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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทศบาลตาบลทาไม
อา ภอ ทามะ า จัง วัด าญจนบรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 62,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

13,500,920 บาท

งบบุคลากร

รวม

7,630,920 บาท

รวม

2,848,320 บาท

งิน ดือนนาย /รองนาย

จานวน

725,760 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนของนาย ทศมนตรีและ
รองนาย ทศมนตรีตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
และ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ
งินคาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย

จานวน

180,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนประจาตาแ นงของนาย ทศมนตรี
และรองนาย ทศมนตรี ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
และ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ
งินคาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย

จานวน

180,000 บาท

จานวน

207,360 บาท

จานวน

1,555,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพิ ศษนาย ทศมนตรี
และรองนาย ทศมนตรี
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ
งินคาตอบแทน ลขาน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค์ าร
บริ ารสวนตาบล
พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ลขาน ารและ
ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรีตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
และ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ
งินคาตอบแทนสมาชิ สภาองค์ รป ครองสวนทองถิ่น
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดือนของประธานสภา ทศบาล
รองประธานสภา ทศบาล และสมาชิ สภา ทศบาล
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

4,782,600 บาท

จานวน

3,280,000 บาท

จานวน

84,000 บาท

จานวน

204,000 บาท

จานวน

267,300 บาท

จานวน

922,300 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาล พรอมทั้ง งินปรับปรง
งิน ดือนใน นวยงานนี้ ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน
ทศบาลจัง วัด าญจนบรี และ นังสือที่ ี่ยวของ
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
พื่อจาย ป็น งินคาครองชีพชั่วคราว งินคาตอบแทนพิ ศษ
งินปรับ พิ่มสา รับคณวฒิ ใ แ พนั งาน ทศบาล
ใน นวยงานนี้ ตามประ าศคณะ รรม ารของพนั งาน
ทศบาลจัง วัด าญจนบรี และ นังสือที่ ี่ยวของ
งินประจาตาแ นง
พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงพนั งาน ทศบาล
ตามประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน ทศบาล
จัง วัด าญจนบรี และ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ

คาจางล จางประจา
พื่อจาย ป็นคาจางใ แ ล จางประจา พรอมทั้ง งินปรับปรง
คาจางใน นวยงานนี้ ตามประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน
ทศบาลจัง วัด าญจนบรี และ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ

คาตอบแทนพนั งานจาง
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจางทั่วไปและ
พนั งานจางตามภาร ิจ ของ นวยงานนี้
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ
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งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง

จานวน

25,000 บาท

รวม

3,495,000 บาท

รวม

385,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจางทั่วไป
และพนั งานตามภาร ิจ ใน นวยงานนี้
ตามประ าศคณะ รรม ารของพนั งาน ทศบาล
จัง วัด าญจนบรี และ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ องค์ รป ครองสวน
ทองถิ่น
พื่อจาย ป็น งินรางวัล ารปฏิบัติงานของ จา นาที่ตารวจ
ใน ารตรวจตรา และปราบปรามผ ระทาผิดละ มิด ทศบัญญัติ
ารรั ษาความสะอาดและความ ป็นระ บียบ รียบรอย
ของบาน มืองตามอัตราที่ ฎ มาย า นด พื่อจาย ป็น
- คา บี้ย ลี้ยง อปพร.ที่ไดรับคาสั่งใ ปฏิบัติ นาที่ ับ ทศบาล
- คาตอบแทนคณะ รรม ารชดตางๆ ของ ทศบาล
-คาตอบแทน จา นาที่ใน าร ลือ ตั้ง
- คาตอบแทนของขาราช าร พนั งาน รือล จางของสวน
ราช าร นวยงานของรัฐ รือองค์ รป ครองสวนทองถิ่น
ประ ภทอื่นที่ ทศบาลขอยืมตัวมาชวยปฏิบัติงานชั่วคราว
- งินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)
ประจาปีใ แ พนั งานและล จางใน นวยงานนี้
-ตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่สด
ที่มท.0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 ร ฎาคม 2561 รื่อง ซั ซอม
แนวทางปฏิบัติ ารตั้งงบประมาณ พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดา นิน
าร ลือ ตั้งทองถิ่น
โดยจายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยและ
นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ
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คา บี้ยประชม

จานวน

3,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา บี้ยประชม รรม ารที่ไดรับ ารแตงตั้งจา
สภา ทศบาลใ ทา นาที่ ี่ยว ับงานสภา ทศบาล ชน
ประชมพิจารณาคาขอแปรญัตติราง ทศบัญญัติตางๆ ป็นตน
ใ ไดรับ บี้ยประชมรายครั้ง ฉพาะครั้งที่มาประชม
ครั้งละ 250 บาท ตอคน สา รับประธาน รรม าร
ของแตละคณะใ ไดรับ บี้ยประชม พิ่มขึ้นอี 1 ใน 4
ของอัตรา บี้ยประชมดัง ลาวสา รับ ารประชม
ของแตละคณะ รรม ารในวัน ดียว ันมา วา 1 ครั้ง
ใ ประธาน รรม ารและ รรม ารไดรับ บี้ยประชม
พียงครั้ง ดียว
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ใ แ พนั งาน ทศบาลและล จางผไดรับคาสั่งใ ปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร
คา ชาบาน
พื่อจาย ป็น งินคาชวย ลือพนั งาน ทศบาลใน นวยงานนี้
ป็นคา ชาบาน ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
คา ชาบานของขาราช ารสวนทองถิ่น
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
พื่อจาย ป็น งินสวัสดิ ารใ แ ผบริ ารทองถิ่น
พนั งาน ทศบาล และล จางประจา ใน นวยงานนี้
ป็นคา ลา รียนบตรซึ่งมีสิทธิไดรับ ารชวย ลือตามระ บียบฯ
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ค่าใช้สอย

