่าใช้สอย

รวม

1,693,000 บาท

โ รงจางเ มาบุ ลภายนอ ช ยปฏิบัติงานใน อง าธารณ ุ และ จาน น
ิ่งแ ดลอม

1,286,000 บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

- เพื่อจายเปน าจางเ มาบริ ารบุ ลภายนอ ช ยปฏิบัติงาน
ภายใน อง าธารณ ุ และ ิ่งแ ดลอม จาน น 11 น (จาง
เปนรายบุ ล = 9,000 บาท 6 น และ 12,000 บาท 5 น)
ตามโ รง ารจางเ มาบุ ลภายนอ ช ยปฏิบัติงานใน อง
าธารณ ุ และ ิ่งแ ดลอม
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 4044
ลง ันที่ 10 ร ฎา ม 2563
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง รั้งที่ 2/2563 นาที่ 7 ลาดับที่ 1
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
-เพื่อจายเปน าใชจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ดังนี้ าถาย
เอ าร าเย็บ นัง ือ รือเ าป นัง ือ าซั ฟอ า าจัด
ยะ รือ ิ่งปฏิ ล าระ างบรรทุ าเชาทรัพย์ ิน (ย เ น า
เชาบาน) าโฆ ณาและเผยแพร ประชา ัมพันธ์ าธรรมเนียม
ตาง ๆ าเบี้ยประ ัน าใชจายใน ารดาเนิน ดีตาม า
พิพา า าจางเ มาที่มีลั ณะ ารจางทาเพื่อใ ไดมาซึ่งป้าย
ประชา ัมพันธ์ ป้าย านั งาน รือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลั ณะเปน
ิ่ง อ ราง าติดตั้งไฟฟ้า าติดตั้งประปา าติดตั้งโทร ัพท์ า
ติดตั้งเ รื่องรับ ัญญาณตางๆ และ าจางเ มาบริ ารอื่น ตาม
ามจาเปน ฯลฯ และราย ารเปนไปตามรปแบบ าร
จาแน ตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
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จาน น

257,000 บาท

นา : 89/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเ าลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
าใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รฯ

จาน น

50,000 บาท

จาน น

100,000 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ไดแ าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง าเชาที่พั าพา นะ ร มถึง าเชายาน
พา นะ าเชื้อเพลิง รือพลังงาน า รับยานพา นะ าระ าง
บรรทุ าจาง น าบ าม และอื่น ๆ ทานองเดีย ันตลอดจน
าลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ใ แ พนั งานเท บาล ล จาง
ประจา และพนั งานจาง
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
เดินทางไปราช าร องเจา นาที่ทองถิ่น พ. . 2555 และแ ไ
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
าบารุงรั าและซอมแซม
-เพื่อจายเปน าซอมบารุงรั าทรัพย์ ินใ ามารถใชงานได
ตามป ติ เชน เ รื่อง อมพิ เตอร์ เ รื่อง
พิมพ์ โต๊ะ เ าอี้ ต เ รื่องปรับอา า เ รื่อง ยาย
เ ียง ลอง CCTV ( ลอง งจรปิด) รถจั รยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/
1627 ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
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นา : 90/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

ค่าวัสดุ
ั ดุ านั งาน
-เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุ านั งาน เชน นัง ือ เ รื่อง ิดเล
นาดเล็ เ รื่องเจาะ ระดา นาดเล็ เ รื่อง ิดเล นาด
เล็ เ รื่องเจาะ ระดา นาดเล็ ที่เย็บ ระดา นาดเล็ ไม
บรรทัดเ ล็ รรไ ร เ าอี้พลา ติ ตรายาง ที่ถพื้น ตะแ รง าง
เอ าร เ รื่องตัดโฟม เ รื่องตัด ระดา เ รื่องเย็บ
ระดา ภาพเ ียน, แผนที่ พระบรมฉายาลั ณ์ แผงปิด
ประ า แผนป้ายชื่อ านั งาน รือ น ยงาน รือแผน ป้าย
ตาง ๆ ที่ใชใน านั งาน มลี่, มานปรับแ ง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิ าตั้ง รือแ น พระพุทธรป พระบรมรป
จาลอง ระเป๋า ตาชั่ง นาดเล็ ผาใบติดตั้งใน านั งาน ผาใบ
เตนท์ นาดใ ญ ตยา ามัญประจาบาน น้าดื่ม า รับ
บริ าร แผง ัน องแบบรื้อถอนได ประชาชนใน านั
งาน (Partition) ระดา มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบ
าผิด เทป า ล ดเย็บ ระดา า มุด ซองเอ าร ตลับผง
มึ น้า มึ ปรินท์ เทป พี ี ซี แบบใ น้ายาลบ ระดา ไ ไม
บรรทัด ลิป ตั เย็บ ระดา เ ็ม มุด ระดา
าร์บอน ระดา ไ แฟ้ม มุดบัญชี มุดประ ัติ า
ราช าร แบบพิมพ์ ผา าลี ธงชาติ ิ่งพิมพ์ที่ไดจา ารซื้อ องใช
ใน ารบรรจุ ีบ อ น้ามัน ไ ี้ผึ้ง น้าดื่ม า รับบริ าร
ประชาชนใน านั งานพ งมาลัย พ งมาลา พานพุม ร ย
ดอ ไม ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน
ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
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รวม

195,000 บาท

จาน น

80,000 บาท

นา : 91/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

ั ดุงานบานงาน รั

จาน น

15,000 บาท

-เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุงานบานงาน
รั เชน มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิ รอบ
รป มีด ถัง ถาด แ น้า จานรอง ถ ยชาม ชอน อม ระจ
เงา โองน้า ระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ามัน เตารีด เ รื่องบด
อา าร เ รื่องตีไ ไฟฟ้า เ รื่องปิ้ง นมปัง ระทะไฟฟ้า มอ
ไฟฟ้า ร มถึง มอ ุง า ไฟฟ้า ระติ น้ารอน ระติ น้าแ ็ง ถัง
แ ๊ ายยางฉีดน้า อางลางจาน ถังน้า ที่นอน ตเ ็บอุป รณ์ดับ
เพลิง ถัง ยะแบบ าตั้ง ถัง ยะแบบลอลา ผังซั ฟอ บ น้ายา
ดับ ลิ่น แปรง ไม าด เ ง มุง ผาปที่นอน ปลอ
มอน มอน ผา ม ผาปโต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจา เอ ชน ั ดด
ตะ อน ระ ายน้า ั ดุประ อบอา าร อา าร าเร็จรป ฯลฯ
และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น
จาน น

50,000 บาท

- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น เชน แ ๊ ุง
ตม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามัน ๊าด น้ามันเบนซิน น้ามัน
เตา น้ามันจารบี น้ามันเ รื่อง ถาน ๊า น้ามันเ ียร์ น้ามัน ลอ
ลื่น ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
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นา : 92/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

ั ดุ อมพิ เตอร์
- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุ อมพิ เตอร์ เชน แผน รือจานบันทึ
อมล อุป รณ์บันทึ
อมล (
Diskete, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc, Digi
tal Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึ
อมล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ั
พิมพ์ รือแถบพิมพ์ า รับเ รื่องพิมพ์ อมพิ เตอร์ ตลับผง มึ
า รับเ รื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ระดา ตอเนื่อง ายเ เบิล ฯลฯ
น ยประม ลผล ฮาร์ดดิ ์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผน รอง
แ ง แผงแป้นอั ระ รือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM
ัตซีพฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมา ์ (Mouse) พรินเตอร์
ิตชิ่งบ๊อ ซ์ (Printer Switching Box) เ รื่อง ระจาย
ัญญาณ (Bub) แผน งจรอิเล็ ทรอนิ ์ (Card)
เชน
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card)
เปนตน เ รื่องอานและบันทึ อมลตางๆ เชน แบบดิ
เ ตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิ ต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CDROM) แบบออพติ อล (Optical) เปนตน เราเตอร์ (Router)
ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
ค่าสาธารณูปโภค
าน้าประปา าน้าบาดาล
-เพื่อจายเปน าน้าประปาที่ใชในอา าร นย์บริ ารฯ
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
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จาน น

50,000 บาท

รวม

33,000 บาท

จาน น

13,000 บาท

นา : 93/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

าบริ ารโทร ัพท์

จาน น

- เพื่อจายเปน าบริ ารโทร ัพท์ที่ใชใน านั งานเท บาลเมือง
เมืองพล เชน าโทร ัพท์พื้นฐานใน านั งาน าโทร ัพท์เ ลื่อน
ที่ ฯลฯ และใ มาย ามร มถึง าใชจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
ดัง ลา และ าใชจายที่เ ิด ึ้นเ ี่ย ับ ารใชบริ าร เชน า
เชา าเชาเ รื่อง เล มายโทร ัพท์ าบารุงรั า าย ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562

•••• 237 ••• 369

20,000 บาท

นา : 94/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

991,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

711,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

711,000 บาท

โ รง ารเท บาลเมืองเมืองพล ปลอดโร พิ ุนั บา ตามโ รง าร จาน น
ัต ์ปลอดโร นปลอดภัยจา โร พิ ุนั บา ตามพระปณิธาน
า ตราจารย์ ดร. มเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้า จุฬาภร
ณ ลัยลั ณ์ อั รราช ุมารี รมพระ รี าง ัฒน ร ัตติยราชนารี

100,000 บาท

รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเ าลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารเท บาลเมืองเมือง
พล ปลอดโร พิ ุนั บา ตามโ รง าร ัต ์ปลอดภัย นปลอด
โร พิ ุนั บา ตามพระปณิธาน า ตราจารย์ ดร. มเด็จพระ
เจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณ ลัยลั ณ์ อั รราช ุมารี รม
พระ รี าง รัฒน ร ัตติยราชนารี โดยมี าใชจายประ อบด ย
ั ดุ อุป รณ์ เ รื่องเ ียน าอา าร าอา าร างและเ รื่อง
ดื่ม า ั ดุ ิทยา า ตร์ ารแพทย์ และ าใชจายอื่นที่เ ี่ย อง
จาเปนใน ารดาเนินโ รง าร
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ แ อง ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2542
มาตรา 16 (19)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเท บาล พ. . 2496 ที่แ ไ เพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน มาตรา 50 (4)
-เปนไปตาม นัง ือ ด นที่ ุด ที่ มท 0810.5/ 1042 ลง ัน
ที่ 10 เม ายน 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง รั้งที่ 1/2562 นาที่ 6 ลาดับที่ 1
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นา : 95/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

โ รง ารเฝ้าระ ัง ป้อง ันและ บ ุมโร ไ เลือดออ และไ ซิ า

จาน น

50,000 บาท

จาน น

35,000 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารเฝ้าระ ัง ป้อง ัน
และ บ ุม โร ไ เลือดออ และไ ซิ า โดยมี าใชจาย
ประ อบด ย า ั ดุ อุป รณ์ ใน ารดาเนินโ รง าร และ าใช
จายอื่นที่เ ี่ย องจาเปนใน ารดาเนินโ รง าร
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ แ อง ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2542
มาตรา 16 (19)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเท บาล พ. . 2496 ที่แ ไ เพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน มาตรา 50 (4)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 80
ลาดับที่ 7
โ รง ารเฝ้าระ ัง ป้อง ันและ บ ุมโร ระบบ ทางเดินอา าร
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารเฝ้าระ ัง ป้อง ัน
และ บ ุม โร ระบบทางเดินอา าร โดยมี าใชจายประ อบ
ด ย า ั ดุ อุป รณ์ าป้ายและ าใชจายอื่นที่เ ี่ย องจา
เปนใน ารดาเนินโ รง าร
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ แ อง ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2542
มาตรา 16 (19)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเท บาล พ. . 2496 ที่แ ไ เพิ่ม
เติมถึงปัจจุบันมาตรา 50 (4)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 81
ลาดับที่ 8
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นา : 96/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

โ รง ารเฝ้าระ ัง าม ปลอดภัย องน้าอุปโภ บริโภ ในชุมชน

จาน น

100,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

- เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารเฝ้าระ ัง าม
ปลอดภัย องน้าอุปโภ บริโภ ในชุมชน โดยมี าใชจายประ อบ
ด ย า ั ดุอุป รณ์ใน ารตร จ าจางเ มาทาป้าย ื่อประชา
ัมพันธ์ตางๆ และ าใชจายอื่นที่เ ี่ย องจาเปนใน ารดาเนิน
โ รง าร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ แ อง ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2542
มาตรา 16 (19)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง รั้งที่ 1/2564 นาที่ 11 ลาดับที่ 1
โ รง ารพัฒนารานจา นาย ม่า มาตรฐานอา าร ปลอดภัย
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารพัฒนารานจา นาย
ม่า มาตรฐานอา ารปลอดภัย โดยมี าใชจายประ อบ
ด ย า ั ดุเ รื่องเ ียน อุป รณ์ าถายเอ าร า นัง ือ
า รับผเ ารับ ารอบรม า ระเป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุเอ าร
า รับผเ ารับ ารฝึ อบรม า อง มนา ุณใน ารดงาน า
อา าร างและเ รื่องดื่ม า มนา ุณ ิทยา ร าอา าร า
เชาที่พั ายานพา นะ และ าใชจายอื่นที่เ ี่ย องจาเปนใน
ารดาเนินโ รง าร
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 142
ลาดับที่ 2
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นา : 97/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

โ รง ารรณรง ์ลาง ม พรอม ันรับ ัน ง รานต์

จาน น

10,000 บาท

จาน น

276,000 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารจัดโ รง ารรณรง ์ลาง มพรอม
ันรับ ัน ง รานต์ โดยมี าใชจายประ อบด ย าป้าย า
ั ดุ อุป รณ์ และ าใชจายอื่นที่เ ี่ย องและจาเปนใน าร
ดาเนินโ รง าร
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ แ อง ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2542
มาตรา 16 (19)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเท บาล พ. . 2496 ที่แ ไ เพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน มาตรา 50 (4)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 91
ลาดับที่ 32
โ รง าร งเ ริมและพัฒนา ระบบบริ าร าธารณ ุ มลฐาน ใน
ชุมชน
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง าร งเ ริมและพัฒนา
ระบบบริ าร าธารณ ุ มลฐานในชุมชน โดยมี าใชจาย
ประ อบด ย าใชจายเ ี่ย ับ ารใชและ ารต แตง ถานที่ฝึ
อบรม า ั ดุ เ รื่องเ ียน า ระเป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุเอ าร
า รับผเ ารับ ารฝึ อบรม า อง มนา ุณใน ารดงาน า
อา าร างและเ รื่องดื่ม า มนา ุณ ิทยา ร าอา าร า
เชาที่พั ายานพา นะ และ าใชจายอื่นที่เ ี่ย องจาเปนใน
ารดาเนินโ รง าร
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 79
ลาดับที่ 5
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นา : 98/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

โ รง าร งเ ริมและพัฒนา าร ประ อบ ิจ ารจา นายอา าร
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง าร งเ ริมและ
พัฒนา ารประ อบ ิจ ารจา นายอา าร โดยมี าใชจาย
ประ อบด ย า ั ดุ เ รื่องเ ียน อุป รณ์ าถายเอ าร า
นัง ือ า รับผเ ารับ ารอบรม า ระเป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุ
เอ าร า รับผเ ารับ ารฝึ อบรม า อง มนา ุณใน ารด
งาน าอา าร างและเ รื่องดื่ม า มนา ุณ ิทยา ร า
อา าร าเชาที่พั ายานพา นะ และ าใชจายอื่นที่เ ี่ย อง
จาเปนใน ารดาเนินโ รง าร
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ แ อง ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2542
มาตรา 16 (19)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเท บาล พ. . 2496 ที่แ ไ เพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน มาตรา 50 (4)
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง รั้งที่ 1/2563 นาที่ 5 ลาดับที่ 83
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จาน น

80,000 บาท

นา : 99/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

โ รง าร านั งาน ีเ ีย (Green Office)

จาน น

30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

280,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

280,000 บาท

โ รง ารอุด นุนชุมชนภายใน เ ตเท บาลฯ า รับ าร ดาเนินงาน จาน น
ตามแน ทาง โ รง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุ

280,000 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง าร านั งาน ี
เ ีย (Green Office) โดยมี าใชจายประ อบด ย า
ั ดุ เ รื่องเ ียน อุป รณ์ าถายเอ าร า นัง ือ า รับผ
เ ารับ ารอบรม า ระเป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุเอ าร า รับผเ า
รับ ารฝึ อบรม า อง มนา ุณใน ารดงาน าอา าร างและ
เ รื่องดื่ม า มนา ุณ ิทยา ร าอา าร าเชาที่พั ายาน
พา นะ และ าใชจายอื่นที่เ ี่ย องจาเปนใน ารดาเนิน
โ รง าร
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ แ อง ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2542
มาตรา 16 (19)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเท บาล พ. . 2496 ที่แ ไ เพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน มาตรา 50 (4)
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 184
ลาดับที่ 1

เงินอุด นุนอง ์ รประชาชน

โ รง ารอุด นุนชุมชนภายในเ ตเท บาลฯ า รับ ารดาเนิน
งาน ตามแน ทางโ รง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุ
-เพื่อจายเปนเงินอุด นุนใ ับชุมชนภายในเ ต
เท บาล จาน น 14 ชุมชน ชุมชนละ 20,000.- บาท ตาม
โ รง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุ ชุมชนละ 3
โ รง าร ประ อบด ย
ชุมชน นองแ ง 1
1. โ รง าร ืบ านพระราชปณิธาน มเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม
2. โ รง าร บ ุมโร าด ารไอโอดีน อง มเด็จพระ นิ ฐาธิ
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ราชเจา รม มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา เจาฟ้าม าจั รี ิริน
ธรฯ ยามบรมราช ุมารี
3. โ รง ารพัฒนาระบบ ุ าภิบาลในชุมชน อง มเด็จพระ
นิ ฐาธิราชเจา รม มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา เจาฟ้าม าจั รี
ิรินธรฯ ยามบรมราช ุมารี
ชุมชน นองแ ง 2
1. โ รง าร ืบ านพระราชปณิธาน มเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม
2. โ รง าร บ ุมโร าด ารไอโอดีน อง มเด็จพระ นิ ฐาธิ
ราชเจา รม มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา เจาฟ้าม าจั รี ิริน
ธรฯ ยามบรมราช ุมารี
3. โ รง ารพัฒนาระบบ ุ าภิบาลในชุมชน อง มเด็จพระ
นิ ฐาธิราชเจา รม มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา เจาฟ้าม าจั รี
ิรินธรฯ ยามบรมราช ุมารี
ชุมชน นองแ ง 3
1. โ รง าร ืบ านพระราชปณิธาน มเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม
2. โ รง าร บ ุมโร าด ารไอโอดีน อง มเด็จพระ นิ ฐาธิ
ราชเจา รม มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา เจาฟ้าม าจั รี ิริน
ธรฯ ยามบรมราช ุมารี
3. โ รง ารพัฒนาระบบ ุ าภิบาลในชุมชน อง มเด็จพระ
นิ ฐาธิราชเจา รม มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา เจาฟ้าม าจั รี
ิรินธรฯ ยามบรมราช ุมารี
ชุมชน นองแ ง 4
1. โ รง าร ืบ านพระราชปณิธาน มเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม
2. โ รง าร บ ุมโร าด ารไอโอดีน อง มเด็จพระ นิ ฐาธิ
ราชเจา รม มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา เจาฟ้าม าจั รี ิริน
ธรฯ ยามบรมราช ุมารี
3. โ รง ารพัฒนาระบบ ุ าภิบาลในชุมชน อง มเด็จพระ
นิ ฐาธิราชเจา รม มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา เจาฟ้าม าจั รี
ิรินธรฯ ยามบรมราช ุมารี
ชุมชนเมืองพล
1. โ รง าร ืบ านพระราชปณิธาน มเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม
2. โ รง าร บ ุมโร าด ารไอโอดีน อง มเด็จพระ นิ ฐาธิ
ราชเจา รม มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา เจาฟ้าม าจั รี ิริน
ธรฯ ยามบรมราช ุมารี
3. โ รง ารพัฒนาระบบ ุ าภิบาลในชุมชน อง มเด็จพระ
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นิ ฐาธิราชเจา รม มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา เจาฟ้าม าจั รี
ิรินธรฯ ยามบรมราช ุมารี
ชุมชนเมืองเ า
1. โ รง าร ืบ านพระราชปณิธาน มเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม
2. โ รง าร บ ุมโร าด ารไอโอดีน อง มเด็จพระ นิ ฐาธิ
ราชเจา รม มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา เจาฟ้าม าจั รี ิริน
ธรฯ ยามบรมราช ุมารี
3. โ รง ารพัฒนาระบบ ุ าภิบาลในชุมชน อง มเด็จพระ
นิ ฐาธิราชเจา รม มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา เจาฟ้าม าจั รี
ิรินธรฯ ยามบรมราช ุมารี
ชุมชนเมืองใ ม
1. โ รง าร ืบ านพระราชปณิธาน มเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม
2. โ รง าร บ ุมโร าด ารไอโอดีน อง มเด็จพระ นิ ฐาธิ
ราชเจา รม มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา เจาฟ้าม าจั รี ิริน
ธรฯ ยามบรมราช ุมารี
3. โ รง ารพัฒนาระบบ ุ าภิบาลในชุมชน อง มเด็จพระ
นิ ฐาธิราชเจา รม มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา เจาฟ้าม าจั รี
ิรินธรฯ ยามบรมราช ุมารี
ชุมชนตลาดเ า
1. โ รง าร ืบ านพระราชปณิธาน มเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม
2. โ รง าร บ ุมโร าด ารไอโอดีน อง มเด็จพระ นิ ฐาธิ
ราชเจา รม มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา เจาฟ้าม าจั รี ิริน
ธรฯ ยามบรมราช ุมารี
3. โ รง ารพัฒนาระบบ ุ าภิบาลในชุมชน อง มเด็จพระ
นิ ฐาธิราชเจา รม มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา เจาฟ้าม าจั รี
ิรินธรฯ ยามบรมราช ุมารี
ชุมชนทุงร งทอง
1. โ รง าร ืบ านพระราชปณิธาน มเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม
2. โ รง าร บ ุมโร าด ารไอโอดีน อง มเด็จพระ นิ ฐาธิ
ราชเจา รม มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา เจาฟ้าม าจั รี ิริน
ธรฯ ยามบรมราช ุมารี
3. โ รง ารพัฒนาระบบ ุ าภิบาลในชุมชน อง มเด็จพระ
นิ ฐาธิราชเจา รม มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา เจาฟ้าม าจั รี
ิรินธรฯ ยามบรมราช ุมารี
ชุมชนพลประชานุ ล
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1. โ รง าร ืบ านพระราชปณิธาน มเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม
2. โ รง าร บ ุมโร าด ารไอโอดีน อง มเด็จพระ นิ ฐาธิ
ราชเจา รม มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา เจาฟ้าม าจั รี ิริน
ธรฯ ยามบรมราช ุมารี
3. โ รง ารพัฒนาระบบ ุ าภิบาลในชุมชน อง มเด็จพระ
นิ ฐาธิราชเจา รม มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา เจาฟ้าม าจั รี
ิรินธรฯ ยามบรมราช ุมารี
ชุมชนพลประชาพัฒนา
1. โ รง าร ืบ านพระราชปณิธาน มเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม
2. โ รง าร บ ุมโร าด ารไอโอดีน อง มเด็จพระ นิ ฐาธิ
ราชเจา รม มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา เจาฟ้าม าจั รี ิริน
ธรฯ ยามบรมราช ุมารี
3. โ รง ารพัฒนาระบบ ุ าภิบาลในชุมชน อง มเด็จพระ
นิ ฐาธิราชเจา รม มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา เจาฟ้าม าจั รี
ิรินธรฯ ยามบรมราช ุมารี
ชุมชนพลประชา ลางเมือง
1. โ รง าร ืบ านพระราชปณิธาน มเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม
2. โ รง าร บ ุมโร าด ารไอโอดีน อง มเด็จพระ นิ ฐาธิ
ราชเจา รม มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา เจาฟ้าม าจั รี ิริน
ธรฯ ยามบรมราช ุมารี
3. โ รง ารพัฒนาระบบ ุ าภิบาลในชุมชน อง มเด็จพระ
นิ ฐาธิราชเจา รม มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา เจาฟ้าม าจั รี
ิรินธรฯ ยามบรมราช ุมารี
ชุมชน บ. . .มิ่งเมือง
1. โ รง าร ืบ านพระราชปณิธาน มเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม
2. โ รง าร บ ุมโร าด ารไอโอดีน อง มเด็จพระ นิ ฐาธิ
ราชเจา รม มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา เจาฟ้าม าจั รี ิริน
ธรฯ ยามบรมราช ุมารี
3. โ รง ารพัฒนาระบบ ุ าภิบาลในชุมชน อง มเด็จพระ
นิ ฐาธิราชเจา รม มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา เจาฟ้าม าจั รี
ิรินธรฯ ยามบรมราช ุมารี
ชุมชน รีเมือง
1. โ รง าร ืบ านพระราชปณิธาน มเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม
2. โ รง าร บ ุมโร าด ารไอโอดีน อง มเด็จพระ นิ ฐาธิ
ราชเจา รม มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา เจาฟ้าม าจั รี ิริน
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ธรฯ ยามบรมราช ุมารี
3. โ รง ารพัฒนาระบบ ุ าภิบาลในชุมชน อง มเด็จพระ
นิ ฐาธิราชเจา รม มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา เจาฟ้าม าจั รี
ิรินธรฯ ยามบรมราช ุมารี
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยเงินอุด นุน อง
อง ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2559
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3616 ลง ันที่ 24 มิถุนายน 2559
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 1791 ลง ันที่ 3 เม ายน 2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ. .2561 - 2565) นาที่ 93
ลาดับที่ 37
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอันเปนประโยชน์แ อง ์ รป รอง น
ทองถิ่น

รวม

165,000 บาท

รวม

165,000 บาท

รวม

165,000 บาท

จาน น

120,000 บาท

จาน น

45,000 บาท

- เพื่อจายเปน าตอบแทนเจา นาที่ที่ปฏิบัติงานใ แ น ย
บริ าร าธารณ ุ องเท บาล
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยเงิน าตอบแทน
เจา นาที่ที่ปฏิบัติงานใ แ น ยบริ าร าธารณ ุ ององ ์ ร
ป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช าร
- เพื่อจายเปน าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช าร ใ
แ พนั งานเท บาล ล จางประจา และพนั งานจางที่มาปฏิบัติ
งานเท บาล ซึ่งเปนงานเรงด นนอ เ ลาราช ารป ติ รืองานที่
ไมอาจทาในเ ลาราช าร ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จายเงิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ.
. 2559 และแ ไ เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือน าราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น

รวม

2,859,800 บาท

รวม

2,238,400 บาท

รวม

2,238,400 บาท

จาน น

1,740,600 บาท

จาน น

67,200 บาท

จาน น

85,200 บาท

จาน น

314,300 บาท

จาน น

31,100 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินเลื่อน ั้นประจาปีใ พนั งาน
เท บาล จาน น 4 อัตรา โดย าน ณตั้งจายไ 12 เดือน
เงินเพิ่มตาง ๆ อง าราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม าตอบแทนรายเดือนใ แ พนั งานเท บาล
ประเภทอาน ย ารทองถิ่น และจายเปนเงินเพิ่ม าร รองชีพชั่
รา ตามประ า ณะ รรม ารพนั งานเท บาล ( .ท.) เรื่อง
า นด ลั เ ณฑ์ ารใ พนั งาน ล จางประจาและพนั งานจาง
เท บาล ไดรับเงินเพิ่ม า รองชีพชั่ รา
เงินประจาตาแ นง
- เพื่อจายเปนเงินประจาตาแ นงใ แ พนั งาน
เท บาล ตาแ นง ประเภทอาน ย ารทองถิ่น จาน น 2
อัตรา โดย าน ณตั้งไ 12 เดือน
-เปนไปตามบัญชีอัตราเงินประจาตาแ นง องพนั งาน นทอง
ถิ่น
าตอบแทนพนั งานจาง
-เพื่อจายเปน าตอบแทนใ แ พนั งานจางจาน น 2
อัตรา โดย าน ณตั้งจายไ 12 เดือน
เงินเพิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม าร รองชีพชั่ รา โดย าน ณตั้งจายไ
12 เดือนตามประ า รรม าร ลางพนั งานเท บาล ( .ท
.) เรื่อง า นด ลั เ ณฑ์ ารใ พนั งาน ล จางประจาและ
พนั งานจางเท บาล ไดรับเงินเพิ่ม า รองชีพชั่ รา ร มทั้ง
เงินเพิ่มพิเ องล จางประจา
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นา : 105/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช าร

รวม

621,400 บาท

รวม

64,400 บาท

จาน น

8,000 บาท

จาน น

48,000 บาท

จาน น

8,400 บาท

-เพื่อจายเปน าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช ารใ แ
พนั งานเท บาล ล จางประจา และพนั งานจางที่มาปฏิบัติ
งานเท บาลซึ่งเปนงานเรงด นนอ เ ลาราช ารป ติ รืองานที่
ไมอาจทาในเ ลาราช าร ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จายเงิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช าร ององ ์ รป รอง น
ทองถิ่น พ. . 2559 และแ ไ เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
าเชาบาน
-เพื่อจายเปน าเชาบานใ แ พนั งานเท บาล ซึ่งมี ิทธิเบิ า
เชาบานตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าเชาบาน อง า
ราช าร นทองถิ่น
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าเชาบาน อง า
ราช าร นทองถิ่น พ. . 2548 และที่แ ไ เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร าราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
- เพื่อจายเปนเงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตรใ แ พนั งาน
เท บาล ล จางประจา ที่มี ิทธิไดรับ ารช ยเ ลือ ตามระเบียบ
ระทร งม าดไทย าด ยเงิน ั ดิ ารเ ี่ย ับ าร ึ าบุตร
อง าราช าร นทองถิ่น พ. .2541 และที่แ ไ เพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
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นา : 106/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

ค่าใช้สอย

รวม

504,000 บาท

จาน น

90,000 บาท

จาน น

324,000 บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
โ รง ารจางเ มา นพิ าร
-เพื่อจายเปน าจางเ มาบริ ารบุ ลภายนอ นพิ ารปฏิบัติ
งาน ที่ อง ั ดิ าร ัง ม จาน น 1 น (จางเปนรายบุ ล)
ตามโ รง ารจางเ มา นพิ าร
-เปนไปตามพระราชบัญญัติและพัฒนา ุณภาพชี ิต นพิ าร พ.
. 2550
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 4044
ลง ันที่ 10 ร ฎา ม 2563
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 144
ลาดับที่ 1
จางเ มาบุ ลภายนอ ปฏิบัติงานใน อง ั ดิ าร ัง ม
-เพื่อจายเปน าจางเ มาบริ ารบุ ลภายนอ ช ยปฏิบัติงาน
ภายใน อง ั ดิ าร ัง ม จาน น 4 น (จางเปนรายบุ ล)
ตามโ รง ารจางเ มาบุ ลภายนอ ปฏิบัติงานใน อง ั ดิ าร
ัง ม
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 4044
ลง ันที่ 10 ร ฎา ม 2563
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 148
ลาดับที่ 5
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นา : 107/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

จาน น

30,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ดังนี้ าถาย
เอ าร าเย็บ นัง ือ รือเ าป นัง ือ าซั ฟอ า าจัด
ยะ รือ ิ่งปฏิ ล าระ างบรรทุ าเชาทรัพย์ ิน (ย เ น า
เชาบาน) าโฆ ณาและเผยแพร ประชา ัมพันธ์ าธรรมเนียม
ตาง ๆ าเบี้ยประ ัน าใชจายใน ารดาเนิน ดีตาม า
พิพา า าจางเ มาที่มีลั ณะ ารจางทาเพื่อใ ไดมาซึ่งป้าย
ประชา ัมพันธ์ ป้าย านั งาน รือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลั ณะเปน
ิ่ง อ ราง าติดตั้งไฟฟ้า าติดตั้งประปา าติดตั้งโทร ัพท์ า
ติดตั้งเ รื่องรับ ัญญาณตางๆ และ าจางเ มาบริ ารอื่น ตาม
ามจาเปน ฯลฯ และราย ารเปนไปตามรปแบบ าร
จาแน ตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเ าลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
าใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รฯ
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ไดแ าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง าเชาที่พั าพา นะ ร มถึง าเชายาน
พา นะ าเชื้อเพลิง รือพลังงาน า รับยานพา นะ าระ าง
บรรทุ าจาง น าบ าม และอื่นๆ
ทานองเดีย ันตลอดจน าลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ใ แ พนั งาน
เท บาล ล จางประจา และพนั งานจาง
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
เดินทางไปราช าร
องเจา นาที่ทองถิ่น พ. . 2555 และแ ไ เพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
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นา : 108/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

าบารุงรั าและซอมแซม

จาน น

-เพื่อจายเปน าซอมแซมและบารุงรั าทรัพย์ ินใ ามารถใช
งานไดตามป ติ เชน เ รื่อง อมพิ เตอร์ เ รื่อง
พิมพ์ โต๊ะ เ าอี้ ต
เ รื่องปรับอา า เ รื่อง ยายเ ียง รถจั รยานยนต์ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/
1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
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30,000 บาท

นา : 109/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

ค่าวัสดุ
ั ดุ านั งาน
เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุ านั งาน เชน นัง ือเ รื่อง ิดเล
นาดเล็ เ รื่องเจาะ ระดา นาดเล็ ที่เย็บ ระดา นาด
เล็ ไมบรรทัดเ ล็ รรไ ร เ าอี้พลา ติ ตรายาง ที่ถ
พื้น ตะแ รง างเอ าร เ รื่องตัดโฟม เ รื่องตัด ระดา เ รื่อง
เย็บ ระดา ภาพเ ียน, แผนที่ พระบรมฉายาลั ณ์ แผงปิด
ประ า แผนป้ายชื่อ านั งาน รือ น ยงาน รือแผน ป้าย
ตาง ๆ ที่ใชใน านั งาน มลี่, มานปรับแ ง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิ าตั้ง รือแ น
พระพุทธรป พระบรมรปจาลอง ระเป๋า ตาชั่ง นาดเล็ ผาใบติด
ตั้งใน านั งาน ผาใบเตนท์ นาดใ ญ ตยา ามัญประจาบาน
น้าดื่ม า รับบริ าร แผง ัน องแบบรื้อถอนได ประชาชนใน
านั งาน (Partition)
ระดา มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบ าผิด เทป
า ล ดเย็บ ระดา า มุด ซองเอ าร ตลับผง มึ น้า
มึ ปรินท์ เทป พี ี ซี แบบใ น้ายาลบ ระดา ไ ไม
บรรทัด ลิป ตั เย็บ ระดา เ ็ม มุด ระดา
าร์บอน ระดา ไ แฟ้ม มุดบัญชี มุดประ ัติ า
ราช าร แบบพิมพ์ ผา าลี ธงชาติ ิ่งพิมพ์ที่ไดจา ารซื้อ องใช
ใน ารบรรจุ ีบ อ น้ามัน ไ ี้ผึ้ง น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน
ใน านั งานพ งมาลัย พ งมาลา พานพุม ร ยดอ ไม ฯลฯ และ
ราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
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รวม

53,000 บาท

จาน น

40,000 บาท

นา : 110/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

ั ดุงานบานงาน รั

จาน น

5,000 บาท

จาน น

4,000 บาท

- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุงานบานงาน รั เชน รอบ
รป ถัง ถาด แ น้า จานรอง ถ ยชาม ชอน อม ระจ เงาโอง
น้า ระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ามัน เตารีด เ รื่องบดอา าร เ รื่องตี
ไ ไฟฟ้า เ รื่องปิ้ง นมปัง ระทะไฟฟ้า มอไฟฟ้า ร มถึง มอ
ุง า ไฟฟ้า ระติ น้ารอน ระติ น้าแ ็ง ถังแ ๊ ายยางฉีดน้า
อางลางจาน ถังน้า ที่นอน ตเ ็บอุป รณ์ดับเพลิง ถัง ยะแบบ า
ตั้ง ถัง ยะแบบลอลา ผังซั ฟอ บ น้ายาดับ ลิ่น แปรง ไม
าดเ ง มุง ผาปที่นอน ปลอ มอน มอน ผา ม ผาปโต๊ะ น้า
จืดที่ซื้อจา เอ ชน ั ดดตะ อน ระ ายน้า ั ดุประ อบ
อา าร อา าร าเร็จรป ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม าร
จาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ล . 28 พฤ ภา ม 2564
ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น
-เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น เชน แ ๊ ุง
ตม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามัน ๊าด น้ามันเบนซิน น้ามัน
เตา น้ามันจารบี น้ามันเ รื่อง ถาน ๊า น้ามันเ ียร์ น้ามัน ลอ
ลื่น ฯลฯ ปน ั ดุ ราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน
ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย
ที่ มท 0808.2/ 1627 ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
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นา : 111/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

ั ดุ อมพิ เตอร์

จาน น

- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุ อมพิ เตอร์ เชน แผน รือจานบันทึ
อมล อุป รณ์บันทึ
อมล (
Diskete, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึ อมล
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ั
พิมพ์ รือแถบพิมพ์ า รับเ รื่องพิมพ์ อมพิ เตอร์ ตลับผง มึ
า รับเ รื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ระดา ตอเนื่อง ายเ เบิล ฯลฯ
น ยประม ลผล ฮาร์ดดิ ์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผน รอง
แ ง แผงแป้นอั ระ รือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM
ัตซีพฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมา ์ (Mouse) พรินเตอร์
ิตชิ่งบ๊อ ซ์ (Printer Switching Box) เ รื่อง ระจาย
ัญญาณ (Bub) แผน งจรอิเล็ ทรอนิ ์ (Card)
เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,
Sound Card) เปนตน เ รื่องอานและบันทึ อมล
ตางๆ เชน แบบดิ เ ตต์ (Diskette) แบบฮา
ร์ดดิ ต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติ อล
(Optical) เปนตน เราเตอร์ (Router) ฯลฯ และราย ารที่ า นด
ตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
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4,000 บาท

นา : 112/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

รวม

6,108,200 บาท

รวม

5,030,600 บาท

รวม

5,030,600 บาท

จาน น

3,716,300 บาท

รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเ าลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โ รง ารอบรมอา า มั ร ผดแล นพิ าร
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารอบรมอา า มั รผ
ดแล นพิ าร โดยมี าใชจายประ อบด ย าใชจายเ ี่ย ับ าร
ใชและ ารต แตง ถานที่ฝึ อบรม าใชจายในพิธีเปิดและปิด
ารฝึ อบรม า ั ดุ เ รื่องเ ียน และอุป รณ์ าประ า นีย
บัตร าถายเอ าร าพิมพ์เอ ารและ ิ่งพิมพ์ า นัง ือ
า รับผเ ารับ ารฝึ อบรม า ระเป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุเอ าร
า รับผเ ารับ ารฝึ อบรม า อง มนา ุณใน ารดงาน า
อา าร างและเ รื่องดื่ม า มนา ุณ ิทยา ร าอา าร าเชา
ที่พั ายานพา นะ และ าใชจายอื่นที่เ ี่ย องจาเปนใน ารฝึ
อบรม
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 94
ลาดับที่ 2

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือน าราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินเลื่อน ั้นประจาปีใ พนั งาน
เท บาล จาน น 9 อัตรา โดย าน ณตั้งจายไ 12 เดือน
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นา : 113/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

เงินเพิ่มตาง ๆ อง าราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น

จาน น

109,200 บาท

จาน น

103,200 บาท

จาน น

252,200 บาท

จาน น

10,000 บาท

จาน น

773,700 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม าตอบแทนรายเดือนใ แ พนั งาน
เท บาล ประเภทอาน ย ารทองถิ่น และจายเปนเงินเพิ่ม าร
รองชีพชั่ รา ตามประ า ณะ รรม าร พนั งาน
เท บาล ( .ท.) เรื่อง า นด ลั เ ณฑ์ ารใ พนั งาน ล จาง
ประจา และพนั งานจางเท บาล ไดรับเงินเพิ่ม า รองชีพชั่
รา
เงินประจาตาแ นง
-เพื่อจายเปนเงินประจาตาแ นงใ แ พนั งาน
เท บาล ตาแ นง ประเภทอาน ย ารทองถิ่น จาน น 3
อัตรา โดย าน ณตั้งไ 12 เดือน
-เปนไปตามบัญชีอัตราเงินประจาตาแ นง องพนั งาน นทอง
ถิ่น
าจางล จางประจา
-เพื่อจายเปน าจางประจาใ แ ล จางประจา และเงินเลื่อน ั้น
ประจาปี ใ แ ล จางประจา จาน น 1 อัตรา โดย าน ณตั้ง
จายไ 12 เดือน
เงินเพิ่มตาง ๆ องล จางประจา
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม า รองชีพชั่ รา เงินเพิ่มตาง ๆ อง
ล จางประจา และเงินเพิ่มพิเ องล จางประจา จาน น 2
อัตรา
าตอบแทนพนั งานจาง
-เพื่อจายเปน าตอบแทนใ แ พนั งานจางจาน น 5
อัตรา โดย าน ณตั้งจายไ 12 เดือน
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นา : 114/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

เงินเพิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จาน น

66,000 บาท

รวม

1,077,600 บาท

รวม

160,600 บาท

จาน น

90,000 บาท

จาน น

70,600 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม าร รองชีพชั่ รา โดย าน ณตั้งจายไ
12 เดือน ตามประ า รรม าร ลางพนั งานเท บาล ( .ท
.) เรื่อง า นด ลั เ ณฑ์ ารใ พนั งาน ล จางประจา และ
พนั งานจางเท บาล ไดรับเงินเพิ่ม า รองชีพชั่ รา ร มทั้ง
เงินเพิ่มพิเ องล จางประจา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าเชาบาน
-เพื่อจายเปน าเชาบานใ แ พนั งานเท บาล ซึ่งมี ิทธิเบิ
าเชาบาน ตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าเชาบาน อง
าราช าร นทองถิ่น
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าเชาบาน อง า
ราช าร นทองถิ่น พ. . 2548 และที่แ ไ เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร าราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
-เพื่อจายเปนเงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตรใ แ พนั งาน
เท บาล ล จางประจา ที่มี ิทธิไดรับ ารช ยเ ลือตามระเบียบ
ระทร งม าดไทย าด ยเงิน ั ดิ ารเ ี่ย ับ าร ึ าบุตร
อง าราช าร นทองถิ่น พ. .2541 และที่แ ไ เพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
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นา : 115/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

ค่าใช้สอย

รวม

572,000 บาท

จาน น

432,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
โ รง ารจางเ มาบุ ลภายนอ ช ย ปฏิบัติงานใน องชาง
- เพื่อจายเปน าจางเ มาบริ ารบุ ลภายนอ ช ยปฏิบัติงาน
ภายใน องชางจาน น 4 น (จางเปนรายบุ ล)
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 4044
ลง ันที่ 10 ร ฎา ม 2563
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง รั้งที่ 2/2563 นาที่ 9 ลาดับที่ 1
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
-เพื่อจายเปน าใชจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ดังนี้ าถาย
เอ าร าเย็บ นัง ือ รือเ าป นัง ือ าซั ฟอ า าจัด
ยะ รือ ิ่งปฏิ ล าระ างบรรทุ าเชาทรัพย์ ิน (ย เ น า
เชาบาน) าโฆ ณาและเผยแพร ประชา ัมพันธ์ าธรรมเนียม
ตาง ๆ าเบี้ยประ ัน าใชจายใน ารดาเนิน ดีตาม า
พิพา า าจางเ มาที่มีลั ณะ ารจางทาเพื่อใ ไดมาซึ่งป้าย
ประชา ัมพันธ์ ป้าย านั งาน รือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลั ณะเปน
ิ่ง อ ราง าติดตั้งไฟฟ้า าติดตั้งประปา าติดตั้งโทร ัพท์ า
ติดตั้งเ รื่องรับ ัญญาณตางๆ และ าจางเ มาบริ ารอื่น ตาม
ามจาเปน ฯลฯ และราย ารเปนไปตามรปแบบ าร
จาแน ตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
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นา : 116/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเ าลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
- าใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รฯ