รวม

1,930,000 บาท

จานวน

720,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคา ชา ครื่องถาย อ สาร คาธรรม นียม และ
คาลงทะ บียนตาง ๆ คาจาง มาบริ ารตาง ๆ ชน
คาจางยามรั ษาความปลอดภัย คาติดตั้งโทรศัพท์
คาจาง มาทาความสะอาด คาประ ันภัยรถ
ตลอดจนคา พรบ. ตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จา ป็น
ป็นไปตามบัญชีจาแน ประ ภทรายจาย
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
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-คารับรองใน ารตอนรับบคคล รือคณะบคคล
จานวน 50,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาอา าร คา ครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ์
อ สาร คาใชจายที่ ี่ยว นื่องใน าร ลี้ยงรับรอง และ
คาใชจายอื่น ซึ่งจา ป็นตองจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
พื่อจาย ป็นคารับรองใน ารตอนรับบคคล รือคณะบคคล
ที่มานิ ทศงาน ตรวจงาน รือ ยี่ยมชม รือทัศนะศึ ษา
ดงาน โดยคานวณตั้งจายในอัตราไม ินรอยละ 1
ของรายไดจริง ในปีงบประมาณที่ลวงมาแลว
โดยไมรวม งินอด นน งิน งินจายขาด งินสะสม
รือ งินที่ผอทิศใ โดยตั้งจายตาม นังสือ ระทรวง
ม าดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 ร ฎาคม 2548 ประ อบ ับ นังสือ
จัง วัด าญจนบรีที่ 0816.5/ว16711
ลงวันที่ 5 สิง าคม 2548และในปีงบประมาณ 2562 ทศบาลมี
รายได 69,179,099.14.-บาท
ั งินอด นน ฉพาะ ิจ งิน งินจายขาด งินสะสม
รือ งินที่มีผอทิศใ จานวน 27,615,254.-บาท
คง ลือรายไดจริงที่นาไปคานวณ 41,563,845.14บาท มื่อ
คานวณรอยละ 1 แลว ป็น งิน 415,638.45 บาท
จึงตั้งจายไว จานวน 50,000.- บาท
-คาใชจายใน าร ลี้ยงรับรองใน ารประชมสภา ทศบาล
รือคณะ รรม าร รือคณะอน รรม าร
จานวน 30,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาอา าร ครื่องดื่มตางๆ ครื่องใชใน าร
ลี้ยงรับรอง และคาบริ าร สา รับ าร ลี้ยงรับรองใน ารประชม
สภาทองถิ่น รือคณะ รรม าร รือคณะอน รรม าร
ที่ไดรับแตงตั้งตาม ฎ มาย รือตามระ บียบ รือ นังสือ
สั่ง ารของ ระทรวงม าดไทย รือ ารประชมระ วาง
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น ับองค์ รป ครองสวนทองถิ่น รือ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น ับรัฐวิสา ิจ รือ อ ชน
รวมถึงผ ขารวมประชมอื่นๆและ จา นาที่ ที่ ี่ยวของ
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ซึ่ง ขารวมประชม โดยตั้งจายตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 ร ฎาคม 2548
ประ อบ ับ นังสือจัง วัด าญจนบรี
ที่ 0816.5/;16711
ลงวันที่ 5 สิง าคม 2548
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

400,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารของผบริ าร
ทองถิ่น สมาชิ พนั งานและล จางใน นวยงานนี้
ที่ไดรับคาสั่งใ ดินทางไปราช าร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง
คาพา นะ ดินทาง คา ชาที่พั ระ วาง ดินทาง รวมถึง
คาลงทะ บียนตางๆ ที่ ี่ยวของ ับ าร ดินทางไปราช าร
และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย
คาใชจายใน าร ลือ ตั้งที่คณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง า นด

จานวน

300,000 บาท

คาใชจายใน าร ลือ ตั้งตามที่คณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง า นด
พื่อ ป็นคาใชจายสา รับจัด าร ลือ ตั้งของ ทศบาลตาบลทาไม
ตามที่ ฎ มาย า นดอี ทั้งใ ความรวมมือใน ารประชาสัมพันธ์
ารรณรงค์ รือ ารใ ขอมลขาวสารแ ประชาชน ใ ทราบถึง
สิทธิและ นาที่ ารมีสวนรวมทาง าร มือง ใน าร ลือ ตั้ง
สภาผแทนราษฎร และ รือสมาชิ วฒิสภา
รวมทั้ง าร ลือ ตั้งในท ระดับ
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท. 0808.2
/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถนายน 2561
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติประ อบรัฐธรรมนญวาดวย
คณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง พ.ศ. 2560
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ าร ลือ ตั้งสมาชิ สภาทองถิ่น
รือผบริ ารทองถิ่น พ.ศ. 2562รวมทั้ง ฏ มาย,
ระ บียบและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ ับ าร ลือ ตั้ง
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คาใชจายอัน ป็น ารพิทั ษ์รั ษาไว ซึ่งชาติ ศาสนา และพระม า
ษัตริย์
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัด ิจ รรม/โครง าร นื่องในวโร าส
งานสาคัญตางๆ ใ ับผนาชมชน จิตอาสา และประชาชน
ป็น คาวัสดสานั งาน คาอา ารและ ครื่องดื่ม คาสนับสนน
และ งินรางวัลสา รับสนับสนน ารประ วด ของที่ระลึ
ใน ารจัดงาน คาวัสดโฆษณาและ ผยแพร คา ชา วที
คาจางดนตรี-นั รอง คาจาง มาชด ารแสดง
คาจาง มาบริ าร คา ชา ครื่องไฟ คา ชาอป รณ์ไฟฟ้า
และ ครื่องขยาย สียง ตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จา ป็นตองจาย
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่สด ที่ มท0808.2/ว
3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี
พ.ศ.2564 ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย
คาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ
ารสงนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 103
ลาดับที่ 1

จานวน

100,000 บาท

นา : 9/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:45

โครง ารจัดงานวัน ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม ด็จพระวชิร
ลา จาอย ัว รัช าลที่ 10
พื่อจาย ป็นคาใชจายในโครง ารฯ ป็นคาพิธี าร
ทางศาสนา (ปัจจัยพระภิ ษสงฆ์ ครื่องไทยธรรมปัจจัย
ใน ารทาบญ ดอ ไม ธป ทียน ฯลฯ) คาวัสดสานั งาน
คาอา ารและ ครื่องดื่ม คา งินสนับสนนและรางวัล
คา งินสนับสนน รือของที่ระลึ ใน ารจัดงาน คาวัสดโฆษณา
และ ผยแพร คาพลดอ ไมไฟ คา ชา วที คาจาง มาดนตรี
นั รอง คาจาง มาชด ารแสดง คาจาง มาบริ าร
คา ชา ครื่องไฟและอป รณ์ไฟฟ้า คา ชา ครื่องขยาย สียง
คาจัดทาโล คาพิมพ์วฒิบัตร ตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย
คาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารสง
นั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) นาที่ 103
ลาดับที่ 2

จานวน

100,000 บาท

นา : 10/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:45

โครง ารจัดงานวัน ฉลิมพระชนมพรรษาสม ด็จพระนาง จาสิริ ิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ลวง
พื่อจาย ป็นคาใชจายในโครง ารฯ ป็นคาพิธี าร
ทางศาสนา (ปัจจัยพระภิ ษสงฆ์ ครื่องไทยธรรม
ปัจจัยใน ารทาบญ ดอ ไม ธป ทียน ฯลฯ)
คาวัสดสานั งาน คาอา ารและ ครื่องดื่ม
คา งินสนับสนนและรางวัล คา งินสนับสนน รือ
ของที่ระลึ ใน ารจัดงาน คาวัสดโฆษณาและ ผยแพร
คาพลดอ ไมไฟ คา ชา วที คาจาง มาดนตรี – นั รอง
คาจาง มาชด ารแสดง คาจาง มาบริ าร คา ชา ครื่องไฟ
และอป รณ์ไฟฟ้า คา ชา ครื่องขยาย สียง คาจัดทาโล
คาพิมพ์วฒิบัตร ตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย
คาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารสง
นั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561- 2565)
นาที่ 104 ลาดับที่ 4

จานวน

20,000 บาท

นา : 11/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:45

โครง ารจัดงานวัน ฉลิมพระชนมพรรษาสม ด็จพระนาง จาสทิดา
พระบรมราชินี
พื่อจาย ป็นคาใชจายในโครง ารฯ ป็นคาพิธี าร
ทางศาสนา (ปัจจัยพระภิ ษสงฆ์ ครื่องไทยธรรม
ปัจจัยใน ารทาบญ ดอ ไม ธป ทียน ฯลฯ)
คาวัสดสานั งาน คาอา ารและ ครื่องดื่ม
คา งินสนับสนนและรางวัล คา งินสนับสนน รือ
ของที่ระลึ ใน ารจัดงาน คาวัสดโฆษณาและ ผยแพร
คาพลดอ ไมไฟ คา ชา วที คาจาง มาดนตรี – นั รอง
คาจาง มาชด ารแสดง คาจาง มาบริ าร
คา ชา ครื่องไฟและอป รณ์ไฟฟ้า คา ชา ครื่องขยาย สียง
คาจัดทาโล คาพิมพ์วฒิบัตร ตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย
คาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ
ารสงนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬา
ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ 104 ลาดับที่ 3

จานวน

30,000 บาท

นา : 12/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:45

โครง าร พิ่มศั ยภาพของบคลา ร ทศบาลตาบลทาไม

จานวน

100,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

พื่อ ป็นคาใชจายใน ารฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองค์ความร
ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานขององค์ รป ครองสวนทองถิ่นใ แ
คณะผบริ าร สมาชิ สภาทองถิ่น ขาราช าร และพนั งาน
ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น ป็นคาวัสดสานั งาน
คาวัสดโฆษณาและ ผยแพร คาจาง มาบริ าร คาตอบแทน
วิทยา ร คายานพา นะ ดินทาง คาอา ารและ ครื่องดื่ม
คาใชจายอื่นๆ ตามความจา ป็นในโครง ารนี้
พื่อ ป็นคาใชจายใน ารจัด ิจ รรม/โครง าร พื่อ ป็น ารพัฒนา
องค์ความร และ พิ่มศั ยภาพของบคลา ร
ทั้งฝาย าร มืองและฝายประจาของ ทศบาลตาบลทาไม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย
คาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารสง
นั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่สด
ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี
พ.ศ.2564 ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย
ใน ารฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แ ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ที่ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 นาที่ 4 ลาดับที่ 1

คาบารงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็นคาบารงรั ษาและซอมแซมทรัพย์สินของ
นวยงานนี้ ชน รถยนต์ รถจั รยานยนต์
ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ าอี้
และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย

นา : 13/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:45

ค่าวัสดุ

รวม

460,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

วัสดไฟฟ้าและวิทย

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวัสดไฟฟ้าและวิทย ชน ลอดไฟ
สายไฟ ปลั๊ ไฟ ป็นตน
และรายละ อียดตามบัญชีจาแน ประ ภทรายจาย
วัสดงานบานงานครัว

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวัสดงานบานงานครัว
ชน ถวย ชาม ชอน จาน แ วน้า จานรองแ วน้า
มอ งขาว ไม วาด ผาปโต๊ะ ระดาษทิชช
และรายละ อียดตามบัญชีจาแน ประ ภทรายจาย
วัสด อสราง

จานวน

20,000 บาท

วัสดยานพา นะและขนสง

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวัสดยานพา นะและขนสง ชน แบต ตอรี่
ัว ทียน ยางรถและรายละ อียดตามบัญชีจาแน
ประ ภทรายจาย พื่อ ปลี่ยน รือซอมแซมยานพา นะ
ของ นวยงานนี้ใ อยสภาพที่ใช ารไดดี ตามความจา ป็น
วัสด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