จาน น

50,000 บาท

จาน น

60,000 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ไดแ าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง าเชาที่พั าพา นะ ร มถึง าเชายาน
พา นะ
าเชื้อเพลิง รือ พลังงาน า รับยานพา นะ าระ าง
บรรทุ าจาง น าบ าม และอื่นๆ ทานองเดีย ันตลอดจน า
ลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ใ แ เท บาล พนั งานเท บาล ล จาง
ประจา และพนั งานจาง
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
เดินทางไปราช าร องเจา นาที่ทองถิ่น พ. . 2555 และแ ไ
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
าบารุงรั าและซอมแซม
-เพื่อจายเปน าซอมแซมและบารุงรั าทรัพย์ ินใ ามารถใช
งานไดตามป ติ เชน เ รื่อง อมพิ เตอร์ เ รื่อง
พิมพ์ โต๊ะ เ าอี้ ต เ รื่องปรับอา า เ รื่อง ยายเ ียง รถ
จั รยานยนต์ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย
ที่ มท 0808.2/ 1627 ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
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นา : 117/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

ค่าวัสดุ
ั ดุ านั งาน
เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุ านั งาน เชน นัง ือ เ รื่อง ิดเล
นาดเล็ เ รื่องเจาะ ระดา นาดเล็ ที่เย็บ ระดา นาด
เล็ ไมบรรทัดเ ล็ รรไ ร เ าอี้พลา ติ ตรายาง ที่ถ
พื้น ตะแ รง างเอ าร เ รื่องตัดโฟม เ รื่องตัด ระดา เ รื่อง
เย็บ ระดา ภาพเ ียน, แผนที่ พระบรมฉายาลั ณ์ แผงปิด
ประ า แผนป้ายชื่อ านั งาน รือ น ยงาน รือแผน ป้าย
ตาง ๆ ที่ใชใน านั งาน มลี่, มานปรับแ ง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิ าตั้ง รือแ น
พระพุทธรป พระบรมรปจาลอง ระเป๋า ตาชั่ง นาดเล็ ผาใบติด
ตั้งใน านั งาน ผาใบเตนท์ นาดใ ญ ตยา ามัญประจาบาน
น้าดื่ม า รับบริ าร แผง ัน องแบบรื้อถอนได ประชาชนใน
านั งาน (Partition) ระดา มึ ดิน อ ปา า ยางลบ
น้ายาลบ าผิด เทป า ล ดเย็บ ระดา า มุด ซอง
เอ าร ตลับผง มึ น้า มึ ปรินท์ เทป พี ี ซี แบบใ น้ายา
ลบ ระดา ไ ไมบรรทัด ลิป ตั เย็บ ระดา เ ็ม มุด ระดา
าร์บอน ระดา ไ แฟ้ม มุดบัญชี มุดประ ัติ า
ราช าร แบบพิมพ์
ผา าลี ธงชาติ ิ่งพิมพ์ที่ไดจา ารซื้อ องใชใน ารบรรจุ ีบ
อ น้ามัน ไ ี้ผึ้ง น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั
งานพ งมาลัย พ งมาลา พานพุม ร ยดอ ไม ฯลฯ และราย าร
ที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
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รวม

340,000 บาท

จาน น

45,000 บาท

นา : 118/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

ั ดุงานบานงาน รั

จาน น

20,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

-เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุงานบานงาน
รั เชน มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิ รอบ
รป มีด ถัง ถาด แ น้า จานรอง ถ ยชาม ชอน อม ระจ
เงา โองน้า ระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ามัน เตารีด เ รื่องบด
อา าร เ รื่องตีไ ไฟฟ้า เ รื่องปิ้ง นมปัง ระทะไฟฟ้า มอ
ไฟฟ้า ร มถึง มอ ุง า ไฟฟ้า ระติ น้ารอน ระติ น้าแ ็ง ถัง
แ ๊ ายยางฉีดน้า อางลางจาน ถังน้า ที่นอน ตเ ็บอุป รณ์ดับ
เพลิง ถัง ยะแบบ าตั้ง ถัง ยะแบบลอลา ผังซั ฟอ บ น้ายา
ดับ ลิ่น แปรง ไม าด เ ง มุง ผาปที่นอน ปลอ
มอน มอน ผา ม ผาปโต๊ะ
น้าจืดที่ซื้อจา เอ ชน ั ดดตะ อน ระ ายน้า ั ดุประ อบ
อา าร อา าร าเร็จรป ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม าร
จาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
ั ดุยานพา นะและ น ง
- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุยานพา นะและ น
ง เชน ไ ง ประแจ แมแรง ุญแจปา ตาย ุญเจเลื่อน ีม
ล๊อ ล๊อ เ ียร์ ล๊อ เ ียร์ ลัตซ์ ล๊อ พ งมาลัย ยางรถ
ยนต์ น้ามันเบร น๊อตและ ร ายไมล์ เพลา ฟิล์ม รอง
แ ง น้า ลั่น เบาะรถยนต์ เ รื่องยนต์ (อะไ ล) ชุดเ ียร์รถ
ยนต์ เบร รัช พ งมาลัย ายพานใบพัด มอน้า ั
เทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ามัน ไฟ นา ไฟเบร อน
จั รยาน ตลับล ปืน ระจ มอง างรถยนต์ ันชนรถยนต์
เ ็ม ัดนิรภัย ายไฮดรอลิ ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม าร
จาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
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นา : 119/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

จาน น

140,000 บาท

จาน น

5,000 บาท

จาน น

5,000 บาท

-เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น เชน แ ๊ ุง
ตม น้ามันดีเซล น้ามัน ๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา น้ามันจาร
บี น้ามันเ รื่อง ถาน ๊า ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม าร
จาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย
ที่ มท 0808.2/ 1627 ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
ั ดุโฆ ณาและเผยแพร
-เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุโฆ ณาและเผยแพร เชน าตั้ง
ลอง าตั้งเ ียนภาพ ลองและระ ิงใ ฟิล์มภาพยนตร์ เ รื่อง
รองเทป เลน ์ซม ระเป๋าใ ลองถายรป ป้ายไฟแจงเตือน
แบบลอลา ป้ายประชา ัมพันธ์ พ ัน ี ระเ ียน
โป เตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่ าร์ด ฟิล์ม ไลด์ แถบบันทึ เ ียง รือ
ภาพ (ภาพยนตร์, ีดีโอเทป, แผนซีดี) รป ี รือ า ดาที่ไดจา
ารลาง อัด ยาย ภาพถายดา เทียม เอ ารเผยแพรผลดาเนิน
งาน ฯลฯ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
ั ดุเ รื่องแตง าย
- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุเ รื่องแตง าย เชน เ รื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน เ ื้อ างเ ง
ผา เ รื่อง มายตางๆ ถุงเทา/ถุงมือ รองเทา เ ็ม ัด ม ผาผ
อ เ ื้อ ะทอนแ ง
และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จาย ั ดุ
เ รื่องแตง าย
องเจา นาที่ทองถิ่น พ. . 2560
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นา : 120/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

ั ดุ อมพิ เตอร์

จาน น

50,000 บาท

จาน น

5,000 บาท

- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุ อมพิ เตอร์ เชน แผน รือจานบันทึ
อมล อุป รณ์บันทึ
อมล (
Diskete, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึ
อมล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ั
พิมพ์ รือแถบพิมพ์ า รับเ รื่องพิมพ์ อมพิ เตอร์ ตลับผง มึ
า รับเ รื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ระดา ตอเนื่อง ายเ เบิล ฯลฯ
น ยประม ลผล ฮาร์ดดิ ์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผน รอง
แ ง แผงแป้นอั ระ รือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM
ัตซีพฟีดเตอร์(Cut Sheet Feeder) เมา ์ (Mouse) พรินเตอร์
ิตชิ่งบ๊อ ซ์ (Printer Switching Box) เ รื่อง ระจาย
ัญญาณ (Bub) แผน งจรอิเล็ ทรอนิ ์ (Card)
เชน
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card)
เปนตน เ รื่องอานและบันทึ อมลตางๆ เชน แบบดิ
เ ตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิ ต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CDROM) แบบออพติ อล (Optical) เปนตน เราเตอร์ (Router)
ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
ั ดุ าร จ
- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุ าร จ เชน บันไดอลมิเนียม เ รื่อง
มือแ ะ ลั เ รื่องมือดึง ายโทร ัพท์ ฯลฯ และราย ารที่ า นด
ตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095
ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
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นา : 121/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

ั ดุอื่น

จาน น

20,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

5,000 บาท

าบริ ารโทร ัพท์

จาน น

5,000 บาท

งานไฟฟ้าและประปา

รวม

2,433,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,183,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,188,000 บาท

จาน น

1,080,000 บาท

- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุอื่น เชน มิเตอร์น้า ไฟฟ้า มอ
เรือ ตะแ รง ัน ะ ั เชื่อมแ ๊ ั าล์ เปิด-ปิดแ ๊ อุป รณ์
บัง ับ ัต ์ ฯลฯ
และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095
ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564

-เพื่อจายเปน าโทร ัพท์ที่ใชใน องชาง เท บาลเมืองเมืองพล
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
โ รง ารจางเ มาดาเนิน ารปรับปรุง ซอมแซม ดแล ถนน ซอย
และทางเทา ภายในเ ตเท บาลเมืองเมืองพล
ตามโ รง ารจางเ มาดาเนิน ารปรับปรุง ซอม
แซม ดแล ถนน ซอย และทางเทา ภายในเ ตเท บาลเมืองเมือง
พล เชน ดแล ซอมแซม ปรับปรุง ถนน ซอยทางเทา ภายในเ ต
เท บาล จาน น 10 น (จางเปนรายบุ ล)
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 4044
ลง ันที่ 10 ร ฎา ม 2563
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565)
นาที่ 109 ลาดับที่ 1
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นา : 122/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

โ รง ารจางเ มาดาเนิน ารปรับปรุง ซอมแซมไฟฟ้า าธารณะตาม จาน น
ถนน ซอย ตางๆ ภายในเ ตเท บาล

108,000 บาท

-เพื่อจายเปน าจางเ มาบริ ารบุ ลภายนอ ใ ทา ารอยาง
ใด อยาง นึ่ง ตามโ รง ารจางเ มาดาเนิน ารปรับปรุงซอมแซม
ไฟฟ้า าธารณะตามถนน ซอยตางๆ ภายในเ ต
เท บาล เชน ตร จ อบ ปรับปรุง ซอมแซมไฟฟ้า าธารณะตาม
ถนน ซอยตาง ๆ ภายในเ ตเท บาล จาน น 1 น (จางเปนราย
บุ ล)
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 4044
ลง ันที่ 10 ร ฎา ม 2563
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 109
ลาดับที่ 2
ค่าวัสดุ
ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุ
- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุ เชน ไมโ รโฟน า
ตั้งไมโ รโฟน ั แรงไฟฟ้า เ รื่อง ัด ระแ ไฟฟ้า เ รื่อง ัดแรง
ดันไฟฟ้า มาตร า รับตร จ งจรไฟฟ้า เ รื่องประจุไฟ โ ม
ไฟ โทรโ ง ไมชั ฟิ ์
ไม ์ลอยพรอมเ รื่อง ง ัญญาณ ฟิ ์ เทปพัน ายไฟฟ้า าย
ไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอดไฟ เ ็ม ัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊
ไฟฟ้า ิตช์ไฟฟ้า ลอด ิทยุทรานชิตเตอร์และชิ้น น
ิทยุ ล ถ ย ายอา า รีซี เตอร์ มฟ ิ่ง อย ์ อนเดนเซอร์ า
ลอดฟลออเร เซนซ์ เบร เ อร์ ายอา า รือเ าอา า
า รับ ิทยุ,เ รื่องรับโทรทั น์,จานรับ ัญญาณดา
เทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล์ ลองรับ ัญญาณ ดอ ลาโพง ฮอร์น
ลาโพง แผง งจร ผังแ ดง งจรตาง แผงบัง ับทางไฟ ฯลฯ และ
ราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095
ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
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รวม

945,000 บาท

จาน น

445,000 บาท

นา : 123/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

ั ดุ อ ราง

จาน น

500,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุ อ ราง เชน ไมตาง ๆ อน ีม ซะ
แลง จอบ ิ่ เ ียม เลื่อย าน บไ ไม เทป ัดระยะ เ รื่อง ัด
นาดเล็ เชน ตลับเมตร ล ดิ่ง านมือ โถ ม อางลาง
มือ รา พาดผา นา า ใ เชื่อมเ ล็ เ รื่องยิงตะป นั่ง
ราน น้ามันทาไม ทินเนอร์ ี ปนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอย าเร็จ
รป อิฐ รือซีเมนต์บล๊อ ระเบื้อง ัง ะ ี ตะป เ ล็
เ น แปรงทา ี ปน า แผนดินเ นีย ังเ ราะ ์ ฯลฯ และ
ราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า
-เพื่อจายเปน าไฟฟ้า าธารณะที่เ ิน ิทธิ และ า ระแ
ไฟฟ้า น าธารณะบึงละเลิง าย
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน
ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/
1627 ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
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นา : 124/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

งบเงินอุดหนุน

รวม

250,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

250,000 บาท

จาน น

250,000 บาท

เงินอุด นุนรัฐ ิ า ิจ
โ รง ารอุด นุน ารไฟฟ้า น ภมิภา ยายเ ตระบบจา นาย
ระบบไฟฟ้า าธารณะตามถนน ายตางๆ ถนนเมืองพล
-เพื่อจายเปนเงินอุด นุน านั งาน ารไฟฟ้า นภมิภา อาเภอ
พลใน าร ยายเ ตไฟฟ้าแรงต่าและไฟฟ้า าธารณะตามถนนภาย
ใน เ ตเท บาลเมืองเมืองพล ตามโ รง ารอุด นุน ารไฟฟ้า น
ภมิภา ยายเ ตระบบจา นายระบบไฟฟ้า าธารณะตามถนน
ายตางๆ
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยเงินอุด นุน อง
อง ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2559
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 3616
ลง ันที่ 24 มิถุนายน 2559
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 1791ลง ันที่ 3 เม ายน 2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 129
ลาดับที่ 73
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นา : 125/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

งานสวนสาธารณะ

รวม

2,099,200 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,099,200 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,739,200 บาท

จาน น

1,739,200 บาท

รวม

320,000 บาท

จาน น

320,000 บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
โ รง ารจางเ มาดแล น าธารณะ น ยอม และปรับปรุงภมิ
ทั น์ ในเ ตเท บาล
-เพื่อจายเปน าจางเ มาดแลปรับปรุง น าธาณะ น
ยอม และปรับปรุงภมิทั น์ ารบารุงรั าตนไม ตามถนน าย
ตาง ๆ ภายในเ ตเท บาล จาน น 25 น (จางเปนราย
บุ ล) ตามโ รง ารจางเ มาดแล น าธารณะ น ยอมและ
ปรับปรุงภมิทั น์ในเ ตเท บาล
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 4044
ลง ันที่ 10 ร ฎา ม 2563
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 126
ลาดับที่ 61
ค่าวัสดุ
ั ดุ ารเ ตร
-เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุ ารเ ตร เชน ารเ มีป้อง ันและ
าจัด ัตรพืช และ ัต ์ อา าร ัต ์ พันธ์พืช ปุ๋ย ั ดุเพาะ
ชา อุป รณ์ใน าร ยายพันธุ์พืช เชน ใบมีด เชือ ผาใบ รือผา
พลา ติ นา า ป้อง ันแ ๊ พิ ั ระจายน้า (Sprinkler)
ายยาง ราดซี่พร นดินระ างแถ ฯลฯและตามราย ารตาม
ลั ารจาแน ิ่ง องที่จัดเปน ั ุดเ ตร
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
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นา : 126/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

ค่าสาธารณูปโภค
าน้าประปา าน้าบาดาล
-เพื่อจายเปน าน้าประปา
ชา และบึงละเลิง าย

รวม

40,000 บาท

จาน น

40,000 บาท

รวม

10,920,000 บาท

รวม

10,920,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จาน น

100,000 บาท

น าธารณะ ระจันทร์ เรือนเพาะ

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช าร
-เพื่อจายเปน าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช ารใ แ
พนั งานเท บาล ล จางประจา และพนั งานจางที่มาปฏิบัติ
งานเท บาล ซึ่งเปนงานเรงด นนอ เ ลาราช ารป ติ รืองานที่
ไมอาจทาในเ ลาราช าร ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จายเงิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลราช าร ององ ์ รป รอง น
ทองถิ่น พ. . 2559 และแ ไ เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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นา : 127/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

ค่าใช้สอย

รวม

9,205,000 บาท

จาน น

3,519,800 บาท

โ รง ารจางเ มา เ ็บ าดรั า าม ะอาดตลาด ด เท บาล 1 จาน น

741,800 บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
โ รง ารจางเ มา เ ็บ าดรั า าม ะอาด ถนน ซอย และ
ถานที่ าธารณะ
-เพื่อจายเปน าจางเ มาบริ ารบุ ลภายนอ เ ็บ าดรั า
าม ะอาดถนน
ซอย และ ถานที่ าธารณะ จาน น 38 น (จางเปนราย
บุ ล นละ 8,300 บาท)
ตามโ รง ารจางเ มาเ ็บ าดรั า าม
ะอาด ถนน ซอย และ ถานที่ าธารณะ
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 4044
ลง ันที่ 10 ร ฎา ม 2563
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง รั้งที่ 2/2563 นาที่ 10 ลาดับที่ 1

-เพื่อจายเปน าจางเ มาบริ ารบุ ลภายนอ เ ็บ าดรั า
าม ะอาด
ตลาด ดเท บาล 1 จาน น 8 น (จางเปนรายบุ ล น
ละ 8,300 บาท) ตามโ รง าร
จางเ มาเ ็บ าดรั า าม ะอาดตลาด ดเท บาล 1
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 4044
ลง ันที่ 10 ร ฎา ม 2563
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง รั้งที่ 2/2563 นาที่ 11 ลาดับที่ 3
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นา : 128/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

โ รง ารจางเ มาเ ็บ น ยะมลฝอยภาย ในเ ตเท บาล

จาน น

2,392,000 บาท

โ รง ารจางเ มาบุ ล ภายนอ ัดแย ยะประจา ถานที่ าจัด จาน น
ยะ

201,000 บาท

-เพื่อจายเปน าจางเ มาบริ ารบุ ลภายนอ เ ็บ น ยะมล
ฝอย ภายในเ ตเท บาลเมืองเมืองพล จาน น 24 น (จางเปน
รายบุ ล) ตามโ รง ารจางเ มาเ ็บ น ยะมลฝอยภายในเ ต
เท บาล
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 4044
ลง ันที่ 10 ร ฎา ม 2563
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 185
ลาดับที่ 2

-เพื่อจายเปน าจางเ มาบุ ลภายนอ ัดแย ยะมลฝอย อง
เท บาล จาน น 2 น (จางเปนรายบุ ล) ตามโ รง ารจาง
เ มาบุ ลภายนอ ปฏิบัติงาน ัดแย ยะประจา ถานที่ าจัด
ยะ
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 4044
ลง ันที่ 10 ร ฎา ม 2563
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 188
ลาดับที่ 16
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นา : 129/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

โ รง ารจางเ มาบุ ลภายนอ ช ย ปฏิบัติงานใน อง าธารณ ุ
และ ิ่งแ ดลอม

จาน น

1,004,400 บาท

จาน น

335,000 บาท

-เพื่อจายเปน าจางเ มาบุ ลภายนอ ปฏิบัติงานใน อง
าธารณ ุ และ ิ่งแ ดลอม
จาน น 10 น (จางเปนรายบุ ล นละ 9,000 บาท) ตาม
โ รง ารจางเ มาบุ ลภายนอ ปฏิบัติงานใน อง าธารณ ุ
และ ิ่งแ ดลอม
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 4044
ลง ันที่ 10 ร ฎา ม 2563
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 145
ลาดับที่ 2
โ รง ารจางเ มายาม รั า ามปลอดภัย ประจา ถานที่ าจัด
ยะ มลฝอยและ ิ่งปฏิ ล
-เพื่อจายเปน าจางเ มาบุ ลภายนอ รั า ามปลอดภัย
ประจา ถานที่ าจัด ยะมลฝอยและ ิ่งปฏิ ล จาน น 4
น (จางเปนรายบุ ล นละ 7,500 บาท) ตามโ รง ารจาง
เ มายามรั า ามปลอดภัยประจา ถานที่ าจัด ยะมล
ฝอย และ ิ่งปฏิ ล
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 4044
ลง ันที่ 10 ร ฎา ม 2563
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 188
ลาดับที่ 15
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นา : 130/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

จางเ มาบุ ลภายนอ ปฏิบัติงานฝัง ลบ ยะมล ฝอย องเท บาล จาน น
เมืองเมืองพล

201,000 บาท

-เพื่อจายเปน าจางเ มาบุ ลภายนอ ปฏิบัติงานฝัง ลบ ยะ
มลฝอย องเท บาล
จาน น 2 น (จางเปนรายบุ ล) ตามโ รง ารจางเ มาบุ ล
ภายนอ ปฏิบัติงานฝัง ลบ ยะมลฝอย องเท บาลเมืองเมืองพล
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 4044
ลง ันที่ 10 ร ฎา ม 2563
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 188
ลาดับที่ 17
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
-เพื่อจายเปน าใชจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ดังนี้ าถาย
เอ าร าเย็บ นัง ือ รือเ าป นัง ือ าซั ฟอ า าจัด
ยะ รือ ิ่งปฏิ ล าระ างบรรทุ าเชาทรัพย์ ิน (ย เ น า
เชาบาน) าโฆ ณาและเผยแพร ประชา ัมพันธ์ าธรรมเนียม
ตาง ๆ าเบี้ยประ ัน าใชจายใน ารดาเนิน ดีตาม า
พิพา า าจางเ มาที่มี ลั ณะ ารจางทาเพื่อใ ไดมาซึ่งป้าย
ประชา ัมพันธ์ ป้าย านั งาน รือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลั ณะเปน
ิ่ง อ ราง าติดตั้งไฟฟ้า าติดตั้งประปา าติดตั้งโทร ัพท์ า
ติดตั้งเ รื่องรับ ัญญาณตางๆ และ าจางเ มาบริ ารอื่น ตาม
ามจาเปน ฯลฯ และราย ารเปนไปตามรปแบบ าร
จาแน ตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
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จาน น

70,000 บาท

นา : 131/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเ าลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
าทดแทน รณี ภาพ แ ดลอมเ ื่อมโทรม เนื่องจา ระบบ าจัด มล จาน น
ฝอย องเท บาล