130,000 บาท

วัสดสานั งาน
พื่อจาย ป็นคา ครื่อง ขียน แบบพิมพ์ตาง ๆ คารับวารสาร
คาซื้อ นังสือพิมพ์ คาสิ่งพิมพ์ที่ไดจา ารซื้อ รือ ารจาง
พรอมคาใชจายที่ ิดขึ้น พรอม ับคาสิ่งของที่ซื้อ รือจางพิมพ์
คาถาย คา ย็บ ลม นังสือ ขาป นังสือพรอมคาใชจายที่ ิดขึ้น
พรอม ับคาสิ่งของที่ซื้อ คา นังสือพิมพ์ประจา มบาน ธงชาติ
รือธงตาง ๆ สา รับ าะ ลางถนนใชงานพิธีตาง ๆ
และรายละ อียดตามบัญชีจาแน ประ ภทรายจาย

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสด อสราง ชนไม ไมอัด ชือ
แปรงทาสี พ ัน สี และรายละ อียดตามบัญชี
จาแน ประ ภทรายจาย

พื่อจาย ป็นคาน้ามัน ชื้อ พลิงและ ลอลื่นที่ใช ับยานพา นะ
ของ นวยงานนี้ ชน น้ามัน บนซิน ดี ซล จารบี
น้ามัน ครื่องและรายละ อียดตามบัญชีจาแน ประ ภทรายจาย

นา : 14/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:45

วัสด าร ษตร

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อพันธ์ ลาไม และจัดซื้อ
วัสด าร ษตร ชน ระถาง ป๋ย ตนไม สี ฯลฯ
และรายละ อียดตามบัญชีจาแน ประ ภทรายจาย
วัสดโฆษณาและ ผยแพร

จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดโฆษณา ผยแพร ชน สี ระดาษ
โปส ตอร์ แผนพับตางๆ รือวัสดโฆษณาอื่นๆ ที่จา ป็นตอง
ใช และรายละ อียดตามบัญชีจาแน ประ ภทรายจาย
วัสดคอมพิว ตอร์

จานวน

30,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

รวม

720,000 บาท

คาไฟฟ้า

จานวน

650,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ระแสไฟฟ้าของสานั งาน ทศบาล , ศาลา อน
ประสงค์ภายใน ขต ทศบาล , ลองวงจรปิด สียงตามสาย
รวมทั้ง ิจ ารของ ทศบาล ใ ับ ารไฟฟ้าสวนภมิภาค
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

2,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาน้าประปาที่อยในความรับผิดชอบ
ของ ทศบาลตาบลทาไม
คาบริ ารโทรศัพท์

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดอป รณ์ที่ ี่ยว ับคอมพิว ตอร์
ชน อป รณ์สา รับบันทึ ขอมลตาง ๆ ัวพิมพ์ รือ มาส์
แถบพิมพ์ แผน รองแสง มนบอร์ด แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ ส์
มึ พิมพ์ รือวัสดตาง ๆ ที่ ี่ยวของ ับคอมพิว ตอร์
และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย
วัสดอื่น
พื่อจาย ป็นคาวัสดอื่น ๆ ซึ่งไมอาจ า นดใ อย
ในวัสดประ ภทใดประ ภท นึ่ง และรายละ อียดตามบัญชี
ารจาแน ประ ภทรายจาย
ค่าสาธารณูปโภค

พื่อจาย ป็นคาใชโทรศัพท์ประจาที่ของอาคารสานั งาน
ทศบาล โทรศัพท์ คลื่อนที่ ใ ับองค์ ารโทรศัพท์แ งประ ทศ
ไทย สาขาทามะ า และศนย์บริ ารโทรศัพท์ ตาง ๆ

นา : 15/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:45

คาบริ ารไปรษณีย์

จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์อา ร คาโทร ลข
คาธนาณัติ สา รับสง นังสือราช ารของ ทศบาล
และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

จานวน

25,000 บาท

รวม

2,285,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

2,185,000 บาท

โครง ารปรับปรงซอมแซม องน้าอาคารสานั งาน ทศบาลตาบลทา จานวน
ไม

494,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจาย ี่ยว ับ ารใชระบบอิน ตอร์ น็ต
และคาสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
คาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ์
คาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ์
พื่อจาย ป็นคาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ์ตาง ๆ
ของ นวยงานนี้ ชน รถยนต์ รถจั รยานยนต์ โต๊ะ ต
ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่องพิมพ์ดีด และรายละ อียดตามบัญชี
ารจาแน ประ ภทรายจาย พื่อใ สามารถใชงานไดตามป ติ
รวมทั้งรายจาย พื่อซอมแซมบารงรั ษาโครงสรางของ
ครภัณฑ์ขนาดใ ญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบารงตามป ติ
รือคาซอม ลาง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ

โครง ารปรับปรงซอมแซม องน้าอาคารสานั งาน ทศบาล
ตาบทาไม ชาย - ญิง ทั้ง 3 ชั้น พรอมป้ายประชาสัมพันธ์
โครง าร จานวน 2 ป้าย ตามแบบและรายละ อียดของ
ทศบาล งบประมาณ 494,000.-บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)
ที่แ ไข ครั้งที่ 3/2563 นาที่ 14 ลาดับที่ 1
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ประ ภทโครง ารปรับปรงทาง ดิน ทาและ สาธง ภายในสานั งาน
ทศบาลตาบลทาไม มที่ 9
โครง ารปรับปรงทาง ดิน ทาบริ วณดาน นาอาคารสานั งาน
ทศบาลตาบลทาไมและปรับปรง สาธง ป็นแบบสแตน ลส
สง 20 มตร พรอมป้ายประชาสัมพันธ์โครง าร
จานวน 2 ป้าย ตามแบบและรายละ อียดของ ทศบาล
งบประมาณ 657,000.-บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)
ที่ พิ่ม ติม ครั้งที่ 2/2563 นาที่ 18 ลาดับที่ 4
ประ ภทโครง ารปรับปรงระบบระบายน้าทิ้ง ภายในบริ วณสานั
งาน ทศบาลตาบลทาไม มที่ 9