100,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงิน าทดแทน รณี ภาพแ ดลอมเ ื่อมโทรมเนื่อง
จา ระบบ าจัด ยะมลฝอย องเท บาล ใ แ อง ์ ารบริ าร
นตาบล นองแ งโ พระ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ งเ ริมและรั า ุณภาพ ิ่งแ ดลอม
แ งชาติ พ. . 2535 ที่แ ไ เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 186
ลาดับที่ 7
โ รง ารรณรง ์ าร ัดแย ยะและทิ้ง ยะอยางถ ิธี
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารรณรง ์ าร ัดแย
ยะ อยางถ ิธี โดยมี าใชจายประ อบด ย าใชจายเ ี่ย ับ
ารใชและ ารต แตง ถานที่ฝึ อบรม า ั ดุ เ รื่อง
เ ียน อุป รณ์
าถายเอ าร า นัง ือ า รับผเ ารับ ารอบรม า ระเป๋า
รือ ิ่งที่ใชบรรจุเอ าร า รับผเ ารับ ารฝึ อบรม
า อง มนา ุณใน ารดงาน าอา าร างและเ รื่องดื่ม า
มนา ุณ ิทยา ร าอา าร าเชาที่พั ายานพา นะ
และ าใชจายอื่นที่เ ี่ย องจาเปนใน ารดาเนินโ รง าร
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 -2565) นาที่ 185
ลาดับที่ 4
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จาน น

80,000 บาท

นา : 132/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

าบารุงรั าและซอมแซม

จาน น

560,000 บาท

รวม

1,545,000 บาท

จาน น

5,000 บาท

-เพื่อจายเปน าซอมบารุงรั าทรัพย์ ินใ ามารถใชงานได
ตามป ติ เชน พัดลม เ รื่องปรับอา า ตเย็น โต๊ะ เ าอี้ ต รถ
ยนต์ เ รื่องจั ร ล เ รื่อง บน้าฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย
ที่ มท 0808.2/ 1627 ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
ค่าวัสดุ
ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุ
- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุ เชน ไมโ รโฟน า
ตั้งไมโ รโฟน ั แรงไฟฟ้า เ รื่อง ัด ระแ ไฟฟ้า เ รื่อง ัดแรง
ดันไฟฟ้า มาตร า รับตร จ งจรไฟฟ้า เ รื่องประจุไฟ โ ม
ไฟ โทรโ ง ไมชั ฟิ ์
ไม ์ลอยพรอมเ รื่อง ง ัญญาณ ฟิ ์ เทปพัน ายไฟฟ้า าย
ไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอดไฟ เ ็ม ัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊
ไฟฟ้า ิตช์ไฟฟ้า ลอด ิทยุทรานชิตเตอร์และชิ้น น
ิทยุ ล ถ ย ายอา า
รีซี เตอร์ มฟ ิ่ง อย ์ อนเดนเซอร์ า ลอด
ฟลออเร เซนซ์ เบร เ อร์ ายอา า รือเ าอา า า รับ
ิทยุ,เ รื่องรับโทรทั น์,จานรับ ัญญาณดา เทียม แบตเตอรี่โซลา
เซลล์ ลองรับ ัญญาณ ดอ ลาโพง ฮอร์นลาโพง แผง งจร ผัง
แ ดง งจรตาง แผงบัง ับทางไฟ ฯลฯ
และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุไฟฟ้าและ
ิทยุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095
ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
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ั ดุงานบานงาน รั

จาน น

150,000 บาท

จาน น

130,000 บาท

-เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุงานบานงาน
รั เชน มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิ รอบ
รป มีด ถัง ถาด แ น้า จานรอง ถ ยชาม ชอน อม ระจ เงา
โองน้า ระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ามัน เตารีด เ รื่องบดอา าร
เ รื่องตีไ ไฟฟ้า เ รื่องปิ้ง นมปัง ระทะไฟฟ้า มอไฟฟ้า ร ม
ถึง มอ ุง า ไฟฟ้า ระติ น้ารอน ระติ น้าแ ็ง ถังแ ๊ าย
ยางฉีดน้า อางลางจาน ถังน้า ที่นอน ตเ ็บอุป รณ์ดับเพลิง ถัง
ยะแบบ าตั้ง ถัง ยะแบบลอลา ผังซั ฟอ บ น้ายาดับ
ลิ่น แปรง ไม าด เ ง มุง ผาปที่นอน ปลอ มอน มอน ผา
ม ผาปโต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจา เอ ชน ั ดดตะ อน ระ ายน้า ั ดุ
ประ อบอา าร อา าร าเร็จรป ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม
ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุงานบานงาน รั
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095
ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
ั ดุ อ ราง
เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุ อ ราง เชน ไมตาง ๆ อน ีม ซะ
แลง จอบ ิ่ เ ียม เลื่อย าน บไ ไม เทป ัดระยะ เ รื่อง ัด
นาดเล็ เชน ตลับเมตร ล ดิ่ง านมือ โถ ม อางลาง
มือ รา พาดผา นา า ใ เชื่อมเ ล็ เ รื่องยิงตะป นั่ง
ราน น้ามันทาไม ทินเนอร์ ี ปนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอย
าเร็จรป อิฐ รือซีเมนต์บล๊อ ระเบื้อง
ัง ะ ี ตะป เ ล็ เ น แปรงทา ี ปน า แผนดินเ นีย
ังเ ราะ ์ ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่
เปน ั ดุ อ ราง
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
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นา : 134/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

ั ดุยานพา นะและ น ง

จาน น

130,000 บาท

จาน น

1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุยานพา นะและ น
ง เชน ไ ง ประแจ แมแรง ุญแจปา ตาย ุญเจเลื่อน ีม
ล๊อ ล๊อ เ ียร์ ล๊อ เ ียร์ ลัตซ์ ล๊อ พ งมาลัย ยางรถ
ยนต์ น้ามันเบร น๊อตและ ร ายไมล์ เพลา ฟิล์ม รอง
แ ง น้า ลั่น เบาะรถยนต์ เ รื่องยนต์ (อะไ ล) ชุดเ ียร์รถ
ยนต์ เบร รัช พ งมาลัย ายพานใบพัด มอน้า ั
เทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ามัน ไฟ นา ไฟเบร อน
จั รยาน ตลับล ปืน ระจ มอง างรถยนต์ ันชนรถยนต์
เ ็ม ัดนิรภัย ายไฮดรอลิ ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม าร
จาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095
ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น
-เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น เชน แ ๊ ุง
ตม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามัน ๊าด น้ามันเบนซิน น้ามัน
เตา น้ามันจารบี น้ามันเ รื่อง ถาน ๊า น้ามันเ ียร์ น้ามัน ลอ
ลื่น ฯลฯ และเปนราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน
ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/
1627 ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
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นา : 135/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:17

ั ดุเ รื่องแตง าย

จาน น

130,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จาน น

70,000 บาท

- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุเ รื่องแตง าย เชน เ รื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน เ ื้อ างเ ง
ผา เ รื่อง มายตางๆ ถุงเทา/ถุงมือ รองเทา เ ็ม ัด ม ผาผ
อ เ ื้อ ะทอนแ ง
เ ื้อชชีพ ชุดดับเพลิงร มถึงชนิด ันไฟ(ไมร มถังออ ซิเจน) เ รื่อง
แตง าย า รับงาน าดถนน/ลางทอใ ารเ มี และราย ารที่
า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ ั ดุเ รื่องแตง าย
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จาย ั ดุ
เ รื่องแตง าย
องเจา นาที่ทองถิ่น พ. . 2560
ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า
- เพื่อจายเปน าไฟฟ้าที่ใชใน ถานที่ าจัด ยะมลฝอยและ ิ่ง
ปฏิ ล
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน
ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/
1627 ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
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นา : 136/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:18

งานบาบัดน้าเสีย

รวม

357,900 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

357,900 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

357,900 บาท

จาน น

277,900 บาท

จาน น

50,000 บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
โ รง ารจางเ มา บุ ลภายนอ ปฏิบัติ งานประจารถ บ ิ่ง
โ โ ร และฉีดลาง ทอระบายน้า
-เพื่อจายเปน าจางบุ ลภายนอ ปฏิบัติงานประจารถ บ ิ่ง
โ โ ร จาน น 3 น (จางเปนรายบุ ล นละ 8,300
บาท) ตามโ รง ารจางเ มาบุ ลภายนอ ปฏิบัติงานประจารถ
บ ิ่งโ โ ร และฉีดลางทอระบายน้า
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 4044
ลง ันที่ 10 ร ฎา ม 2563
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง รั้งที่ 2/2563 นาที่ 12 ลาดับที่ 12
โ รง ารเพิ่มประ ิทธิ ภาพระบบระบายน้า
-เพื่อจายเปน าจางเ มาบริ าร ุดลอ ทางระบายน้าริมถนน
มิตรภาพ ตามโ รง ารเพิ่มประ ิทธิภาพระบบระบายน้า
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเท บาล พ. . 2496 มาตรา 50 (2)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ แ อง ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2542
มาตรา 16 (24)
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 4044
ลง ันที่ 10 ร ฎา ม 2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 188
ลาดับที่ 14
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นา : 137/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:18

รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเ าลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โ รง ารติดตาม ตร จ อบ ุณภาพน้า องแ ลงน้าผิ ดิน
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารติดตามตร จ อบ
ุณภาพน้า องแ ลงน้าผิ ดิน โดยมี าใชจายประ อบด ย า
ั ดุ อุป รณ์ าป้ายประชา ัมพันธ์ และ าใชจายอื่นที่เ ี่ย
องจาเปนใน ารดาเนินโ รง าร
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร
ระจายอานาจใ แ อง ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2542
มาตรา 16(18)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเท บาล พ. . 2496 มาตรา 53 (2)
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 187
ลาดับที่ 10

•••• 281 ••• 369

จาน น

30,000 บาท

นา : 138/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:18

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

705,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

605,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

605,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเ าลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โ รง ารจัด ิจ รรม ัน รอบ รั
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารจัด ิจ รรม ัน รอบ รั โดยมี า
ใชจายประ อบด ย าอา าร างและเ รื่องดื่ม าอา ารและ
เ รื่องดื่มไมมีแอล อฮอล์ าใชจายเ ี่ย ับ ถานที่และ าใช
จายอื่น ๆ ที่จาเปนและเ ี่ย อง าจางเ มาจัดนิทรร าร า
ั ดุ อุป รณ์ และ าใชจายอื่นที่จาเปนและเ ี่ย องใน ารจัด
โ รง าร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเท บาล พ. . 2496 มาตรา 50 (7)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ แ อง ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2542
มาตรา 16 (10)
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จาย าใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเ า
ร ม ารแ ง ัน ีฬา ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. .2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 97
ลาดับที่ 4
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นา : 139/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:18

โ รง ารจัดงาน " ัน ตรี า ล" เท บาลเมืองเมืองพล

จาน น

30,000 บาท

จาน น

5,000 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารจัดงาน " ัน
ตรี- า ล" เท บาลเมืองเมืองพล โดยมี าใชจายประ อบ
ด ย าอา าร างและเ รื่องดื่ม าอา ารและเ รื่องดื่มไมมี
แอล อฮอล์ าใชจายเ ี่ย ับ ถานที่และ าใชจายอื่น ๆ ที่จา
เปนและเ ี่ย อง าจางเ มาจัดนิทรร าร า
ั ดุ อุป รณ์ และ าใชจายอื่นที่จาเปนและเ ี่ย องใน ารจัด
โ รง าร
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จาย าใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเ า
ร ม ารแ ง ัน ีฬา ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. .2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 96
ลาดับที่ 3
โ รง ารจัดงาน ันตอตานยาเ พติดโล
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารจัดงาน ันตอตาน
ยาเ พติดโล โดยมี าใชจายประ อบด ย า ั ดุ อุป รณ์ า
อา าร างและเ รื่องดื่ม าใชจายอื่นที่จาเปนและเ ี่ย อง ับ
ารดาเนินโ รง าร
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จาย าใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเ า
ร ม ารแ ง ัน ีฬา ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 132
ลาดับที่ 1
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นา : 140/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:18

โ รง ารจัดงาน ัน นพิ าร แ งชาติ

จาน น

90,000 บาท

โ รง ารติดตามประเมินผล ารปฏิบัติงาน ณะ รรม าร ชุมชนใน จาน น
เ ตเท บาลเมือง เมืองพล

40,000 บาท

- เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารจัดงาน ัน นพิ าร
แ งชาติ โดยมี าใชจายประ อบด ย าจางเ มาเ รื่องเ ียง า
อา าร าอา าร างและเ รื่องดื่ม
า ั ดุใน ารจัดนิทรร าร และ าใชจายอื่นที่จาเปนและเ ี่ย
องใน ารฝึ อบรม
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ งเ ริมและพัฒนา ุณภาพชี ิต น
พิ าร พ. . 2550
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จาย าใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเ า
ร ม ารแ ง ัน ีฬา ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 97
ลาดับที่ 5

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารติดตามประเมินผล
ารปฏิบัติงาน องชุมชนในเ ตเท บาลเมืองเมืองพล โดยมี าใช
จายประ อบด ย เชน อา าร างและเ รื่อง
ดื่ม ั ดุ อุป รณ์ และ าใชจายอื่นที่จาเปนและเ ี่ย อง ใน
ารดาเนินโ รง าร
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 207
ลาดับที่ 2
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นา : 141/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:18

โ รง ารฝึ อบรม เพื่อเ ริม ราง าม เ มแ ็ง องชุมชน เท บาล จาน น
เมืองเมืองพล

150,000 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารฝึ อบรมพัฒนา
ั ยภาพ และบทบาท นาที่ อง ณะ รรม ารชุมชน ณะ
รรม าร ตรีอา าพัฒนาชุมชนและทั น ึ าดงาน เชน าที่
พั าจางเ มารถยนต์ าอา าร าอา าร างและเ รื่องดื่ม า
ตอบแทน ิทยา ร า ระเป๋าเอ าร า ั ดุอุป รณ์ใน ารจัดฝึ
อบรม และ าใชจายอื่นที่จาเปน และเ ี่ย องใน ารฝึ อบรม
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 133
ลาดับที่ 6
โ รง ารฝึ อบรมพัฒนา ั ยภาพ องเด็ และ เยา ชนในเ ต
เท บาล
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารอบรมพัฒนา
ั ยภาพ องเด็ และเยา ชนในเ ตเท บาล โดยมี าใชจาย
ประ อบด ย าใชจายเ ี่ย ับ ารใชและ ารต แตง ถานที่ฝึ
อบรม าใชจายในพิธีเปิดและปิด ารฝึ อบรม า ั ดุ เ รื่อง
เ ียน และอุป รณ์ าประ า นียบัตร าถายเอ าร าพิมพ์
เอ ารและ ิ่งพิมพ์ า นัง ือ า รับผเ ารับ ารฝึ อบรม
า ระเป๋า รือ ิ่งที่ใชบรรจุเอ าร า รับผเ ารับ ารฝึ
อบรม า อง มนา ุณใน ารดงาน าอา าร างและเ รื่อง
ดื่ม า มนา ุณ ิทยา ร าอา าร าเชาที่พั ายานพา นะ
และ าใชจายอื่นที่เ ี่ย องจาเปนใน ารฝึ อบรม
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม
และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ. . 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 96
ลาดับที่ 1

•••• 285 ••• 369

จาน น

50,000 บาท

นา : 142/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:18

โ รง ารฝึ อบรมอาชีพ แ มาชิ ในชุมชน เท บาลเมืองเมืองพล
และทั น ึ าดงาน

จาน น

55,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารฝึ อบรมอาชีพแ
มาชิ ในชุมชน เท บาลเมืองเมืองพลและทั น ึ าดงาน โดย
มี าใชจายประ อบด ย าอา าร าอา าร างและเ รื่อง
ดื่ม า มนา ุณ ิทยา ร า ั ดุ เ รื่องเ ียน และ
อุป รณ์ และ าใชจายอื่นที่จาเปนและเ ี่ย องใน ารฝึ อบรม
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 147
ลาดับที่ 2
โ รง ารพัฒนาระบบ บริ ารอนามัย ิ่งแ ดลอม
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารพัฒนาระบบบริ าร
อนามัย ิ่งแ ดลอมโดยมี าใชจายประ อบด ย าอา าร า
อา าร างและเ รื่องดื่ม า มนา ุณ ิทยา ร า ั ดุ เ รื่อง
เ ียนและอุป รณ์ าถายเอ ารและ าใชจายอื่นที่จาเปนและ
เ ี่ย องใน ารฝึ อบรม
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 190
ลาดับที่ 4
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นา : 143/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:18

โ รง ารรณรง ์ ลดภา ะโล รอน

จาน น

10,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารรณรง ์ลดภา ะ
โล รอน โดยมี าใชจายประ อบด ย าจางเ มาทาแผน
พับ าจางเ มาทาป้ายประชา ัมพันธ์ และ าใชจายอื่นที่จาเปน
และเ ี่ย องใน ารจัดโ รง าร
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ แ อง ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2542
มาตรา 16 (24)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 190
ลาดับที่ 2
โ รง าร งเ ริม ิจ รรมเพื่อ าร รั าทรัพยา ร ธรรมชาติและ
ิ่งแ ดลอม
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง าร งเ ริม ิจ รรม
เพื่อ ารรั า ทรัพยา รธรรมาชาติและ ิ่งแ ดลอม โดยมี าใช
จายประ อบด ย าจางเ มา จัดทาป้ายประชา ัมพันธ์ า
ั ดุ และอุป รณ์ และ าใชจายอื่นที่เ ี่ย องจาเปนใน าร
ดาเนินโ รง าร
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเท บาล พ. . 2496 แ ไ เพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน มาตรา 54 (11)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ แ อง ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2542
มาตรา 16 (24)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 190
ลาดับที่ 3
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นา : 144/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:18

โ รง าร งเ ริม ารพัฒนา ุณภาพชี ิตผ งอายุ

จาน น

90,000 บาท

จาน น

35,000 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง าร งเ ริม ารพัฒนา
ุณภาพชี ิต ผ งอายุ โดยมี าใชจายประ อบด ย าจางเ มา
เ รื่องเ ียง าอา าร าอา าร างและเ รื่องดื่ม า ั ดุใน าร
จัดนิทรร าร
และ าใชจายอื่นที่จาเปนและเ ี่ย องใน ารฝึ อบรม
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จาย าใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเ า
ร ม ารแ ง ัน ีฬา ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 97
ลาดับที่ 6
โ รง าร งเ ริม ารพัฒนาเมือง ิ่งแ ดลอมยั่งยืน
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง าร งเ ริม ารพัฒนา
เมือง ิ่งแ ดลอม ยั่งยืน โดยมี าใชจายประ อบด ย า
ั ดุ เ รื่องเ ียนและอุป รณ์ าอา าร าอา าร างและ
เ รื่องดื่ม า มนา ุณ ิทยา ร และ าใชจายอื่นที่จาเปนและ
เ ี่ย องใน ารฝึ อบรม
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) แ ไ รั้ง
ที่ 5/2564 นาที่ 11 ลาดับที่ 8
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นา : 145/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:18

งบเงินอุดหนุน

รวม

100,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

100,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

รวม

540,200 บาท

รวม

492,200 บาท

รวม

492,200 บาท

จาน น

492,200 บาท

เงินอุด นุน นราช าร
โ รง ารอุด นุนที่ทา ารป รองจัง ดั อนแ นตามโ รง าร
ป้อง ันและปราบปรามยาเ พติดจัง ัด อนแ น
-เพื่อจายเปนเงินอุด นุนยาเ พติดประจาปี 2563 ใ ับ
นย์อาน ย ารป้อง ันและปราบปรามยาเ พติด
จัง ัด อนแ น ( อ.ป .จ. .)
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยเงินอุด นุน อง
อง ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565)
เพิ่มเติม รั้งที่ 3/2563 นาที่ 11 ลาดับที่ 1

โ รง ารอุด นุนที่ทา ารป รองอาเภอพลตามโ รง ารป้อง ัน
และปราบปรามยาเ พติดอาเภอพล
เพื่อจายเปนเงินอุด นุนใ แ นย์ปฏิบัติ ารป้อง ันและปราบ
ปรามยาเ พติด อาเภอพล
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยเงินอุด นุน อง
อง ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม รั้งที่ 3/2563 นาที่ 12 ลาดับที่ 2
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือน าราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินเลื่อน ั้นประจาปีใ พนั งาน
เท บาล จาน น 1 อัตรา โดย าน ณตั้งจายไ 12 เดือน
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นา : 146/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:18

งบดาเนินงาน

รวม

48,000 บาท

รวม

48,000 บาท

จาน น

48,000 บาท

รวม

880,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

880,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

780,000 บาท

จาน น

300,000 บาท

ค่าตอบแทน
าเชาบาน
-เพื่อจายเปน าเชาบานใ แ พนั งานเท บาล ซึ่งมี ิทธิเบิ
าเชาบาน ตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าเชาบาน อง
าราช าร นทองถิ่น
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าเชาบาน อง า
ราช าร นทองถิ่น พ. . 2548 และที่แ ไ เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเ าลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โ รง ารเเ ง ัน ีฬานั เรียนอง ์ รป รอง นทองถิ่นเเ ง
ประเท ไทย
- เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารแ ง ัน ีฬานั
เรียน อง ์ รป รอง นทองถิ่นแ งประเท ไทย โดยมี าใช
จายประ อบด ย าชุด ีฬา ชุด อร์ม พรอมรองเทา ถุง
เทา องผ บ ุมผฝึ อนและนั ีฬา าตอบแทนผ บ ุมผ
ฝึ อน าอา ารและเ รื่องดื่ม า รับนั ีฬา า ั ดุ อุป รณ์
ีฬา าเบี้ยเลี้ยง าเชาที่พั าเ ชภัณฑ์ทาง าร ีฬา า
เชาพา นะเดินทาง าน้ามันเชื้อเพลิง และ าใชจายอื่นที่จา
เปน และเ ี่ย องใน ารดาเนินโ รง าร
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จาย าใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเ า
ร ม ารแ ง ัน ีฬา ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง รั้งที่ 1/2563 นาที่ 11 ลาดับที่ 16
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นา : 147/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:18