จานวน

657,000 บาท

จานวน

923,000 บาท

จานวน

111,000 บาท

โครง ารปรับปรงระบบระบายน้าทิ้งภายในบริ วณสานั งาน
ทศบาลตาบลทาไม โดยใชทอระบายน้าพรอมบอพั คสล
. ขนาด สนผาศนย์ ลาง 0.60 มตร รวมความยาวไมนอย วา
350 มตร พรอมป้ายประชาสัมพันธ์โครง าร
จานวน 2 ป้าย ตามแบบและรายละ อียดของ ทศบาล
งบประมาณ 923,000.-บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ที่ พิ่ม ติม ครั้งที่ 2/2563 นาที่ 3 ลาดับที่ 18
คาบารงรั ษาและปรับปรงที่ดินและสิ่ง อสราง
คาบารงรั ษาและปรับปรงที่ดินและสิ่ง อสราง
พื่อจาย ป็นคาบารงรั ษาและปรับปรงที่ดินและสิ่ง อสราง
(รายจายที่ ิดขึ้น นื่องจา ารปรับปรง
ที่ดิน รือสิ่ง อสรางซึ่งมิใช ป็น ารซอมแซมตามป ติ)
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งบรายจ่ายอื่น

รวม

40,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจายอื่น
คาจางที่ปรึ ษา วิจัย ประ มินผล รือพัฒนาระบบตางๆ
พื่อจาย ป็นคาจางที่ปรึ ษา พื่อศึ ษา วิจัย ประ มินผล รือ
พัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใช พื่อ ารจัด า รือปรับปรงครภัณฑ์
ที่ดินและสิ่ง อสราง พื่อจาย ป็นคาจางองค์ ร รือสถาบัน
ที่ ป็น ลางใน ารดา นิน ารสารวจความพึงพอใจของผรับบริ าร
ตามมติ ารประ มิน พื่อ า นดผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
แ พนั งานและล จาง ทศบาล
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอด นนสวนราช าร
งินอด นนสวนราช าร
- งินอด นนศนย์ปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชนของ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่นระดับอา ภอ
จานวน 30,000.- บาท
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นน
ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
นา 81 ลาดับที่ 3
- งินอด นน ลา าชาดจัง วัด าญจนบรี พื่อดา นิน าร
โครง าร ารดา นินงานตามภาร ิจของ ลา าชาดจัง วัด
าญจนบรี จานวน 20,000 บาท
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นน
ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นา 80 ลาดับที่ 2
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

732,300 บาท

รวม

653,100 บาท

รวม

653,100 บาท

จานวน

653,100 บาท

รวม

79,200 บาท

รวม

4,200 บาท

จานวน

4,200 บาท

รวม

45,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาล พรอมทั้ง งินปรับปรง
งิน ดือนใน นวยงานนี้ ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน
ทศบาลจัง วัด าญจนบรี รวมทั้ง นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
พื่อจาย ป็น งินสวัสดิ ารใ แ พนั งาน ทศบาล
และล จางประจา ใน นวยงานนี้ ป็นคา ลา รียนบตร
ซึ่งมีสิทธิไดรับ ารชวย ลือตามระ บียบฯ
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารของพนั งาน
ใน นวยงานนี้ ที่ไดรับคาสั่งใ ดินทางไปราช าร ชน
คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ ดินทาง คา ชาที่พั ระ วาง
ดินทาง รวมถึงคาลงทะ บียนตางๆ ที่ ี่ยวของ ับ
าร ดินทางไปราช ารและรายละ อียดตามบัญชี
ารจาแน ประ ภทรายจาย

นา : 19/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:45

โครง าร วทีประชาคมแผนพัฒนาทองถิ่น
พื่อจาย ป็นคาใชจายในโครง ารจัด วทีประชาคม พื่อระดม
ความคิด ็นใน ารแ ไขปัญ าและ สนอแนวทาง ารแ ไข
ปัญ าและความตอง ารของประชาชนในทองถิ่น พื่อนามา
จัดทาแผนพัฒนาทองถิ่น ป็นคาอา าร และ ครื่องดื่มสา รับ
ผ ขารวมประชาคมคาวัสดตางๆ และคาใชจายอื่นๆที่จา ป็น
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
และแ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารสงนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ 111 ลาดับที่ 10
คาบารงรั ษาและซอมแซม

จานวน

15,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารงรั ษา รือซอมแซมทรัพย์สิน
ของ นวยงานนี้ ชน รถยนต์ รถจั รยานยนต์
ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ าอี้
และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย
ค่าวัสดุ
วัสดสานั งาน
พื่อจาย ป็นคา ครื่อง ขียน แบบพิมพ์ตาง ๆ คารับวารสาร
คาซื้อ นังสือพิมพ์ คาสิ่งพิมพ์ที่ไดจา ารซื้อ รือ ารจาง
พรอมคาใชจายที่ ิดขึ้น พรอม ับคาสิ่งของที่ซื้อ รือจางพิมพ์
คาถาย คา ย็บ ลม นังสือ ขาป นังสือ แผนพัฒนาสามปีและ
ทศบัญญัติ พรอมคาใชจายที่ ิดขึ้นพรอม ับคาสิ่งของที่ซื้อ
รายละ อียดตามบัญชีจาแน ประ ภทรายจาย
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วัสดคอมพิว ตอร์

จานวน

20,000 บาท

รวม

3,867,830 บาท

รวม

2,675,830 บาท

รวม

2,675,830 บาท

จานวน

2,234,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาล พรอมทั้ง งินปรับปรง งิน
ดือนใน นวยงานนี้ ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาล
จัง วัด าญจนบรี รวมทั้ง นังสือสั่ง ารและระ บียบที่ ี่ยวของ
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จานวน

67,200 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาครองชีพชั่วคราว งินคาตอบแทนพิ ศษ
งินปรับ พิ่มสา รับคณวฒิ ใ แ พนั งาน ทศบาลใน
นวยงานนี้ ตามประ าศคณะ รรม ารของพนั งาน ทศบาล
จัง วัด าญจนบรี รวมทั้ง นังสือสั่ง ารและระ บียบที่ ี่ยวของ
งินประจาตาแ นง

จานวน

85,200 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงพนั งาน ทศบาล
ตามประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน ทศบาลจัง วัด
าญจนบรี และ นังสือสั่ง ารและระ บียบที่ ี่ยวของ
คาตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

277,430 บาท

พื่อจาย ป็นคาจางพนั งานจางทั่วไปและพนั งานจาง
ตามภาร ิจ ของ นวยงานนี้ ตาม นังสือสั่ง ารและ
ระ บียบที่ ี่ยวของ
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง

จานวน

12,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดอป รณ์ที่ ี่ยว ับ
คอมพิว ตอร์ ชน อป รณ์สา รับบันทึ ขอมลตาง ๆ ัวพิมพ์
รือแถบพิมพ์ แผน รองแสง มนบอร์ด มาส์ แผนวงจร
อิ ล็ ทรอนิ ส์ มึ พิมพ์ รือวัสดตาง ๆ ที่ ี่ยวของ ับ
คอมพิว ตอร์ และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภทราย
จาย
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ป็นคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจางทั่วไปและ
พนั งานตามภาร ิจ ใน นวยงานนี้ ตามประ าศคณะ รรม าร
ของพนั งาน ทศบาลจัง วัด รวมทั้ง นังสือสั่ง ารและระ บียบ
ที่ ี่ยวของ
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งบดาเนินงาน

รวม

922,000 บาท

รวม

272,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนคณะ รรม ารจัดซื้อจัดจางชดตาง ๆ
ของ ทศบาล พื่อจาย ป็นคาตอบแทนของขาราช าร พนั งาน
รือล จางของสวนราช าร นวยงานของรัฐ รือองค์ รป ครอง
สวนทองถิ่นประ ภทอื่นที่ ทศบาลขอยืมตัวมาชวยปฏิบัติงานชั่ว
คราว และ พื่อจาย ป็น งินประโยชน์ตอบแทน
อื่น (โบนัส) ประจาปีใ แ พนั งานและล จางใน นวยงานนี้
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

30,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ องค์ รป ครองสวน
ทองถิ่น

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ใ
แ พนั งาน ทศบาลและล จางผไดรับคาสั่งใ ปฏิบัติงานนอ
วลาราช าร ตามระ บียบตางๆที่ า นด
คา ชาบาน

จานวน

132,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาชวย ลือพนั งาน ทศบาลใน นวยงานนี้
ป็นคา ชาบาน ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
คา ชาบานของขาราช ารสวนทองถิ่น
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

จานวน

10,000 บาท

รวม

385,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินสวัสดิ ารใ แ พนั งาน ทศบาล
และล จางประจา ใน นวยงานนี้ ป็นคา ลา รียนบตร
ซึ่งมีสิทธิไดรับ ารชวย ลือตามระ บียบฯ
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาจาง มาบคคลภายนอ ป็นผดา นิน ารอยาง นึ่ง
อยางใดแ ทศบาล คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจาง มาแรงงาน
คาธรรม นียมตาง ๆ ชน คาธรรม นียม ารขอใช ช็คจา
ธนาคาร และคาลงทะ บียนใน ารอบรมสัมมนาตาง ๆ
และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย

นา : 22/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:46

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารของ พนั งาน
และล จางใน นวยงานนี้ ที่ไดรับคาสั่งใ ดินทางไปราช าร
ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ ดินทาง คา ชาที่พั
ระ วาง ดินทาง รวมถึงคาลงทะ บียนตางๆ ที่ ี่ยวของ
ับ าร ดินทางไปราช าร และรายละ อียดตามบัญชี
ารจาแน ประ ภทรายจาย
โครง ารปรับปรงแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย์สินและพัฒนาจัด
็บรายได
พื่อจาย ป็นคาใชจายตาง ๆ ในโครง ารปรับปรงแผนที่ภาษีและ
ทะ บียนทรัพย์สิน ชนคาจางผชวยชางแผนที่ภาษี คาจาง
ผปฏิบัติงานบันทึ ขอมลแผนที่ภาษี คาจางถาย อ สาร พื่อ
ปรับขอมลที่ดินราย ดือน รือจางบคคลภายนอ ดา นิน าร
อยาง นึ่งอยางใด พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง าร
ดาน ารจัดทา รือปรับปรงขอมลแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย์สินและ ารจัดทาฐานขอมลใน ารจัด ็บรายไดของ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น ชน จัดทาฐานขอมลที่ดินและ
สิ่ง อสราง ฯลฯ พื่อรับรอง ารจัด ็บภาษีที่ดินและ
สิ่ง อสรางตามที่ ฎ มาย า นดและ าร ตรียม ารรองรับ
ารจัด ็บภาษีที่ดินและสิ่งปล สราง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะ บียนทรัพย์สินขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
นาที่ 111 ลาดับที่ 11