โ รง ารแ ง ัน ีฬา ลุม โรงเรียน ัง ัดเท บาล

จาน น

50,000 บาท

จาน น

250,000 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารแ ง ัน ีฬา ลุม
โรงเรียน ัง ัดเท บาล โดยมี าใชจายประ อบด ย าถ ย
ราง ัล
า ั ดุ อุป รณ์เตรียม นามแ ง ัน า ั ดุ อุป รณ์ ารแ ง
ัน าน้าดื่ม น้าแ ็ง า รับผเ าร ม ิจ รรมและ าใชจายอื่นที่
จาเปนและเ ี่ย องใน ารดาเนินโ รง าร
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จาย าใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเ า
ร ม ารแ ง ัน ีฬา ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. .2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 179
ลาดับที่ 17
โ รง ารแ ง ัน ีฬาเด็ เยา ชน และประชาชน
- เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารแ ง ัน ีฬา
เด็ เยา ชนและประชาชน เชน าถ ยราง ัล เงินราง ัล ารแ ง
ัน าตอบแทน รรม ารตัด ิน ารแ ง ัน าน้าดื่ม - น้าแ ็ง า
ใชจายใน ารโฆ ณาประชา ัมพันธ์ ารแ ง ัน า ั ดุอุป รณ์
เตรียม นามแ ง ัน า ั ดุ-อุป รณ์ ารแ ง ัน าตอบแทนเจา
นาที่ประจา นามแ ง ัน และ าใชจายอื่นๆ ที่จาเปนและเ ี่ย
ับ ารดาเนินโ รง าร
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จายใน
ารจัดงาน ารจัดแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเ าร ม ารแ ง
ัน ีฬา ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ. .2561- 2565)แ ไ รั้ง
ที่5/2564 นาที่13 ลาดับที่ 15
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นา : 148/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:18

โ รง ารจัดแ ง ัน ีฬาชุมชน

จาน น

180,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จาน น

100,000 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารแ ง ัน ีฬาชุมชน เชน เงิน
ราง ัล ถ ยราง ัลเ รียญราง ัล าตอบแทน รรม ารตัด ิน
ีฬา าชุด ีฬา และเจา นาที่ประจา นามแ ง ัน าน้า–น้า
แ ็ง า ั ดุอุป รณ์ใน ารแ ง ัน และจัดทา นามแ ง ัน าใช
จายในพิธีเปิด–ปิด ารแ ง ัน าอา ารและเ รื่องดื่ม าอา าร
างและเ รื่องดื่ม รรม ารและเจา นาที่
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย า ารเบิ จาย าใชจาย
ใน ารจัดงาน
ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเ าร ม ารแ ง ัน ีฬา
ององ ์ ร
ป รอง นทองถิ่น พ. .2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 180
ลาดับที่ 20
ค่าวัสดุ
ั ดุ ีฬา
-เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุ ีฬา เชน งยาง ไมตีปิงปอง ไม
แบดมินตันไมเทนนิ เ าตา าย ีฬา (เ าตา ายตะ รอ เ า
ตา าย อลเลย์บอล) งบา เ ็ตบอลเ ล็
ระดานแ ดงผล ารแ ง ัน ล เปตอง ตา าย ีฬา (ตา าย
ตะ รอ อลเลย์บอล)
ล ปิงปอง ล แบดมินตัน ล เทนนิ ล
ฟุตบอล ตะ รอ น ีด ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม าร
จาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ ีฬา
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095
ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
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นา : 149/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:18

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

1,340,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

990,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

990,000 บาท

จาน น

90,000 บาท

รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเ าลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โ รง ารจัดงานประเพณี ง รานต์
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารจัดงานประเพณี
ง รานต์ โดยมี าใชจายประ อบด ย าเชาเ ที า
ม ร พ ารแ ดง เงินราง ัล ารประ ด าเชาเ รื่องเ ียง
พรอมอุป รณ์ประ อบ าน้าดื่ม น้าแ ็ง าจางเ มาทาอา าร
และเ รื่องดื่มถ ายพระ าน้าอบไทย า รับ รงพระ
า ั ดุ อุป รณ์ า รับจัด ิจ รรมทาง า นา าจางทาโล
ประ า เชิดช ผมีบทบาทใน าร งเ ริมดาน า นา
ิลป ัฒนธรรม ประเพณี ภมิปัญญาทองถิ่น
า ั ดุ อุป รณ์จัดทาเ ียรติบัตร าใชจายใน ารโฆ ณาประชา
ัมพันธ์ ารจัดงาน า อง ัญผเ าประ ดนาง ง รานต์ า
ตอบแทน รรม ารตัด ิน าพิมพ์ป้ายไ นิล าถ ยราง ัล าร
ประ ดนาง ง รานต์ า าย ะพายนาง ง รานต์
และ าใชจายอื่นๆที่จาเปนและเ ี่ย องใน ารดาเนินโ รง าร
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จาย าใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเ า
ร ม ารแ ง ัน ีฬา ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. .2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 175
ลาดับที่ 3
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นา : 150/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:18

โ รง ารจัดงานประเพณี ลอย ระทง

จาน น

180,000 บาท

จาน น

700,000 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารจัดงานประเพณี
ลอย ระทง โดยมี าใชจายประ อบด ย าเชาเ ที าม ร พ
ารแ ดง าเชาเ รื่องเ ียง พรอมอุป รณ์ประ อบ เงินราง ัล
ารประ ด าน้าดื่ม-น้าแ ็ง าจางเ มาทา ระทงเล็
า รับประ อบ ิจ รรม า ั ดุ อุป รณ์ า รับจัดทาเ ียรติ
บัตร าใชจายใน ารโฆ ณาประชา ัมพันธ์ ารจัดงาน า อง
ราง ัลผเ าประ ดนางนพมา าจางพิมพ์ป้ายไ นิล าตอบ
แทน รรม ารตัด ินประ ด าถ ยราง ัล ารประ ดนางนพ
มา า าย ะพายนางนพมา และ าใชจายอื่นๆที่จาเปนและ
เ ี่ย องใน ารดาเนินโ รง าร
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จาย า
ใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเ า
ร ม ารแ ง ัน ีฬา ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. .2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 176
ลาดับที่ 5
โ รง ารจัดงานประเพณีแ เทียนเ าพรร า
- เพื่อจายเปน าใชจายใน ารจัดงานประเพณีแ เทียนเ าพรร า
ในระดับพื้นที่ทองถิ่นและเ าร มจัดงานในระดับจัง ัด โดยมี า
ใชจายประ อบด ย าจางทาตนเทียนพรร า าใชจายพิธีทาง
า นา ารับรองผที่ไดรับเชิญมาร มงานและผมาร มประ อบ
ิจ รรม าเชา รือ าบริ าร ั ดุอุป รณ์ที่จาเปนใน ารจัด
งาน ร ม าติดตั้งและ ารื้อถอน เชน เ รื่องเ ียง เต็นท์ เ ที ฯลฯ
าใชจายเ ี่ย ับ ารรั า ามปลอดภัย าใชจายใน าร
ต แตงจัด ถานที่ าจางเ มาจัดนิทรร าร าจางทาป้าย
ประชา ัมพันธ์งาน า ารแ ดงพื้นบาน าใชจายอื่นๆ ที่จาเปน
และเ ี่ย องใน ารจัดงาน
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จาย าใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเ า
ร ม ารแ ง ัน ีฬา ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง รั้งที่ 1/2564 นาที่ 21 ลาดับที่ 1
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นา : 151/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:18

โ รง ารจัดงาน ัน ึ้นปีใ ม

จาน น

20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

350,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

350,000 บาท

จาน น

350,000 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารจัดงาน ัน ึ้นปีใ ม
โดยมี าใชจายประ อบด ย า ั ดุ อุป รณ์จัด ิจ รรมทาง
า นา
าจางเ มาทาอา ารและเ รื่องดื่มถ ายพระ าใชจายใน าร
โฆ ณา ประชา ัมพันธ์ ารจัดงานและ าใชจายอื่นที่จาเปนและ
เ ี่ย องใน ารดาเนินโ รง าร
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จาย าใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเ า
ร ม ารแ ง ัน ีฬา ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. .2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561 - 2565) นาที่ 175
ลาดับที่ 2

เงินอุด นุนอง ์ รประชาชน
โ รง ารเงินอุด นุน ชุมชนในเ ตเท บาล เมืองเมืองพล
-เพื่อจายเปนเงินอุด นุนใ ับชุมชนในเ ตเท บาล
จาน น 14 ชุมชน ชุมชนละ 25,000.- บาท
เพื่อดาเนินงานประเพณี และร ม ิจ รรมงานประเพณีที่ทาง
เท บาลจัด ึ้น เชน งานประเพณีลอย ระทง และงานประเพณี
ตางๆ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยเงินอุด นุน อง
อง ์ รป รอง นทองถิ่น พ. .2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561-2565) นาที่ 182
ลาดับที่ 27
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นา : 152/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:18

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม

7,500 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

7,500 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

7,500 บาท

จาน น

7,500 บาท

งานก่อสร้าง

รวม

1,069,800 บาท

งบลงทุน

รวม

1,069,800 บาท

รวม

1,069,800 บาท

จาน น

1,027,800 บาท

รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเ าลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โ รง ารประชา ัมพันธ์ แ ลงทองเที่ย อาเภอพล
-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารประชา ัมพันธ์
แ ลงทองเที่ย ในเ ตอาเภอพล โดยมี าใชจายประ อบด ย า
จางเ มาทาแผนพับประชา ัมพันธ์แ ลงทองเที่ย าจางเ มา
ทาป้าย และ าใชจายอื่นที่เ ี่ย องจาเปนใน ารดาเนินโ รง าร
-เปนไปตาม พ.ร.บ. า นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ อง ์ รป รอง นทองถิ่น พ. .2542มาตรา16 (8)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ. . 2561 - 2565) นาที่ 209
ลาดับที1่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ราง ิ่ง าธารณป าร
โ รง ารซอม รางผิ จราจร ทอระบายน้า รอบ ถานี น ง
เท บาลเมืองเมืองพล อาเภอพล จัง ัด อนแ น
- เพื่อจายเปนเงิน มทบ 10 % เงินอุด นุนเฉพาะ ิจที่ไดรับจัด
รรจา านั งบประมาณ ตามโ รง ารปรับปรุงผิ จราจร พรอม
ทอระบายน้ารอบ ถานี น งและซอย าธารณประโยชน์ างไม
นอย า5-12 ม. ยา ไมนอย า 848 ม. นา 4 เซนติเมตร พื้นที่
ไมนอย า 7,130 ตร.ม. ตาบลเมืองพล อาเภอพล จัง ัด
อนแ น 1 าย
- เปนไปตามแบบแปลน องเท บาลเมืองพล
- เปนไปตาม พ.ร.บ.เท บาล พ. .2496
- เปนไปตามพ.ร.บ. ิธี ารงบประมาณ พ. .2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ. .2561-2565) แ ไ รั้ง
ที่ 3/2564 นาที่ 6 ลาดับที่ 1
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นา : 153/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:18

าชดเชย ัญญาแบบปรับรา าได ( า K)
เงินชดเชย างานตาม ัญญาแบบปรับรา าได ( า K)

จาน น

42,000 บาท

รวม

987,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

987,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

330,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชดเชย างานตาม ัญญาตามแบบปรับรา า
ได ( า K) รณีในเดือนที่ งมอบงานมี าเปลี่ยนแปลงไป
จา า K ในเดือนเปิดซองรา ามา า 4% มา าน ณปรับเพิ่ม
ึ้น ลด างานแล แต รณีโดยไม ิด 4% แร
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร ง าร ลัง ด นที่ ุด ที่ ( จ
.) 04053.2/ 110 ลง ันที่ 5 มีนา ม 2561
-เปนไปตามประมาณ ารโ รง ารที่เปน าที่ดินและ ิ่ง อ
ราง ที่ปรา ฎในเท บัญญัติงบประมาณรายจาย ดังนี้
โ รง ารปรับปรุงผิ จราจร พรอมทอระบายน้า รอบ ถานี น ง
และซอยาธารณประโยชน์ างไมนอย า 5- 12 เมตร
ยา ไมนอย า 848 เมตร นา 4 เซนติเมตร พื้นที่ไมนอย
า 7,130 ตารางเมตร ตาบลเมืองพล อาเภอพล จัง ัด
อนแ น 1 าย
แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
-เพื่อจายเปน าใชจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ดังนี้ าถาย
เอ าร าเย็บ นัง ือ รือเ าป นัง ือ าซั ฟอ า าจัด
ยะ รือ ิ่งปฏิ ล าระ างบรรทุ าเชาทรัพย์ ิน (ย เ น า
เชาบาน) าโฆ ณาและเผยแพรประชา ัมพันธ์ าธรรมเนียม
ตาง ๆ าเบี้ยประ ัน าใชจายใน ารดาเนิน ดีตาม า
พิพา า าจางเ มาที่มีลั ณะ ารจางทาเพื่อใ ไดมาซึ่งป้าย
ประชา ัมพันธ์ ป้าย านั งาน รือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลั ณะเปน ิ่ง
อ ราง าติดตั้งไฟฟ้า าติดตั้งประปา าติดตั้งโทร ัพท์ าติด
ตั้งเ รื่องรับ ัญญาณตางๆ และ าจางเ มาบริ ารอื่น ตาม าม
จาเปน ฯลฯ
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นา : 154/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:18

รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเ าลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โ รง ารตลาด ด นาซื้ออยางยั่งยืน

จาน น

150,000 บาท

จาน น

150,000 บาท

-เพื่อจายเปน าใชจายใน ารดาเนินโ รง ารตลาด ดนาซื้อ
อยางยั่งยืน
โดยมี าใชจายประ อบด ย าใชจายเ ี่ย ับ ารใชและ าร
ต แตง ถานที่ฝึ อบรม า ั ดุ เ รื่องเ ียน อุป รณ์ าถาย
เอ าร า นัง ือ า รับผเ ารับ ารอบรม า ระเป๋า รือ ิ่งที่
ใชบรรจุเอ าร า รับผเ ารับ ารฝึ อบรม า มนา ุณ
ิทยา ร า อง มนา ุณใน ารดงาน าอา าร างและเ รื่อง
ดื่ม า มนา ุณ ิทยา ร าอา าร าเชาที่พั ายาน
พา นะ และ าใชจายอื่นๆที่จาเปน
และเ ี่ย ับ ารดาเนินโ รง าร
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม
และ ารเ ารับ ารฝึ อบรม องเจา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561-2565) นาที่ 149
ลาดับที่ 2
าบารุงรั าและซอมแซม
-เพื่อจายเปน าซอมบารุงรั าทรัพย์ ินใ ามารถใชงานได
ตามป ติ เชน พัดลม เ รื่องปรับอา า ตเย็น โต๊ะ เ าอี้ ต รถ
ยนต์ เ รื่องจั ร ลเ รื่อง บน้า อา ารตลาด ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน
ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/
1627 ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
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ค่าวัสดุ
ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุ

รวม

69,000 บาท

จาน น

51,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

- เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุ เชน ไมโ รโฟน า
ตั้งไมโ รโฟน ั แรงไฟฟ้า เ รื่อง ัด ระแ ไฟฟ้า เ รื่อง ัดแรง
ดัน ไฟฟ้ามาตร า รับตร จ งจรไฟฟ้า เ รื่องประจุไฟ โ ม
ไฟ โทรโ ง ไมชั ฟิ ์
ไม ์ลอยพรอมเ รื่อง ง ัญญาณ ฟิ ์ เทปพัน ายไฟฟ้า าย
ไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอดไฟ เ ็ม ัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊
ไฟฟ้า ิตช์ไฟฟ้า ลอด ิทยุทรานชิตเตอร์และชิ้น น
ิทยุ ล ถ ย ายอา า รีซี เตอร์ มฟ ิ่ง อย ์ อนเดนเซอร์ า
ลอดฟลออเร เซนซ์ เบร เ อร์ ายอา า รือเ าอา า
า รับ ิทยุ,เ รื่องรับโทรทั น์,จานรับ ัญญาณดา
เทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล์ ลองรับ ัญญาณ ดอ ลาโพง ฮอร์น
ลาโพง แผง งจร ผังแ ดง งจรตาง แผงบัง ับทางไฟ ฯลฯ และ
ราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095
ล . 28 พฤ ภา ม 2564
ั ดุ อ ราง
เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุ อ ราง เชน ไมตาง ๆ อน ีม ซะ
แลง จอบ ิ่ เ ียม เลื่อย าน บไ ไม เทป ัดระยะ เ รื่อง ัด
นาดเล็ เชน ตลับเมตร ล ดิ่ง านมือ โถ ม อางลาง
มือ รา พาดผา นา า ใ เชื่อมเ ล็ เ รื่องยิงตะป นั่ง
ราน น้ามันทาไม ทินเนอร์ ี ปนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอย าเร็จ
รป อิฐ รือซีเมนต์บล๊อ ระเบื้อง ัง ะ ี ตะป เ ล็
เ น แปรงทา ี ปน า แผนดินเ นีย ังเ ราะ ์ ฯลฯ และ
ราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุ อ ราง
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095
ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
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ั ดุโฆ ณาและเผยแพร

จาน น

3,000 บาท

จาน น

5,000 บาท

รวม

588,000 บาท

จาน น

580,000 บาท

-เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุโฆ ณาและเผยแพร เชน าตั้ง
ลอง าตั้งเ ียนภาพ
ลองและระ ิงใ ฟิล์มภาพยนตร์ เ รื่อง รองเทป เลน ์
ซม ระเป๋าใ ลองถายรป
ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอลา ป้าย ประชา ัมพันธ์ พ ัน ี ระ
เ ียนโป เตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่ าร์ด ฟิล์ม ไลด์ แถบบันทึ เ ียง
รือภาพ (ภาพยนตร์, ีดีโอเทป, แผนซีดี) รป ี รือ า ดาที่ได
จา ารลาง อัด ยาย ภาพถายดา เทียม เอ ารเผยแพรผล
ดาเนินงาน ฯลฯ และราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่
เปน ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
ั ดุอื่น
-เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุอื่น เชน มิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์
ประปา ฯลฯ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095 ลง ันที2่ 8 พฤ ภา ม 2564
ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า
-เพื่อจายเปน าไฟฟ้า ในตลาด ดและแผงลอย องเท บาลเมือง
เมืองพล
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน
ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/
1627 ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
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าน้าประปา าน้าบาดาล

จาน น

8,000 บาท

รวม

228,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

228,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

รวม

58,000 บาท

จาน น

3,000 บาท

-เพื่อจายเปน าน้าประปา าน้าบาดาล ในตลาด ดและแผง
ลอย องเท บาลเมืองเมืองพล
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน
ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
งานโรงฆ่าสัตว์

าบารุงรั าและซอมแซม
-เพื่อจายเปน าซอมบารุงรั าทรัพย์ ินใ ามารถใชงานได
ตามป ติ ในโรงฆา ัต ์ องเท บาลเมืองเมืองพล
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน
ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/
1627 ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
ค่าวัสดุ
ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุ
-เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุไฟฟ้า ิทยุ เชน ไมโ รโฟน ฟิ ์ เทป
พัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า เ ็ม ัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊
ไฟฟ้า ิตซ์ไฟฟ้า เบร เ อร์ า ลอดฟลออเร เซนต์ าย
อา า รือ
เ า า รับ ิทยุ เ รื่องรับโทรทั น์ จานรับ ัญญาณดา เทียม
เ รื่องประจุไฟ มาตร า รับตร จ งจรไฟฟ้า ฯลฯ และราย าร
ที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุไฟฟ้า ิทยุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ 1095 ลง ันที2่ 8 พฤ ภา ม 2564
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ั ดุงานบานงาน รั

จาน น

5,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

-เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุงานบานงาน
รั เชน มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิ รอบ
รป มีด ถัง ถาด แ น้า จานรอง ถ ยชาม ชอน อม ระจ
เงา โองน้า ระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ามัน เตารีด เ รื่องบด
อา าร เ รื่องตีไ ไฟฟ้า เ รื่องปิ้ง นมปัง ระทะไฟฟ้า
มอไฟฟ้า ร มถึง มอ ุง า ไฟฟ้า ระติ น้ารอน ระติ น้า
แ ็ง
ถังแ ๊ ายยางฉีดน้า อางลางจาน ถังน้า ที่นอน ตเ ็บอุป รณ์
ดับเพลิง ถัง ยะแบบ าตั้ง ถัง ยะแบบลอลา ผังซั ฟอ บ
น้ายาดับ ลิ่น แปรง ไม าด เ ง มุง ผาปที่นอน ปลอ
มอน มอน ผา ม ผาปโต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจา เอ ชน ั ดด
ตะ อน ระ ายน้า
ั ดุประ อบอา าร อา าร าเร็จรป ฯลฯ และราย ารที่ า นด
ตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน ั ดุงานบานงาน รั
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ 1095 ลง ันที่ 28 พฤ ภา ม 2564
ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น
-เพื่อจายเปน าจัดซื้อ ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น เชน แ ๊ ุงตม
น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามัน ๊าด น้ามันเบนซิน น้ามัน
เตา น้ามันจารบี น้ามันเ รื่อง ถาน ๊า น้ามันเ ียร์ น้ามัน ลอ
ลื่น ฯลฯ ปน ั ดุราย ารที่ า นดตาม ารจาแน ิ่ง องที่เปน
ั ดุ
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป รองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ 1095
ลง ันที2่ 8 พฤ ภา ม 2564
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/
1627 ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
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ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า

รวม

120,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

จาน น

70,000 บาท

รวม

1,134,160 บาท

รวม

747,160 บาท

รวม

747,160 บาท

จาน น

696,820 บาท

จาน น

50,340 บาท

- เพื่อจายเปน าไฟฟ้า โรงฆา ัต ์เท บาลเมืองเมืองพล
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน
ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/
1627 ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
าน้าประปา าน้าบาดาล
-เพื่อจายเปน าน้าประปา โรงฆา ัต ์เท บาลเมืองเมืองพล
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน
ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
งานกิจการสถานีขนส่ง/กิจการท่าเรือ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
าตอบแทนพนั งานจาง
-เพื่อจายเปน าจางประจาใ แ พนั งานจาง จาน น 5
อัตรา โดย าน ณตั้งจายไ 12 เดือน
เงินเพิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม าร รองชีพชั่ รา โดย าน ณตั้งจาย
ไ 12 เดือน
- เปนไปตามประ า รรม าร ลางพนั งานเท บาล ( .ท
.) เรื่อง า นด ลั เ ณฑ์ ารใ พนั งาน ล จางประจาและ
พนั งานจางเท บาล ไดรับเงินเพิ่ม า รองชีพชั่ รา