จานวน

100,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:46

โครง ารอบรมใ ความรคณะ รรม ารจัดซื้อจัดจาง ารบริ ารภาค จานวน
รัฐ
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารฝึ อบรม พื่อพัฒนาองค์ความร
ี่ยว ับระ บียบพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ าร
พัสดภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระ บียบอื่นที่ ี่ยวของใ แ
ผบริ ารทองถิ่น สมาชิ ทองถิ่น ขาราช ารพนั งานล จาง
ประจา ผนาชมชนและประชาชนทั่วไปของ ทศบาลตาบล
ทาไม ชน คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวาพรอม
ครื่องดื่มและคาวัสดอป รณ์ตางๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ 112 ลาดับที่ 13
โครง ารอบรมใ ความรผมี นาที่ สียภาษีตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่ง จานวน
ปล สราง
พ.ศ. 2562 ภายใน ขต ทศบาล
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารฝึ อบรมใ ความรผมี นาที่ สียภาษี
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปล สราง พ.ศ. 2562
ใ แ ผบริ ารทองถิ่น สมาชิ ทองถิ่น ขาราช าร พนั งาน
ล จางประจา ผนาชมชนและประชาชนทั่วไป ผมี นาที่ สียภาษี
ของ ทศบาลตาบลทาไม ชน คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร
คาอา ารวางพรอม ครื่องดื่มและคาวัสดอป รณ์ตางๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจาย
ใน ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ที่แ ไข ครั้งที่ 3/2563 นาที่ 15 ลาดับที่ 2
คาบารงรั ษาและซอมแซม
จานวน
พื่อจาย ป็นคาบารงรั ษา รือซอมแซมทรัพย์สินของ
นวยงานนี้ ชน รถยนต์ รถจั รยานยนต์
ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ าอี้
และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย

นา : 23/84

15,000 บาท

10,000 บาท

50,000 บาท

นา : 24/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:46

ค่าวัสดุ

รวม

220,000 บาท

วัสดสานั งาน

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ครื่อง ขียน แบบพิมพ์ตาง ๆ
คารับวารสาร คาสิ่งพิมพ์ที่ไดจา ารซื้อ รือ ารจาง
พรอมคาใชจายที่ ิดขึ้น พรอม ับ
คาสิ่งของที่ซื้อ รือจางพิมพ์ คาถาย อ สาร
คา ย็บ ลม นังสือ ขาป นังสือ พรอมคา
ใชจายที่ ิดขึ้นพรอม ับคาสิ่งของที่ซื้อ
รายละ อียดตามบัญชีจาแน ประ ภทรายจาย
วัสด อสราง

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสด อสราง ชน ไม ไมอัด ชือ พ ัน
แปรงทาสี สี และรายละ อียดตามบัญชีจาแน ประ ภทรายจาย
วัสดยานพา นะและขนสง

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวัสดยานพา นะและขนสง ชน แบต ตอรี่
ัว ทียน ยางรถ และรายละ อียดตามบัญชีจาแน ประ ภท
รายจาย พื่อ ปลี่ยน รือซอมแซมยานพา นะของ นวยงานนี้
ใ อยสภาพที่ใช ารไดดี ตามความจา ป็น
วัสด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาน้ามัน ชื้อ พลิงและ ลอลื่นที่ใช ับยานพา นะ
ของ นวยงานนี้ ชน น้ามัน บนซิน ดี ซล จารบี น้ามัน ครื่อง
และรายละ อียดตามบัญชีจาแน ประ ภทรายจาย
วัสดโฆษณาและ ผยแพร

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดโฆษณา ผยแพร ชน สี ระดาษ
โปส ตอร์ แผนพับตางๆ รือวัสดโฆษณาอื่น ๆ ที่จา ป็น
ตองใช และรายละ อียดตามบัญชีจาแน ประ ภทรายจาย
วัสดคอมพิว ตอร์

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดอป รณ์ที่ ี่ยว ับ
คอมพิว ตอร์ ชน อป รณ์สา รับบันทึ ขอมลตาง ๆ ัวพิมพ์
รือแถบพิมพ์ แผน รองแสง มนบอร์ด มาส์ แผนวงจร
อิ ล็ ทรอนิ ส์
มึ พิมพ์ รือวัสดตาง ๆ ที่ ี่ยวของ ับคอมพิว ตอร์
และรายละ อียดตามบัญชี
ารจาแน ประ ภทรายจาย

นา : 25/84
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

45,000 บาท

คาบริ ารโทรศัพท์

จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชโทรศัพท์ประจาที่ของอาคารสานั งาน
ทศบาล โทรศัพท์ คลื่อนที่ ใ ับองค์ ารโทรศัพท์แ งประ ทศ
ไทย และศนย์บริ ารโทรศัพท์ ตาง ๆและรายละ อียดตามบัญชี
ารจาแน ประ ภทรายจาย
คาบริ ารไปรษณีย์

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์อา ร คาโทร ลข
คาธนาณัติ สา รับสง นังสือราช ารของ นวยงานนี้
และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจาย ี่ยว ับ ารใชระบบอิน ตอร์ น็ต
และคาสื่อสารอื่น ๆ และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน
ประ ภทรายจาย
งบลงทุน

รวม

240,000 บาท

รวม

240,000 บาท

จานวน

240,000 บาท

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
คาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ์
คาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ์
พื่อจาย ป็นคาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ์ตาง ๆ ของ
นวยงานนี้ ชน รถยนต์ รถจั รยานยนต์ โต๊ะ ต ครื่อง
คอมพิว ตอร์ ครื่องพิมพ์ดีด และรายละ อียดตามบัญชี
ารจาแน ประ ภทรายจาย พื่อใ สามารถใชงานไดตามป ติ
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
คาใชจายตามสัญญาแบบปรับราคาได(K)
พื่อจาย ป็นคาปรับราคาคางาน อสราง ตามสตร ารปรับราคา
ไดตาม งื่อนไข ลั ณฑ์ สตรและวิธี ารคานวณที่ใช ับ
สัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี
ลงวันที่ 22 สิง าคม 2532 รื่อง ารพิจารณาชวย ลือ
ผประ อบอาชีพงาน อสราง