•••• 303 ••• 369

นา : 160/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:18

งบดาเนินงาน

รวม

387,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

230,000 บาท

โ รง ารจางเ มาภายนอ ทา าม ะอาดอา ารและบริเ ณ ถานี จาน น
น งผโดย าร

200,000 บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

- เพื่อจายเปน าจางเ มาบุ ลภายนอ ตามโ รง ารจางเ มา
บุ ลภายนอ ปฏิบัติ นาที่ใน ถานี น งผโดย ารฯ และทา
าม ะอาดบริเ ณ ถานี น งผโดย ารอา ารที่ทา าร านั
งาน ลานจอดรถ และบริเ ณโดยรอบ อง ถานี น งผ
โดย ารฯ จาน น 2 น
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 4044
ลง ันที่ 10 ร ฎา ม 2563
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 1627
ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561-2565) นาที่ 149
ลาดับที่ 1
รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเ าลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โ รง ารตร จ ัดแอล อฮอล์ พนั งาน ับรถโดย าร าธารณะ ใน
ช งเท าล ง รานต์
- เพื่อจายเปน าใชจายตามโ รง ารตร จ ัดแอล อฮอล์
พนั งาน ับรถยนต์ โดย าร าธารณะช งเท าลปีใ ม เชน า
ั ดุอุป รณ์ าเ รื่องดื่ม าป้ายประชา ัมพันธ์ าจัด ถานที่
และอื่น ๆ ที่จาเปน
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ งนั ีฬา เ าร ม ารแ ง ัน
ีฬา ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561-2565) นาที่ 136
ลาดับที่ 2
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จาน น

5,000 บาท

นา : 161/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:18

โ รง ารตร จ ัดแอล ฮอล์ พนั งาน ับรถโดย าร าธารณะ ใน
ช งเท าลปีใ ม

จาน น

5,000 บาท

โ รง ารเฝ้าระ ังป้อง ันและ บ ุม ารแพรโร ติดเชื้อไ รั โ โร จาน น
นา 2019 (COVID-19) ถานี น งผโดย าร เท บาลเมืองเมืองพล

20,000 บาท

- เพื่อจายเปน าใชจายตามโ รง ารตร จ ัดแอล อฮอล์
พนั งาน ับรถยนต์โดย าร าธารณะช งเท าลปีใ ม เชน า
ั ดุอุป รณ์ าเ รื่องดื่ม าป้ายประชา ัมพันธ์ าจัด ถานที่
และอื่น ๆ ที่จาเปน
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ งนั ีฬา เ าร ม ารแ ง ัน
ีฬา ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561-2565) นาที่ 136
ลาดับที่ 1

- เพื่อจายเปน าใชจายตามโ รง ารเฝ้าระ ังป้อง ันและ บ ุม
ารแพรระบาดโร ติดเชื้อไ รั โ โรนา 2019 (CIVID-19) ถานี
น งผโดย ารเท บาลเมืองเมืองพล เชน ั ดุอุป รณ์ใน าร
ทา าม ะอาดฆาเชื้อ เจลแอล อฮอล์ า รับลาง
มือ แอล อฮอล์ า รับเช็ด ฆาเชื้อ เ รื่องแ นฉีดน้ายาแบบ
เทอร์โม แ น
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ งนั ีฬา เ าร ม ารแ ง ัน
ีฬา ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. . 2561-2565) เพิ่มเติม รั้ง
ที่ 2/2563 นาที่ 4 ลาดับที่ 1
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นา : 162/162

ันที่พิมพ์ : 16/9/2564 12:09:18

ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า

รวม

157,000 บาท

จาน น

142,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

จาน น

5,000 บาท

- เพื่อจายเปน าไฟฟ้าที่ใชใน ถานี น งผโดย าร เท บาลเมือง
เมืองพล
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน
ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/
1627 ลง ันที่ 22 มีนา ม 2564
าน้าประปา าน้าบาดาล
- เพื่อจายเปน าน้าประปา อง ถานี น งผโดย ารเท บาล
เมืองเมืองพล
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน
ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
าบริ ารโทร ัพท์
- เพื่อจายเปน าโทร ัพท์ที่ใชใน ถานี น งผโดย าร านั งาน
เท บาลเมืองเมืองพล
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ าใชจาย
ใน ารบริ ารงาน
ององ ์ รป รอง นทองถิ่น พ. . 2562
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ส่วนที่ 3
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจาปงบประมาณ พ ศ
ของ
เทศบาลเมืองเมืองพล
อาเภอพล จัง วัดขอนแก่น
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วันทพิมพ์ : 11/8/2564 16:00:07

น้า : 1/1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล
ประ าป บประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาล ม ม พล
า ภ พล ั วัด น น
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 33,511,000 บาท แยกเป็น
รายได้ เป็นเงิน 19,511,000 บาท
ด บยรับ านา
ดย านวณ า ด บยรับ านา
ันยายน 2563 ป็น ณฑ์

านวน

17,000,000 บาท

านวน

2,500,000 บาท

รวม

10,000 บาท

านวน

10,000 บาท

านวน

1,000 บาท

านวน

4,200,000 บาท

านวน

7,000,000 บาท

านวน

2,800,000 บาท

ด นตลา ม 2562 ถ ด น

า ร า าร า นายทรัพย์ ลด านา
ดย านวณ า าร า นายทรัพย์ ลด นปทผานมา ป็น ณฑ์
ด บย
ด บย ินฝา ธนา าร
ดย านวณ า ด บย ินฝา ธนา ารตั ต ด น
ตลา ม 2562 ถ ันยายน 2563 ป็น ณฑ์
ราย ด้ บ็ด ตล็ด
ป็นราย ด้ บ็ด ตล็ดตา ๆท ม ้าลั ษณะรายรับ มวด นๆ
รายได้อื่น เป็นเงิน 14,000,000 บาท
ินทานบาร ท้ ถิน ร้ ยละ 30
ินทานบาร ท้ ถิน 30
ทนดา นิน าร

า ร ทธิ

ถานธนานบาล ร้ ยละ 50

ทนดา นิน าร

ถานธนานบาล 50

า ร ทธิ

บา น็ รา วัล ร้ ยละ 20
บา น็ รา วัล 20

า ร ทธิ
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หน้า : 1/11

วันทีพิมพ์ : 11/8/2564 16:01:07

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาล มือง มืองพล
อา ภอพล จังหวัดขอนแ น
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,459,600 บาท แยกเป็น
งบกลาง เป็นเงิน 10,453,600 บาท
งบกลาง
คาชาระดอ บีย

รวม

10,453,600 บาท

จานวน

110,000 บาท

จานวน

10,000,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

1. พือจาย ปนคาดอ บียธนาคาร จานวน 10,000 บาท
พือจาย ปนคาดอ บียธนาคารให้แ ธนาคาร ธ. .ส. สาขา
พล ใน รณีทีสถานธนานุบาล ู้ งินแบบ ครดิต
จา ธนาคาร ธ. .ส. สาขาพล
2.. พือชาระดอ บีย งิน ู้ จานวน 100,000 บาท
พือจาย ปนคาชาระดอ บีย งิน ู้นอ สัญญา ใน รณี ู้ยืม งิน
ับแหลง งินทุนตางๆ
หรือชาระดอ บีย งิน ู้ บท. บข. พือนามา ปนทุนหมุน วียน
ใน ารรับจานา
คาธรรม นียมดอ บียธนาคาร
พือจาย ปนคาธรรม นียมดอ บียธนาคารให้แ ธนาคาร รุง
ไทย จา ัด สาขาพล และธนาคารออมสิน จา ัด
สาขาพล ใน รณีทีสถานธนานุบาลใช้วง งิน บิ ินบัญชี
งินชวย หลือ พือพัฒนาท้องถิน ปน รณีพิ ศษ
พือจาย ปนคาดอ บีย งินยืมสะสม ทศบาล ใน รณีทีสถานธนา
นุบาลฯ ไมสามารถสงใช้ งินยืมสะสม
ทศบาลภายใน 1 ปี ให้สถานธนานุบาลฯ จายดอ บียใน
อัตราดอ บีย งินฝา ประ ภทออมทรัพย์ให้แ
ทศบาล มือง มืองพล
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หน้า : 2/11

วันทีพิมพ์ : 11/8/2564 16:01:07

รายจายตามข้อผู พัน

รวม

333,600 บาท

งินสมทบ งินสวัสดิ ารหลังพ้นจา าร ปนพนั งานสถานธนานุบาล จานวน

333,600 บาท

พือจาย ปน งินสมทบ งินสวัสดิ ารหลังพ้นจา าร ปนพนั งาน
สถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของ
รายได้ในปีทีลวงมา โดยสานั งาน จ.ส.ท.จะแจ้งให้สถานธนานุ
บาลขององค์ รป ครองสวนท้องถิน
ตังงบประมาณรายจาย ฉพาะ ารสถานธนานุบาล ปนประจาทุ ปี
- ปนไปตามระ บียบสานั งานจ.ส.ท.วาด้วยสวัสดิ ารหลังพ้น
จา าร ปนพนั งานสถานธนานุบาล (ฉบับที 3) พ.ศ.2562
งบบุคลากร เป็นเงิน 3,090,000 บาท
เงินเดือน ฝายประจา
งิน ดือนพนั งาน

รวม

3,090,000 บาท

จานวน

3,000,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

- พือจาย ปนคาจ้างให้ ับพนั งานสถานธนานุบาล ตังจาย
จา รายได้
- ปนไปตามระ บียบสานั งาน จ.ส.ท. วาด้วยคาจ้าง คาตอบ
แทน บีย รรม าร และ งินโบนัส (ฉบับที 16) พ.ศ. 2559
งินประจาตาแหนง
- พือจาย ปน งินประจาตาแหนงให้ผู้จัด ารสถานธนานุ
บาลฯ และผู้ชวยผู้จัด ารสถานธนานุบาล ตามระ บียบฯ
ที ียวข้อง ตังจายจา รายได้
- ปนตามหนังสือสานั งาน จ.ส.ท. ที มท 0801.5/ ว 1046 ลงวัน
ที 14 สิงหาคม 2551
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หน้า : 3/11

วันทีพิมพ์ : 11/8/2564 16:01:07

งบดาเนินงาน เป็นเงิน 2,719,000 บาท
ค่าตอบแทน

รวม

1,476,000 บาท

คา ชาบ้าน

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

- พือจาย ปนคา ชาบ้านของพนั งานสถานธนานุบาล ทีมีสิทธิ
บิ คา ชาบ้านได้ตามระ บียบฯ ตังจายจา
รายได้
- ปนไปตามระ บียบสานั งานจ.ส.ท.วาด้วยคา ชาบ้านพนั งาน
สถานธนานุบาล (ฉบับที 3) พ.ศ. 2563 และทีแ ้ไข พิม ติม
งินชวย หลือ ารศึ ษาบุตร
พือจายให้แ พนั งานสถานธนานุบาลทีมีสิทธิ บิ จาย งินชวย
ารศึ ษาบุตรได้ตามระ บียบฯ ตังจายจา รายได้
- ปนไปตามระ บียบสานั งาน จ.ส.ท. วาด้วย งินสวัสดิ าร ียว
ับ ารศึ ษาของบุตรพนั งาน
สถานธนานุบาล พ.ศ. 2550 และทีแ ้ไข พิม ติม
งินชวย หลือคารั ษาพยาบาล
- พือจายให้แ พนั งานสถานธนานุบาลทีมีสิทธิ บิ งินคารั ษา
พยาบาลได้ตามระ บียบฯ ตังจายจา รายได้
- ปนไปตามระ บียบสานั งาน จ.ส.ท. วาด้วย งินสวัสดิ าร ียว
ับ ารรัษาพยาบาลของพนั งานสถานธนานุบาล
พ.ศ. 2551 แลทีแ ้ไข พิม ติม
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หน้า : 4/11

วันทีพิมพ์ : 11/8/2564 16:01:07

งินรางวัล จ้าหน้าที

จานวน

316,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พือจาย ปนคาตอบแทนสาหรับผู้บริหารท้องถิน คาตอบแทนให้
แ ผู้ตรวจ ารสถานธนานุบาล
ผู้ปฏิบัติหน้าทีผู้ตรวจ ารและ จ้าหน้าทีที ดา นิน ารตรวจสอบ
ทรัพย์รับจานาคง หลือปีละ 2 ครัง
ารตรวจสอบทรัพย์รับจานาประ ภททองคาและ นาฬิ า าร
ตรวจสอบทรัพย์รับจานาประจาสัปดาห์ ตังจายจา รายได้
- ปนไปตามหนังสือสานั งาน จ.ส.ท.ที มท 0801.5/ว 1282 ลง
วันที 15 ร ฎาคม 2563 และตามหนังสือสานั งาน
จ.ส.ท. ที มท 0801.5 ว 1509 ลงวันที 17 พฤศจิ ายน 2551
งินสมทบ งินสะสม
- พือจาย ปน งินสมทบให้แ พนั งานสถานธนานุบาล 10% ของ
คาจ้างประจา ตังจายจา รายได้
- ปนไปตามระ บียบสานั งานจ.ส.ท. วาด้วย งินสะสมและ งิน
สมทบของพนั งานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2522
(รวมทังทีได้แ ้ไข พิม ติมใหม ถึง พ.ศ. 2535)
คาอาหาร
- พือจาย ปนคาอาหารประจาวันทา ารให้แ พนั งานสถานธนา
นุบาล ตังจายจา รายได้
- ปนไปตามระ บียบสานั งาน จ.ส.ท. วาด้วย ารจาย งินคา
อาหารประจาวันทา ารของพนั งานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2549
คา บีย ลียงจาหนายทรัพย์หลุด
พือจายให้แ จ้าหน้าทีผู้ดา นิน ารจาหนายทรัพย์หลุด ตังจาย
จา รายได้
- ปนไปตามหนังสือ ที มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที 17
พฤศจิ ายน 2551
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งิน พิม ารครองชีพชัวคราว

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

633,000 บาท

รวม

223,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พือจาย ปนคาครองชีพให้แ พนั งานสถานธนานุบาล ตาม
ระ บียบ ตังจายจา รายได้
- ปนไปตามระ บียบสานั งาน จ.ส.ท. วาด้วย าร บิ จาย งิน พิม
ารครอบชีพชัวคราวของพนั งาน
สถานธนานุบาล (ฉบับที 5) พ.ศ. 2558 และทีแ ้ไข พิม ติม
คาตอบแทนพิ ศษ
พือจาย ปนคาตอบแทนพิ ศษให้แ พนั งานสถานธนานุ
บาล ตามระ บียบฯ ตังจายจา รายได้
- ปนไปตามระ บียบสานั งาน จ.ส.ท. วาด้วย าร บิ จายคาตอบ
แทนพิ ศษของพนั งานสถานธนานุบาล
ผู้ได้รับ งินคาจ้างถึงขันสูงหรือใ ล้ถึงขึนสูงของตาแหนง พ.ศ
. 2550
ค่าใช้สอย
รายจาย พือให้ได้มาซึงบริ าร
คาจ้าง หมาบริ าร
พือจาย ปนคาจ้าง หมาบริ ารตางๆให้แ ผู้รับจ้างทาอยางใด
อยางหนึง ชน คาถาย อ สาร คา าจัดสิง
ปฏิ ูล คาสิงพิมพ์แบบพิมพ์คาโฆษณาตางๆ ป้ายโฆษณาประชา
สัมพันธ์ตางๆ ป้ายไวนิล ป้ายอะคิลิค
ฯลฯ ตังจายจา รายได้
คาธรรม นียมอืน ๆ
พือจาย ปนคาใบอนุญาตตังโรงรับจานาของสถานธนานุบาลและ
คาธรรม นียมตางๆ ฯลฯ ตังจายจา รายได้
คา บียประ ันอัคคีภัย
พือจาย ปนคา บียประ ันอัคคีภัยทรัพย์สินของสถานธนานุ
บาล ตังจายจา รายได้
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คาภาษีทีดินและสิงปลู สร้าง

จานวน

10,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

พือจาย ปนคาภาษีทีดินและสิงปลู สร้างของสถานธนานุบาล ตัง
จายจา รายได้
คาวารสาร
พือจาย ปนคาวารสารตางๆ ตังจายจา รายได้
คาสอบบัญชี
พือจายให้สานั งานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีทีไมสัง ัดสานั
งานสอบบัญชีและได้รับอนุญาต
ให้ ปนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตาม ฎหมายวาด้วยวิชาชีพ
บัญชี หรือสานั งานตรวจ งินแผนดิน
ใน ารตรวจสอบบัญชีและรับรองงบ าร งินของสถานธนานุบาล
รายจาย ียว ับ ารรับรองและพิธี าร
พือจาย ปนคา ครืองดืมและอาหารวางรับรองผู้มาตรวจ ยียม
สถานธนานุบาล ทศบาล มือง มืองพล
ตังจายจา รายได้
รายจาย ียว นือง ับ ารปฏิบัติราช ารทีไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอืน ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พือจาย ปนคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร ปนคาพาหนะ คา
บีย ลียง และคา ชาทีพั ให้แ พนั งาน
สถานธนานุบาลที ดินทางไปราช าร และคาใช้จายใน ารอบรม
ตางๆ ตามระ บียบฯ ตังจายจา รายได้
- ปนไปตามระ บียบสานั งาน จ.ส.ท. วาด้วยคาใช้จายใน าร ดิน
ทางไปราช ารของ
พนั งานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2559
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คาบารุงรั ษาและซอมแซม
คาบารุงรั ษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

400,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พือจาย ปนคาซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ให้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ ชน ครืองคอมพิว ตอร์
ครืองพิมพ์ โต๊ะ ้าอี ตู้ ครืองพิมพ์ดีด ครืองปรับ
อา าศ ครืองขยาย สียง อาคารสานั งาน ฯลฯ
ตังจายจา รายได้
ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
พือจาย ปนคาวัสดุสานั
งาน ชน ระดาษ หมึ ดินสอ ปา า ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
ป๊ ข็มหมุด ทปใส
ระดาษคาร์บอน ลวด ย็บ ระดาษ าว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบ
พิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ตะแ รงวาง อ สาร
สิงพิมพ์ทีได้จา ซือหรือจ้างพิมพ์ ครือง ขียนแบบพิมพ์ นาดืม
สาหรับบริ ารประชาชนในสานั งาน ทีถูพืน
ครืองตัดโฟม ครืองตัด ระดาษ ุญแจ ครือง ย็บ
ระดาษ พระบรมฉายาลั ษณ์ ระดานไวทฺบอร์ด มูลี
มานปรับแสง ครืองคานวณ ลข (Calculator) ฯลฯ ตังจาย
จา รายได้
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
พือจาย ปนคาวัสดุและอุป รณ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าและอืนๆ ที ข้า
ประ ภทรายจายนี ฯลฯ ตังจายจา รายได้
วัสดุงานบ้านงานครัว
พือจาย ปนคาวัสดุงานบ้านงานครัว ชน แปรง ไม้
วาด ขง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผงซั ฟอ สบู ระติ นา
ร้อน ระติ นาแข็ง ถังนา นายาขัดพืน นายาล้าง
จาน แ ้ว จาน ถังขยะ ฯลฯ ตังจายจา รายได้
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วัสดุ อสร้าง

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

210,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

พือจาย ปนคาวัสดุ อสร้าง ชน นามันสน ทิน นอร์ ไม้
ตางๆ สี ปูนซี มนต์ ทราย แปรงทาสี ฯลฯ
ตังจายจา รายได้
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ ารแพทย์
พือจาย ปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ ารแพทย์ตางๆ ฯลฯ ตัง
จายจา รายได้
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร
พือจาย ปนคาวัสดุโฆษณาและ ผยแพรตางๆ ฯลฯ ตังจาย
จา รายได้
วัสดุคอมพิว ตอร์
พือจาย ปนคาวัสดุคอมพิว ตอร์ ชน แผนสารองข้อมูล แผน รอง
แสงหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ผงหมึ
ครืองพิมพ์,ผ้าหมึ ครืองพิมพ์และอืนๆ ที ข้าประ ภทรายจาย
นี ฯลฯ ตังจายจา รายได้
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พือจาย ปนคาไฟฟ้าของสถานธนานุบาล ตังจายจา รายได้
คานาประปา คานาบาดาล
พือจาย ปนคานาประปาของสถานธนานุบาล ตังจายจา ราย
ได้
คาบริ ารโทรศัพท์
พือจาย ปนคาโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล ตังจายจา รายได้
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คาบริ ารไปรษณีย์

จานวน

10,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

พือจาย ปนคาดวงตราไปรษณีย์ คาธนาณัติ ใน ารจัดสง อ สาร
ติดตอราช ารตางๆ ตังจายจา รายได้
คาบริ ารสือสารและโทรคมนาคม
พือจาย ปนคาใช้จา ีย ับ ารใช้อิน ตอร์ น็ต (INTERNET) และ
คาใช้จายทางด้านโทรคมนาคมอืนของสถานธนานุบาล ตังจาย
จา รายได้
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งบลงทุน เป็นเงิน 99,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์หรืออิ ล็ ทรอนิ ส์
พือจาย ปนคาจัดซือ ล้องโทรทัศน์วงจรปิด ล้อง 8 ตัว พร้อม
อุป รณ์ประ อบ ปนราคารวมคาติดตัง จานวน 1
ชุด จานวน 99,500 บาท ตังจายจา รายได้
คุณลั ษณะ ประ อบด้วย
1 ครืองบันทึ แบบ 16 ชอง AI DHI-NVR521616P-1 (Network Vidio Recorder) 1 ครือง
คุณสมบัติตรวจจับใบหน้า ตรวจจับบุคคล หมาย หตุ ขึนอยู
ับ ล้องและมุม ล้องทีติดตัง
2 ล้องระบบไอพีดิจิตอล (IP67) DH-IPC-HFW2230S-SA-S2
ความชัด 2 ล้านพิ ซล ันนา 8 ตัว
3 หนวยจัด ็บข้อมูล ฮาร์ดดิสค์ 4 TB 1 ตัว
4 ครืองสารองไฟ ups 1 ครือง
5 มอนิ ตอร์ขนาด 40 นิว 1 ครือง
6 อุป รณ์ PPOE 10 ชอง ใช้จายไฟฟ้าให้ ับ ล้อง 1 ตัว
7 ตู้แล็คขนาด 6 ยู ใช้สาหรับ ็บอุป รณ์ 1 ตู้
8 อุป รณ์ติดตัง ลอง ันนา สายแลน Cat5 , ทอ ดินสายไฟ
อืนๆ 1 งาน
- ปนครุภัณฑ์ทีมี าหนดไว้ใน ณฑ์ราคา ลางและคุณลั ษณะพืน
ฐานของระบบ ล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ของ ระทรวงดิจิทัล พือ ศรษฐ ิจและสังคม แตไมสามารถตัง
บประมาณตามวง งินที าหนดไว้ นืองจา ปนราคาคอนข้าง
สูง พือ ปน ารประหยัดงบประมาณและ ให้ ิดความคุ้มคา จึง
ขอจัดหาตามราคาตลาดท้องถินในปัจจุบัน
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิน(พ.ศ.2561-2565) พิม ติม ครัง
ที 2/2564 หน้า 46 ลาดับที 47
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จานวน
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งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 14,097,500 บาท
รายจ่ายอื่น
คาใช้จายฝายอานวย าร

รวม

14,097,500 บาท

จานวน

97,500 บาท

จานวน

4,200,000 บาท

จานวน

7,000,000 บาท

จานวน

2,800,000 บาท

พือจายให้แ สานั งาน จ.ส.ท.ตามที าหนดให้ตังไว้แตละปี ตัง
จายจา รายได้
- ปนไปตามระ บียบสานั งาน จ.ส.ท. วาด้วย งินคาใช้จายฝาย
อานวย าร พ.ศ. 2563
งินทานุบารุงท้องถิน ร้อยละ 30
พือจายให้แ ทศบาลนาไปบูรณะท้องถิน ตังจายจา าไรสุทธิ
- ปนไปตามระ บียบสานั งาน จ.ส.ท. วาด้วย ารจัดสรร งิน าไร
สุทธิของสถานธนานุบาลของ
องค์ รป ครองสวนท้องถิน พ.ศ. 2557
ทุนดา นิน ารของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50
พือ ันไว้ ปนทุนหมุน วียนใน ิจ ารสถานธนานุบาล ตังจายจา
าไรสุทธิ
- ปนไปตามระ บียบสานั งาน จ.ส.ท. วาด้วย ารจัดสรร งิน าไร
สุทธิของสถานธนานุบาลของ
องค์ รป ครองสวนท้องถิน พ.ศ. 2557
บา หน็จรางวัล ร้อยละ 20
- พือจาย ปน งินรางวัลแ จ้าหน้าทีที ียวข้อง ับสถานธนานุ
บาลและพนั งานสถานธนานุบาลทุ คน
ตังจายจา าไรสุทธิ
- ปนไปตามระ บียบสานั งาน จ.ส.ท. วาด้วย ารจัดสรร งิน าไร
สุทธิของสถานธนานุบาลของ
องค์ รป ครองสวนท้องถิน พ.ศ. 2557
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:55:53

นา : 1/50

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ.
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

คาชาระดอ บีย

509,100

คาชาระ นี งิน

5,532,300

งินสมทบ องทุน งินทดแทน

งบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

24,000

งินสมทบ องทุนประ ัน
สังคม

587,600

งินสารองจาย

500,000

บียยังชีพความพิ าร

4,272,000

บียยังชีพผป่วย อดส์

66,000

บียยังชีพผสงอายุ
งบกลาง

แผนงานงบกลาง

13,783,200

งินชวยพิ ศษ
รายจายตามขอผ พัน
คาบารุงสันนิบาต
ทศบาลแ งประ ทศ
ไทย

153,800

โครง ารปรับปรุงและ
พัฒนา ระบบ ารจราจร
ใน ขต ทศบาล

400,000

โครง ารสนับสนุน าร
บริ าร จัด ารศนย์
บริ ารสาธารณสุข
ทศบาล มือง มืองพล

100,000
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แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:55:54

นา : 2/50

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

คาชาระดอ บีย

509,100

คาชาระ นี งิน

5,532,300

งินสมทบ องทุน งินทดแทน

24,000

งินสมทบ องทุนประ ัน
สังคม

587,600

งินสารองจาย

500,000

บียยังชีพความพิ าร

4,272,000

บียยังชีพผป่วย อดส์

66,000

บียยังชีพผสงอายุ
งบกลาง

งบกลาง

รวม

13,783,200

งินชวยพิ ศษ
รายจายตามขอผ พัน
คาบารุงสันนิบาต
ทศบาลแ งประ ทศ
ไทย

153,800

โครง ารปรับปรุงและ
พัฒนา ระบบ ารจราจร
ใน ขต ทศบาล

400,000

โครง ารสนับสนุน าร
บริ าร จัด ารศนย์
บริ ารสาธารณสุข
ทศบาล มือง มืองพล

100,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง

นา : 3/50

แผนงาน
โครง ารสมทบ งิน อง
ทุน ลั ประ ันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่น รือ
พืนที่

1,000,000

งินชวยคาครองชีพผรับ
บานาญ (ช.ค.บ.)

633,300

งินชวยคาทาศพขา
ราช าร/พนั งาน

4,000

งินชวยคาทาศพ
พนั งานจาง

3,000

งินชวยคาทาศพล จาง
ประจา

3,000

งินบา น็จล จาง
ประจา

1,217,100

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

2,832,760

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นาย /รองนาย
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

แผนงานงบกลาง

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

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

312,000

2,376,000
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แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:55:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง

งบบุคลากร

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

นา : 4/50

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารสมทบ งิน อง
ทุน ลั ประ ันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่น รือ
พืนที่

1,000,000

งินชวยคาครองชีพผรับ
บานาญ (ช.ค.บ.)

633,300

งินชวยคาทาศพขา
ราช าร/พนั งาน

4,000

งินชวยคาทาศพ
พนั งานจาง

3,000

งินชวยคาทาศพล จาง
ประจา

3,000

งินบา น็จล จาง
ประจา

1,217,100

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

2,832,760

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นาย /รองนาย

312,000

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

2,376,000
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นา : 5/50

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รอง
นาย

312,000

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

342,000

งิน ดือนนาย /รองนาย
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

954,000
1,449,300

817,500

1,086,900

1,674,800

คาตอบแทนพนั งานจาง

2,995,000

2,550,900

2,448,600

1,625,900

314,300

773,700

งิน ดือนขาราช าร รือ
พนั งานสวนทองถิ่น

14,899,200

2,230,100

65,964,800

4,280,100

1,740,600

3,716,300

งินประจาตาแ นง

582,000

18,000

103,200

103,200

85,200

103,200

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร
รือพนั งานสวนทองถิ่น

510,000

10,600

7,359,000

85,200

67,200

109,200

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จาง

188,800

354,300

202,100

199,700

31,100

66,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของล จาง
ประจา

10,100

20,200

6,000

คา ชาบาน
ค่าตอบแทน

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

คาจางล จางประจา

งินวิทยฐานะ
งบดาเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

252,200

10,000

10,053,600
846,000

48,000

70,000

94,000
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312,000

228,000

48,000

90,000

45,000

8,000

100,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:55:54

นา : 6/50

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รอง
นาย

312,000

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

342,000

งิน ดือนนาย /รองนาย
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

954,000

คาจางล จางประจา

5,280,700

คาตอบแทนพนั งานจาง

งบบุคลากร

งิน ดือนขาราช าร รือ
พนั งานสวนทองถิ่น

696,820
492,200

994,800

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร
รือพนั งานสวนทองถิ่น

8,141,200

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จาง

50,340

งิน พิ่มตาง ๆ ของล จาง
ประจา

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

1,092,340
46,300

งินวิทยฐานะ
คา ชาบาน

11,405,220
93,323,300

งินประจาตาแ นง
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

รวม

10,053,600
48,000

1,620,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

317,000
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นา : 7/50

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

คาตอบแทนผปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

ค่าใช้สอย

115,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

210,000

120,000

241,800

38,800

13,200

41,500

8,400

70,600

คาบารุงรั ษาและซอมแซม

275,000

400,000

45,000

100,000

30,000

620,000

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร

250,000

50,000

44,000

257,000

30,000

100,000

10,000

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

งบดาเนินงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

100,000

คา บียประชุม
ค่าตอบแทน

แผนงานงบกลาง

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

676,000

คาของรางวัล รือ งิน
รางวัล

5,000

คาชดใชความ สีย าย
รือคาสินไ มทดแทน

5,000
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นา : 8/50

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

คาตอบแทนผปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

545,000

คา บียประชุม
ค่าตอบแทน

10,000

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

งบดาเนินงาน

414,300

200,000

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร

ค่าใช้สอย

รวม

1,670,000
250,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

30,000

1,187,000

คาของรางวัล รือ งิน
รางวัล

5,000

คาชดใชความ สีย าย
รือคาสินไ มทดแทน

5,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 9/50

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

คาใชจายใน ารจัด าร
ศึ ษา สา รับศนย์
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
มือง มืองพล
คาใชจายใน ารจัด
ประชุมราช าร
คาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช ารในราช
อาณาจั รฯ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

198,700

50,000

370,000

50,000

50,000

200,000

50,000

30,000

-คาใชจายใน าร ดิน
ทางไปราช ารในราช
อาณาจั รฯ

50,000

คาทดแทน รณีสภาพ
แวดลอม สื่อมโทรม
นื่องจา ระบบ าจัด
มลฝอยของ ทศบาล

100,000

คาพวงมาลัย ชอดอ ไม
ระ ชาดอ ไมและพวง
มาลา

10,000

โครง าร ขงขัน ีฬานั
รียนองค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น ง
ประ ทศไทย
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 10/50

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

คาใชจายใน ารจัด าร
ศึ ษา สา รับศนย์
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
มือง มืองพล

198,700

คาใชจายใน ารจัด
ประชุมราช าร

100,000

คาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช ารในราช
อาณาจั รฯ

700,000

-คาใชจายใน าร ดิน
ทางไปราช ารในราช
อาณาจั รฯ

50,000

คาทดแทน รณีสภาพ
แวดลอม สื่อมโทรม
นื่องจา ระบบ าจัด
มลฝอยของ ทศบาล

100,000

คาพวงมาลัย ชอดอ ไม
ระ ชาดอ ไมและพวง
มาลา

10,000

โครง าร ขงขัน ีฬานั
รียนองค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น ง
ประ ทศไทย

300,000

300,000
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นา : 11/50

แผนงาน
โครง ารขับ คลื่อน าร
นอมนา ลั ปรัชญา
ศรษฐ ิจพอ พียง ไปส
ารปฏิบัติในชีวิต
ประจาวัน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

30,000

โครง ารแขงขัน ีฬา
ลุม โรง รียนสัง ัด
ทศบาล
โครง ารแขงขัน ีฬา
ด็ ยาวชน และ
ประชาชน
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารจัด ิจ รรม วัน
ครอบครัว

20,000

โครง ารจัด ิจ รรม ด็
และ ยาวชน

260,000

โครง ารจัด ิจ รรม
นื่องในวัน อปพร.
โครง ารจัด ็บคา
ธรรม นียม ็บ และขน
ขยะมลฝอย

10,000

180,000

โครง ารจัดแขงขัน ีฬา
ชุมชน
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นา : 12/50

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

โครง ารขับ คลื่อน าร
นอมนา ลั ปรัชญา
ศรษฐ ิจพอ พียง ไปส
ารปฏิบัติในชีวิต
ประจาวัน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

30,000

โครง ารแขงขัน ีฬา
ลุม โรง รียนสัง ัด
ทศบาล

50,000

50,000

โครง ารแขงขัน ีฬา
ด็ ยาวชน และ
ประชาชน

250,000

250,000

โครง ารจัด ิจ รรม วัน
ครอบครัว

20,000

โครง ารจัด ิจ รรม ด็
และ ยาวชน

260,000

โครง ารจัด ิจ รรม
นื่องในวัน อปพร.

10,000

โครง ารจัด ็บคา
ธรรม นียม ็บ และขน
ขยะมลฝอย
โครง ารจัดแขงขัน ีฬา
ชุมชน

180,000

180,000

180,000
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นา : 13/50

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครง ารจัดงาน "วัน
สตรี สา ล" ทศบาล
มือง มืองพล

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

30,000

โครง ารจัดงาน วัน ด็
แ งชาติ

180,000

โครง ารจัดงาน วันตอ
ตานยา สพติดโล

5,000

โครง ารจัดงาน
ประ พณี สง รานต์
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารจัดงาน
ประ พณี ลอย ระทง
โครง ารจัดงาน
ประ พณีแ ทียน ขา
พรรษา
โครง ารจัดงานวันขึนปี
ใ ม
โครง ารจัดงานวันคน
พิ าร แ งชาติ
โครง ารจัดงานวัน
ทศบาล

90,000
30,000
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งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 14/50

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารจัดงาน "วัน
สตรี สา ล" ทศบาล
มือง มืองพล

30,000

โครง ารจัดงาน วัน ด็
แ งชาติ

180,000

โครง ารจัดงาน วันตอ
ตานยา สพติดโล

5,000

โครง ารจัดงาน
ประ พณี สง รานต์

90,000

90,000

โครง ารจัดงาน
ประ พณี ลอย ระทง

180,000

180,000

โครง ารจัดงาน
ประ พณีแ ทียน ขา
พรรษา

700,000

700,000

โครง ารจัดงานวันขึนปี
ใ ม

20,000

20,000

โครง ารจัดงานวันคน
พิ าร แ งชาติ

90,000

โครง ารจัดงานวัน
ทศบาล

30,000
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งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 15/50

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครง ารจัดตังศนย์
ปฏิบัติ าร และจุดตรวจ
ความปลอดภัย ดาน าร
จราจรทางถนนชวง
ทศ าลปีใ ม

20,000

โครง ารจัดตังศนย์
ปฏิบัติ าร และจุดตรวจ
ความปลอดภัย ดาน าร
จราจรทางถนนชวง
ทศ าลสง รานต์

20,000

โครง ารจัดทาฐาน
ขอมล ลาง "Big Data"
ของ ทศบาล มือง มือง
พล

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

20,000

โครง ารจัดทาแผน
พัฒนา ารศึ ษา
โครง ารจัดทาแผน
พัฒนา ทศบาล

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

30,000
100,000

โครง ารจาง มา ็บ
วาดรั ษาความ
สะอาด ถนน ซอย และ
สถานที่สาธารณะ

3,519,800
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งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 16/50

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารจัดตังศนย์
ปฏิบัติ าร และจุดตรวจ
ความปลอดภัย ดาน าร
จราจรทางถนนชวง
ทศ าลปีใ ม

20,000

โครง ารจัดตังศนย์
ปฏิบัติ าร และจุดตรวจ
ความปลอดภัย ดาน าร
จราจรทางถนนชวง
ทศ าลสง รานต์

20,000

โครง ารจัดทาฐาน
ขอมล ลาง "Big Data"
ของ ทศบาล มือง มือง
พล

20,000

โครง ารจัดทาแผน
พัฒนา ารศึ ษา

30,000

โครง ารจัดทาแผน
พัฒนา ทศบาล

100,000

โครง ารจาง มา ็บ
วาดรั ษาความ
สะอาด ถนน ซอย และ
สถานที่สาธารณะ

3,519,800
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นา : 17/50

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครง ารจาง มา ็บ
วาดรั ษาความ
สะอาดตลาดสด
ทศบาล 1
468,000

โครง ารจาง มา
บุคคลภายนอ ปฏิบัติ
งานประจารถสบสิ่ง
โสโคร และฉีดลาง ทอ
ระบายนา
ค่าใช้สอย

277,900

โครง ารจาง มา
บุคคลภายนอ พื่อ
ปฏิบัติงานดาน ลขา นุ
ารและ ารจัด าร ทั่ว
ไปของ อง าร ศึ ษา

720,000

โครง ารจาง มา ็บ
ขนขยะมลฝอยภาย ใน
ขต ทศบาล
โครง ารจาง มาคน
งานรั ษา ความสะอาด
อาคารสานั งาน
ทศบาลและปฏิบัติงาน
ภายใน สานั ปลัด
ทศบาล

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

741,800

โครง ารจาง มา
บริ ารสอน

งบดาเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

2,392,000

502,200
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งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 18/50

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารจาง มา ็บ
วาดรั ษาความ
สะอาดตลาดสด
ทศบาล 1

741,800

โครง ารจาง มา
บริ ารสอน

468,000

โครง ารจาง มา
บุคคลภายนอ ปฏิบัติ
งานประจารถสบสิ่ง
โสโคร และฉีดลาง ทอ
ระบายนา

277,900

โครง ารจาง มา
บุคคลภายนอ พื่อ
ปฏิบัติงานดาน ลขา นุ
ารและ ารจัด าร ทั่ว
ไปของ อง าร ศึ ษา

720,000

โครง ารจาง มา ็บ
ขนขยะมลฝอยภาย ใน
ขต ทศบาล

2,392,000

โครง ารจาง มาคน
งานรั ษา ความสะอาด
อาคารสานั งาน
ทศบาลและปฏิบัติงาน
ภายใน สานั ปลัด
ทศบาล

502,200
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นา : 19/50

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครง ารจาง มาคน
พิ าร

ค่าใช้สอย

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

90,000

โครง ารจาง มาคร
สอน ภาษาชาวตาง
ประ ทศ

งบดาเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

640,000

โครง ารจาง มา
ดา นิน ารปรับปรุง
ซอมแซม ดแล ถนน
ซอย และทาง ทา ภาย
ใน ขต ทศบาล มือง
มืองพล

1,080,000

โครง ารจาง มา
ดา นิน ารปรับปรุง
ซอมแซมไฟฟ้า
สาธารณะตามถนน ซอย
ตางๆ ภายใน ขต
ทศบาล

108,000

โครง ารจาง มาดแล
สวนสาธารณะสวน
ยอม และปรับปรุงภมิ
ทัศน์ ใน ขต ทศบาล

1,739,200

โครง ารจาง มาบุคคล
ภายนอ คัดแย ขยะ
ประจา สถานที่ าจัด
ขยะ

201,000
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งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 20/50

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารจาง มาคน
พิ าร

90,000

โครง ารจาง มาคร
สอน ภาษาชาวตาง
ประ ทศ

640,000

โครง ารจาง มา
ดา นิน ารปรับปรุง
ซอมแซม ดแล ถนน
ซอย และทาง ทา ภาย
ใน ขต ทศบาล มือง
มืองพล

1,080,000

โครง ารจาง มา
ดา นิน ารปรับปรุง
ซอมแซมไฟฟ้า
สาธารณะตามถนน ซอย
ตางๆ ภายใน ขต
ทศบาล

108,000

โครง ารจาง มาดแล
สวนสาธารณะสวน
ยอม และปรับปรุงภมิ
ทัศน์ ใน ขต ทศบาล

1,739,200

โครง ารจาง มาบุคคล
ภายนอ คัดแย ขยะ
ประจา สถานที่ าจัด
ขยะ

201,000
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นา : 21/50

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครง ารจาง มาบุคคล
ภายนอ ชวยปฏิบัติงาน
งานภายใน อง าร
ศึ ษา

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

324,000

โครง ารจาง มาบุคคล
ภายนอ ปฏิบัติงานใน
องวิชา ารและแผน
งาน

804,000

โครง ารจาง มาบุคคล
ภาย นอ ทาความ
สะอาดและปฏิบัติ งาน
ภายใน องคลัง

100,440

โครง ารจาง มาบุคคล
ภายนอ ทาความ
สะอาดอาคารป้อง ัน
และบรร ทาสาธารณภัย

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

200,900

โครง ารจาง มาบุคคล
ภายนอ ชวย ปฏิบัติ
งานใน องชาง

432,000

โครง ารจาง มาบุคคล
ภายนอ ชวย ปฏิบัติ
งานใน องสาธารณสุข
และ สิ่งแวดลอม

1,004,400
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งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 22/50

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารจาง มาบุคคล
ภายนอ ชวยปฏิบัติงาน
งานภายใน อง าร
ศึ ษา

324,000

โครง ารจาง มาบุคคล
ภายนอ ปฏิบัติงานใน
องวิชา ารและแผน
งาน

804,000

โครง ารจาง มาบุคคล
ภาย นอ ทาความ
สะอาดและปฏิบัติ งาน
ภายใน องคลัง

100,440

โครง ารจาง มาบุคคล
ภายนอ ทาความ
สะอาดอาคารป้อง ัน
และบรร ทาสาธารณภัย

200,900

โครง ารจาง มาบุคคล
ภายนอ ชวย ปฏิบัติ
งานใน องชาง

432,000

โครง ารจาง มาบุคคล
ภายนอ ชวย ปฏิบัติ
งานใน องสาธารณสุข
และ สิ่งแวดลอม

1,004,400
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 23/50

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครง ารจาง มาภาย
นอ ทา ความสะอาด
อาคารและบริ วณ
สถานีขนสงผโดยสาร
โครง ารจาง มายาม
รั ษาความปลอดภัย
ประจาสถานที่ าจัด
ขยะ มลฝอยและสิ่ง
ปฏิ ล

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

335,000

โครง ารจาง มายาม
รั ษา ความปลอดภัย
และรั ษา ความสะอาด
ประจาโรง รียน ใน
สัง ัด ทศบาล/ศนย์
พัฒนา ด็ ล็ และใน
สานั งาน

1,836,000

โครง ารตรวจวัด
แอล อฮอล์ พนั งาน
ขับรถโดยสารสาธารณะ
ในชวง ทศ าล
สง รานต์
โครง ารตรวจวัดแอล
ฮอล์ พนั งานขับรถ
โดยสารสาธารณะ ใน
ชวง ทศ าลปีใ ม
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 24/50

แผนงาน
โครง ารจาง มาภาย
นอ ทา ความสะอาด
อาคารและบริ วณ
สถานีขนสงผโดยสาร

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

200,000

รวม

200,000

โครง ารจาง มายาม
รั ษาความปลอดภัย
ประจาสถานที่ าจัด
ขยะ มลฝอยและสิ่ง
ปฏิ ล

335,000

โครง ารจาง มายาม
รั ษา ความปลอดภัย
และรั ษา ความสะอาด
ประจาโรง รียน ใน
สัง ัด ทศบาล/ศนย์
พัฒนา ด็ ล็ และใน
สานั งาน

1,836,000

โครง ารตรวจวัด
แอล อฮอล์ พนั งาน
ขับรถโดยสารสาธารณะ
ในชวง ทศ าล
สง รานต์

5,000

5,000

โครง ารตรวจวัดแอล
ฮอล์ พนั งานขับรถ
โดยสารสาธารณะ ใน
ชวง ทศ าลปีใ ม

5,000

5,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 25/50

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครง ารตลาดสด นา
ซืออยางยั่งยืน
โครง ารติดตาม ตรวจ
สอบคุณภาพนา ของ
แ ลงนาผิวดิน

30,000

โครง ารติดตาม
ประ มินผล ารปฏิบัติ
งานคณะ รรม าร
ชุมชนใน ขต ทศบาล
มือง มืองพล

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารติดตามและ
ประ มินผล แผนพัฒนา
ทศบาล

40,000

40,000

โครง าร ทศบาล มือง
มืองพล ปลอดโรคพิษ
สุนัขบา ตามโครง าร
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจา โรคพิษ
สุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร.สม ด็จพระ จานอง
นาง ธอ จาฟ้า จุฬาภร
ณวลัยลั ษณ์ อัครราช
ุมารี รมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี

100,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 26/50

แผนงาน
โครง ารตลาดสด นา
ซืออยางยั่งยืน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์
150,000

รวม

150,000

โครง ารติดตาม ตรวจ
สอบคุณภาพนา ของ
แ ลงนาผิวดิน

30,000

โครง ารติดตาม
ประ มินผล ารปฏิบัติ
งานคณะ รรม าร
ชุมชนใน ขต ทศบาล
มือง มืองพล

40,000

โครง ารติดตามและ
ประ มินผล แผนพัฒนา
ทศบาล

40,000

โครง าร ทศบาล มือง
มืองพล ปลอดโรคพิษ
สุนัขบา ตามโครง าร
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจา โรคพิษ
สุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร.สม ด็จพระ จานอง
นาง ธอ จาฟ้า จุฬาภร
ณวลัยลั ษณ์ อัครราช
ุมารี รมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี

100,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 27/50

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครง ารบริ ารจัด าร
ความ สี่ยงภายใน
องค์ รอยางมีสวนรวม

10,000

โครง ารป ป้อง ัน
สถาบันสาคัญ ของชาติ

30,000

โครง ารประ วดและ
แขงขันทางวิชา าร

30,000

โครง ารประ วดสื่อ
าร รียน ารสอน

30,000

โครง ารประชาสัมพันธ์
แ ลงทอง ที่ยว อา ภอ
พล
โครง ารประชุม ลุม
วิชา าร พื่อพัฒนางาน
วิชา าร ใ มีคุณภาพ
โครง ารปรับปรุง
คุณภาพแผนชุมชน
โครง ารปรับปรุงแผนที่
ภาษี และทะ บียน
ทรัพย์สิน
โครง ารฝึ ซอมแผน
ป้อง ันและบรร ทา
สาธารณภัย

10,000

45,000

100,440

50,000
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แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:55:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 28/50

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารบริ ารจัด าร
ความ สี่ยงภายใน
องค์ รอยางมีสวนรวม

10,000

โครง ารป ป้อง ัน
สถาบันสาคัญ ของชาติ

30,000

โครง ารประ วดและ
แขงขันทางวิชา าร

30,000

โครง ารประ วดสื่อ
าร รียน ารสอน

30,000

โครง ารประชาสัมพันธ์
แ ลงทอง ที่ยว อา ภอ
พล

7,500

7,500

โครง ารประชุม ลุม
วิชา าร พื่อพัฒนางาน
วิชา าร ใ มีคุณภาพ

10,000

โครง ารปรับปรุง
คุณภาพแผนชุมชน

45,000

โครง ารปรับปรุงแผนที่
ภาษี และทะ บียน
ทรัพย์สิน

100,440

โครง ารฝึ ซอมแผน
ป้อง ันและบรร ทา
สาธารณภัย

50,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 29/50

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

ค่าใช้สอย

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครง ารฝึ อบรม พื่อ
สริมสรางความ ขม
แข็งของชุมชน ทศบาล
มือง มืองพล

150,000

โครง ารฝึ อบรม
พัฒนา ศั ยภาพของ
ด็ และ ยาวชนใน ขต
ทศบาล

50,000

โครง ารฝึ อบรม พิ่ม
ศั ย ภาพอาสาสมัคร
ป้อง ันภัยฝ่าย พล
รือน(อปพร.)
งบดาเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครง ารฝึ อบรมและ
พัฒนา บุคลา รของ
ทศบาล

50,000

50,000

โครง ารฝึ อบรมอาชีพ
แ สมาชิ ในชุมชน
ทศบาล มือง มืองพล
และทัศนศึ ษาดงาน

55,000

โครง าร ฝ้าระวัง
ป้อง ันและ ควบคุมโรค
ไข ลือดออ และไขซิ า

50,000

โครง าร ฝ้าระวัง
ป้อง ันและ ควบคุมโรค
ระบบ ทาง ดินอา าร

35,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 30/50

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารฝึ อบรม พื่อ
สริมสรางความ ขม
แข็งของชุมชน ทศบาล
มือง มืองพล

150,000

โครง ารฝึ อบรม
พัฒนา ศั ยภาพของ
ด็ และ ยาวชนใน ขต
ทศบาล

50,000

โครง ารฝึ อบรม พิ่ม
ศั ย ภาพอาสาสมัคร
ป้อง ันภัยฝ่าย พล
รือน(อปพร.)

50,000

โครง ารฝึ อบรมและ
พัฒนา บุคลา รของ
ทศบาล

50,000

โครง ารฝึ อบรมอาชีพ
แ สมาชิ ในชุมชน
ทศบาล มือง มืองพล
และทัศนศึ ษาดงาน

55,000

โครง าร ฝ้าระวัง
ป้อง ันและ ควบคุมโรค
ไข ลือดออ และไขซิ า

50,000

โครง าร ฝ้าระวัง
ป้อง ันและ ควบคุมโรค
ระบบ ทาง ดินอา าร

35,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 31/50

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครง าร ฝ้าระวังความ
ปลอดภัยของนาอุปโภค
บริโภคในชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

100,000

โครง าร ฝ้าระวัง
ป้อง ันและควบคุม าร
แพรโรคติด ชือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID19) สถานีขนสงผ
โดยสาร ทศบาล มือง
มืองพล

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารพัฒนา ารใช
ระบบงานสารบรรณ
อิ ล็ ทรอนิ ส์ของ
ทศบาล มือง มืองพล

30,000

โครง ารพัฒนาขา
ราช ารคร ใน
โรง รียน/ครศนย์พัฒนา
ด็ ล็

459,000

โครง ารพัฒนาระบบ
บริ ารอนามัยสิ่งแวด
ลอม

10,000

โครง ารพัฒนาราน
จา นาย ม่าส
มาตรฐานอา าร
ปลอดภัย

30,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 32/50

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

โครง าร ฝ้าระวังความ
ปลอดภัยของนาอุปโภค
บริโภคในชุมชน
โครง าร ฝ้าระวัง
ป้อง ันและควบคุม าร
แพรโรคติด ชือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID19) สถานีขนสงผ
โดยสาร ทศบาล มือง
มืองพล

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

100,000

20,000

20,000

โครง ารพัฒนา ารใช
ระบบงานสารบรรณ
อิ ล็ ทรอนิ ส์ของ
ทศบาล มือง มืองพล

30,000

โครง ารพัฒนาขา
ราช ารคร ใน
โรง รียน/ครศนย์พัฒนา
ด็ ล็

459,000

โครง ารพัฒนาระบบ
บริ ารอนามัยสิ่งแวด
ลอม

10,000

โครง ารพัฒนาราน
จา นาย ม่าส
มาตรฐานอา าร
ปลอดภัย

30,000
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:55:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 33/50

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพและความ ขม
แข็งใ ับคณะ
รรม าร ารศึ ษา
ทศบาล มือง มืองพล
และผที่มีสวน ี่ยวของ
ับ ารจัดทาแผน าร
ศึ ษา

ค่าใช้สอย

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

100,000

โครง าร พิ่มประสิทธิ
ภาพระบบระบายนา
งบดาเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

50,000

โครง ารม รรม าร
ศึ ษา ทองถิ่นระดับ
ภาคตะวันออ ฉียง
นือและศึ ษาและด
งาน

50,000

โครง ารย ยอง ชิดช
ียรติ ครและบุคลา ร
ดี ดนใน สถานศึ ษา

20,000

โครง ารรณรงค์ ลด
ภาวะโล รอน

10,000

โครง ารรณรงค์ าร คัด
แย ขยะและทิง ขยะ
อยางถ วิธี

80,000
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:55:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 34/50

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพและความ ขม
แข็งใ ับคณะ
รรม าร ารศึ ษา
ทศบาล มือง มืองพล
และผที่มีสวน ี่ยวของ
ับ ารจัดทาแผน าร
ศึ ษา

100,000

โครง าร พิ่มประสิทธิ
ภาพระบบระบายนา

50,000

โครง ารม รรม าร
ศึ ษา ทองถิ่นระดับ
ภาคตะวันออ ฉียง
นือและศึ ษาและด
งาน

50,000

โครง ารย ยอง ชิดช
ียรติ ครและบุคลา ร
ดี ดนใน สถานศึ ษา

20,000

โครง ารรณรงค์ ลด
ภาวะโล รอน

10,000

โครง ารรณรงค์ าร คัด
แย ขยะและทิง ขยะ
อยางถ วิธี

80,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 35/50

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครง ารรณรงค์ลาง
สวม พรอม ันรับวัน
สง รานต์

ค่าใช้สอย

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

10,000

โครง ารศึ ษาด
งานม รรม าร
จัด ารศึ ษาทองถิ่น
(ระดับประ ทศ)

งบดาเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

50,000

โครง ารสง สริม
ิจ รรม พื่อ าร รั ษา
ทรัพยา ร ธรรมชาติ
และ สิ่งแวดลอม

20,000

โครง ารสง สริม าร
พัฒนา คุณภาพชีวิตผสง
อายุ

90,000

โครง ารสง สริม าร
พัฒนา มืองสิ่งแวดลอม
ยั่งยืน

35,000

โครง ารสง สริมและ
พัฒนา ระบบบริ าร
สาธารณสุขมลฐาน ใน
ชุมชน

276,000

โครง ารสง สริมและ
พัฒนา าร ประ อบ
ิจ ารจา นายอา าร

80,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 36/50

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารรณรงค์ลาง
สวม พรอม ันรับวัน
สง รานต์

10,000

โครง ารศึ ษาด
งานม รรม าร
จัด ารศึ ษาทองถิ่น
(ระดับประ ทศ)

50,000

โครง ารสง สริม
ิจ รรม พื่อ าร รั ษา
ทรัพยา ร ธรรมชาติ
และ สิ่งแวดลอม

20,000

โครง ารสง สริม าร
พัฒนา คุณภาพชีวิตผสง
อายุ

90,000

โครง ารสง สริม าร
พัฒนา มืองสิ่งแวดลอม
ยั่งยืน

35,000

โครง ารสง สริมและ
พัฒนา ระบบบริ าร
สาธารณสุขมลฐาน ใน
ชุมชน

276,000

โครง ารสง สริมและ
พัฒนา าร ประ อบ
ิจ ารจา นายอา าร

80,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 37/50

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครง ารสง สริมและ
พัฒนาระบบ ารจัด
ระ บียบ าร จา นาย
สินคาในที่ รือ ทาง
สาธารณะ
โครง ารสง สริมวิถีชีวิต
แบบ ประชาธิปไตยและ
ารสรางความ
ปรองดองสมานฉันท์

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

30,000

30,000

โครง ารสง สริม
ศั ยภาพ ารจัด าร
ศึ ษาของทองถิ่นคา
ปจจัย พืนฐานสา รับ
นั รียนยา จน

914,000

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ใน ารจัด าร
ศึ ษาตังแตระดับ
อนุบาลจนจบ ารศึ ษา
ขัน พืนฐาน

7,681,500

โครง ารสนับสนุนและ
พัฒนา ารจัด ารศึ ษา
ของศนย์พัฒนา ด็ ล็

180,000

โครง ารสนับสนุน
อา าร ลางวัน

5,587,400
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แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:55:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 38/50

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารสง สริมและ
พัฒนาระบบ ารจัด
ระ บียบ าร จา นาย
สินคาในที่ รือ ทาง
สาธารณะ

30,000

โครง ารสง สริมวิถีชีวิต
แบบ ประชาธิปไตยและ
ารสรางความ
ปรองดองสมานฉันท์

30,000

โครง ารสง สริม
ศั ยภาพ ารจัด าร
ศึ ษาของทองถิ่นคา
ปจจัย พืนฐานสา รับ
นั รียนยา จน

914,000

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ใน ารจัด าร
ศึ ษาตังแตระดับ
อนุบาลจนจบ ารศึ ษา
ขัน พืนฐาน

7,681,500

โครง ารสนับสนุนและ
พัฒนา ารจัด ารศึ ษา
ของศนย์พัฒนา ด็ ล็

180,000

โครง ารสนับสนุน
อา าร ลางวัน

5,587,400
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 39/50

แผนงาน
โครง ารสัมมนา ชิง
ปฏิบัติ าร ารจัดทา
งบประมาณรายจาย
ประจาปีอยางมีสวนรวม

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

40,000

โครง ารสานั งานสี
ขียว (Green Office)

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

30,000

โครง าร สริมสราง
คุณธรรม และความ
โปรงใสใน าร ปฏิบัติ
ราช าร พื่อป้อง ัน
ารทุจริตและผล
ประโยชน์ ทับซอน

25,000

โครง ารใ บริ าร
ขอมล ขาวสารแ
ประชาชน

40,000

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ ารประ มินผล
ารปฏิบัติ ราช ารของ
พนั งานคร และ
บุคลา รทาง ารศึ ษา
โครง ารอบรมดาน
ระ บียบ ฎ มาย
ฎ ณฑ์ที่ถือ ปฏิบัติ
และจริยธรรมของ จา
นาที่และประชาชน

60,000

25,000
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แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:55:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 40/50

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารสัมมนา ชิง
ปฏิบัติ าร ารจัดทา
งบประมาณรายจาย
ประจาปีอยางมีสวนรวม

40,000

โครง ารสานั งานสี
ขียว (Green Office)

30,000

โครง าร สริมสราง
คุณธรรม และความ
โปรงใสใน าร ปฏิบัติ
ราช าร พื่อป้อง ัน
ารทุจริตและผล
ประโยชน์ ทับซอน

25,000

โครง ารใ บริ าร
ขอมล ขาวสารแ
ประชาชน

40,000

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ ารประ มินผล
ารปฏิบัติ ราช ารของ
พนั งานคร และ
บุคลา รทาง ารศึ ษา

60,000

โครง ารอบรมดาน
ระ บียบ ฎ มาย
ฎ ณฑ์ที่ถือ ปฏิบัติ
และจริยธรรมของ จา
นาที่และประชาชน

25,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 41/50

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครง ารอบรมพัฒนา
ครและบุคลา ร าร
ศึ ษาและศึ ษาดงาน
โครง ารอบรมใ ความ
ร ทาง ฎ มายแ
ประชาชน พื่อป้อง ัน
อาชญา รรม ารคุม
ครองสิทธิ สรีภาพ และ
าร ขาถึง ระบวน าร
ยุติธรรม

ค่าใช้สอย

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

100,000

25,000

โครง ารอบรมอาสา
สมัคร ผดแลคนพิ าร
งบดาเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

30,000

โครง ารอิน ตอร์ น็ต
โรง รียน

50,400

โครงจาง มาบุคคล
ภายนอ ชวยปฏิบัติ
งานใน องสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

1,286,000

จาง มาบุคคลภายนอ
ปฏิบัติงานใน อง
สวัสดิ าร สังคม

324,000

จาง มาบุคคลภายนอ
ปฏิบัติงานฝง ลบขยะ
มล ฝอยของ ทศบาล
มือง มืองพล

201,000
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:55:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 42/50

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารอบรมพัฒนา
ครและบุคลา ร าร
ศึ ษาและศึ ษาดงาน

100,000

โครง ารอบรมใ ความ
ร ทาง ฎ มายแ
ประชาชน พื่อป้อง ัน
อาชญา รรม ารคุม
ครองสิทธิ สรีภาพ และ
าร ขาถึง ระบวน าร
ยุติธรรม

25,000

โครง ารอบรมอาสา
สมัคร ผดแลคนพิ าร

30,000

โครง ารอิน ตอร์ น็ต
โรง รียน

50,400

โครงจาง มาบุคคล
ภายนอ ชวยปฏิบัติ
งานใน องสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

1,286,000

จาง มาบุคคลภายนอ
ปฏิบัติงานใน อง
สวัสดิ าร สังคม

324,000

จาง มาบุคคลภายนอ
ปฏิบัติงานฝง ลบขยะ
มล ฝอยของ ทศบาล
มือง มืองพล

201,000
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นา : 43/50

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
วัสดุ อสราง

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
80,000

วัสดุ าร ษตร

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

15,000

630,000

5,000

320,000

วัสดุ ีฬา
วัสดุคอมพิว ตอร์

ค่าวัสดุ

70,000

วัสดุ ครื่องดับ พลิง

90,000

วัสดุ ครื่องแตง าย

90,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

50,000

5,000

วัสดุงานบานงานครัว

115,000

2,551,100

15,000

5,000

170,000

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น

280,000

40,000

50,000

4,000

1,140,000

210,000

75,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

125,000

วัสดุสานั งาน

400,000

วัสดุอื่น
คานาประปา คานาบาดาล

63,000

5,000

20,000

450,000

30,000

180,000

70,000

80,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

40,000

45,000
5,000

5,000

20,000

120,000

620,000

13,000

40,000

คาบริ ารโทรศัพท์

80,000

10,000

20,000

5,000

คาบริ ารไปรษณีย์

80,000

คาบริ ารสื่อสารและโทร
คมนาคม
คาไฟฟ้า

งบลงทุน

50,000
135,000

วัสดุสารวจ

ค่าสาธารณูปโภค

4,000

40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

งบดาเนินงาน

297,000

187,600
1,330,000

คา อสรางสิ่งสาธารณป าร
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1,400,000

120,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:55:54

นา : 44/50

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

วัสดุ อสราง

แผนงานการ
พาณิชย์
10,000

วัสดุ าร ษตร
วัสดุ ีฬา

ค่าวัสดุ

งบดาเนินงาน

100,000

100,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

471,000

วัสดุ ครื่องดับ พลิง

90,000

วัสดุ ครื่องแตง าย

225,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

3,000

53,000

วัสดุงานบานงานครัว

5,000

2,861,100

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น

50,000

1,774,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

54,000

599,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

398,000

วัสดุสานั งาน

635,000

วัสดุอื่น
คานาประปา คานาบาดาล
คาบริ ารโทรศัพท์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

5,000
5,000

30,000

88,000

881,000

5,000

120,000

คาบริ ารไปรษณีย์

80,000

คาบริ ารสื่อสารและโทร
คมนาคม
คาไฟฟ้า

งบลงทุน

735,000
325,000

วัสดุสารวจ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

187,600
772,000

คา อสรางสิ่งสาธารณป าร
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3,622,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:55:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 45/50

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

คาชด ชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครง ารซอมสรางผิว
จราจร ทอระบายนา
รอบสถานีขนสง
ทศบาล มือง มืองพล
อา ภอพล จัง วัด
ขอนแ น
งินชด ชยคางานตาม
สัญญาแบบปรับราคาได
(คา K)
งินอุด นุนรัฐวิสา ิจ
งินอุด นุนสวนราช าร
งินอุด นุนองค์ รประชาชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครง ารขอรับ งินอุด
นุน ารบริ ารงาน าร
จัดตังยามทองถิ่น

250,000

โครง าร งินอุด นุน
ชุมชนใน ขต ทศบาล
มือง มืองพล
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แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:55:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 46/50

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

คาชด ชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครง ารซอมสรางผิว
จราจร ทอระบายนา
รอบสถานีขนสง
ทศบาล มือง มืองพล
อา ภอพล จัง วัด
ขอนแ น
งินชด ชยคางานตาม
สัญญาแบบปรับราคาได
(คา K)

1,027,800

1,027,800

42,000

42,000

งินอุด นุนรัฐวิสา ิจ
งินอุด นุนสวนราช าร
งินอุด นุนองค์ รประชาชน
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครง ารขอรับ งินอุด
นุน ารบริ ารงาน าร
จัดตังยามทองถิ่น
โครง าร งินอุด นุน
ชุมชนใน ขต ทศบาล
มือง มืองพล

250,000

350,000

350,000

•••• 365 ••• 369

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:55:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 47/50

แผนงาน
โครง ารสนับสนุนงบ
ประมาณ ตามแผน าร
ดา นินงานรัฐพิธี
ประจาปีงบประมาณ
2563

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

เงินอุดหนุน

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

30,000

โครง ารอุด นุน าร
ไฟฟ้าสวน ภมิภาคขยาย
ขตระบบจา นาย
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
ตามถนน สายตางๆ
ถนน มืองพล
งบเงินอุดหนุน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

250,000

โครง ารอุด นุนชุมชน
ภายใน ขต ทศบาลฯ
สา รับ าร ดา นินงาน
ตามแนวทาง โครง าร
พระราชดาริดาน
สาธารณสุข

280,000

โครง ารอุด นุนที่ทา
ารป ครองจัง วัด
ขอนแ นตามโครง าร
ป้อง ันและปราบปราม
ยา สพติดจัง วัด
ขอนแ น

50,000
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:55:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

นา : 48/50

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารสนับสนุนงบ
ประมาณ ตามแผน าร
ดา นินงานรัฐพิธี
ประจาปีงบประมาณ
2563

30,000

โครง ารอุด นุน าร
ไฟฟ้าสวน ภมิภาคขยาย
ขตระบบจา นาย
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
ตามถนน สายตางๆ
ถนน มืองพล

250,000

โครง ารอุด นุนชุมชน
ภายใน ขต ทศบาลฯ
สา รับ าร ดา นินงาน
ตามแนวทาง โครง าร
พระราชดาริดาน
สาธารณสุข

280,000

โครง ารอุด นุนที่ทา
ารป ครองจัง วัด
ขอนแ นตามโครง าร
ป้อง ันและปราบปราม
ยา สพติดจัง วัด
ขอนแ น

50,000
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:55:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

นา : 49/50

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครง ารอุด นุนที่ทา
ารป ครองอา ภอพล
ตามโครง ารป้อง ัน
และปราบปรามยา สพ
ติดอา ภอพล
รวม

50,000

31,621,160

33,605,880

7,596,100
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112,927,700

11,321,400

2,889,800

21,918,300

705,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564 15:55:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

นา : 50/50
แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงาน

แผนงานการ
พาณิชย์

โครง ารอุด นุนที่ทา
ารป ครองอา ภอพล
ตามโครง ารป้อง ัน
และปราบปรามยา สพ
ติดอา ภอพล
รวม

รวม

50,000

2,767,700

1,069,800

2,349,160
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228,772,000