นา : 26/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:46

คาภาษีอา รถอนคืน

จานวน

10,000 บาท

รวม

3,764,930 บาท

รวม

2,635,130 บาท

รวม

2,635,130 บาท

จานวน

501,810 บาท

จานวน

768,800 บาท

จานวน

1,244,520 บาท

จานวน

120,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาภาษีอา รถอนคืน รณี ทศบาลมีความจา ป็น
ตองถอนคืนภาษีใ แ ผชาระภาษีในระ วางปีงบประมาณ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาล พรอมทั้ง งินปรับปรง
งิน ดือนใน นวยงานนี้ ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน
ทศบาลจัง วัด าญจนบรี รวมทั้ง นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ
คาจางล จางประจา
พื่อจาย ป็นคาจางใ แ ล จางประจา พรอมทั้ง งินปรับปรง
คาจางใน นวยงานนี้ ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน
ทศบาลจัง วัด าญจนบรี รวมทั้ง นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ
คาตอบแทนพนั งานจาง
พื่อจาย ป็นคาจางพนั งานจางทั่วไปและพนั งานจาง
ตามภาร ิจ ของ นวยงานนี้ ตามประ าศคณะ รรม าร
พนั งาน ทศบาลจัง วัด าญจนบรี
รวมทั้ง นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ

งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
พื่อจาย ป็นคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจางทั่วไปและ
พนั งานตามภาร ิจ ใน นวยงานนี้ตามประ าศคณะ รรม าร
พนั งาน ทศบาลจัง วัด าญจนบรี
รวมทั้ง นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ

นา : 27/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:46

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบาน

รวม

529,800 บาท

รวม

74,800 บาท

จานวน

66,000 บาท

จานวน

8,800 บาท

รวม

110,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาชวย ลือพนั งาน ทศบาลใน นวยงานนี้
ป็นคา ชาบาน ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
คา ชาบานของขาราช ารสวนทองถิ่น
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
พื่อจาย ป็น งินสวัสดิ ารใ แ พนั งาน ทศบาล
และล จางประจา ใน นวยงานนี้ ป็นคา ลา รียนบตร
ซึ่งมีสิทธิไดรับ ารชวย ลือตามระ บียบฯ
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารของ พนั งานและ
ล จางใน นวยงานนี้ ที่ไดรับคาสั่งใ ดินทางไป
ราช าร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ ดินทาง คา ชาที่พั
ระ วาง ดินทาง รวมถึงคาลงทะ บียนตางๆ ที่ ี่ยวของ ับ าร
ดินทางไปราช ารและรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภท
รายจาย
คาบารงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็นคาบารงรั ษา รือซอมแซมทรัพย์สิน
ของ นวยงานนี้ ชน รถยนต์ รถจั รยานยนต์
ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ าอี้
และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย

นา : 28/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:46

ค่าวัสดุ

รวม

242,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

วัสด อสราง

จานวน

2,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสด อสราง ชน ไม ไมอัด ชือ
แปรงทาสี พ ัน สี และรายละ อียดตามบัญชีจาแน
ประ ภทรายจาย
วัสดยานพา นะและขนสง

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวัสดยานพา นะและขนสง ชน แบต ตอรี่
ัว ทียน ยางรถและรายละ อียดตามบัญชีจาแน ประ ภทราย
จาย พื่อ ปลี่ยน รือซอมแซมยานพา นะของ นวยงานนี้
ใ อยสภาพที่ใช ารไดดี ตามความจา ป็น
วัสด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

130,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาน้ามัน ชื้อ พลิงและ ลอลื่นที่ใช ับยานพา นะ
ของ นวยงานนี้ ชน น้ามัน บนซิน ดี ซล จารบี น้ามัน
ครื่อง และรายละ อียดตามบัญชีจาแน ประ ภทรายจาย
วัสด ครื่องแตง าย

จานวน

30,000 บาท

วัสดสานั งาน
พื่อจาย ป็นคา ครื่อง ขียน แบบพิมพ์ตาง ๆ คารับวารสาร
คาสิ่งพิมพ์ที่ไดจา ารซื้อ รือ ารจาง พรอมคาใชจายที่ ิด
ขึ้น พรอม ับคาสิ่งของที่ซื้อ รือจางพิมพ์ คาถาย คา ย็บ ลม
นังสือ ขาป นังสือ พรอมคาใชจายที่ ิดขึ้นพรอม ับคาสิ่งของ
ที่ซื้อ รายละ อียดตามบัญชีจาแน ประ ภทรายจาย
วัสดไฟฟ้าและวิทย
พื่อจาย ป็นคาซื้อวัสดไฟฟ้าและวิทย ชน ลอดไฟ
สายไฟ ปลั๊ ไฟ ป็นตน และรายละ อียดตามบัญชี
จาแน ประ ภทรายจาย

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสด ครื่องแตง ายของพนั งานและ
ล จาง งานป้อง ันและบรร ทาสาธารณภัยและสมาชิ อปพร.
ชน ครื่องแบบ สื้อ าง ง ครื่อง มาย ยศและสัง ัด
ถง ทา รอง ทา ข็มขัด มว ฯลฯ ป็นตน
และรายละ อียดตามบัญชีจาแน ประ ภทรายจาย

นา : 29/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:46

วัสดคอมพิว ตอร์

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดอป รณ์ที่ ี่ยว ับคอมพิว ตอร์
ชน อป รณ์สา รับบันทึ ขอมลตาง ๆ ัวพิมพ์ รือ
แถบพิมพ์ แผน รองแสง มนบอร์ด มาส์ แผนวงจร
อิ ล็ ทรอนิ ส์ มึ พิมพ์ รือวัสดตางๆที่ ี่ยวของ
ับคอมพิว ตอร์และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน
ประ ภทรายจาย
วัสด ครื่องดับ พลิง

จานวน

10,000 บาท

รวม

103,000 บาท

คาไฟฟ้า

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ระแสไฟฟ้าของ อาคารป้อง ันและ
บรร ทาสาธารณภัย ใ ับ ารไฟฟ้าสวนภมิภาค
คาบริ ารโทรศัพท์

จานวน

3,000 บาท

รวม

600,000 บาท

รวม

600,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวัสด ครื่องดับ พลิงอื่น ๆ ที่ ี่ยวของ
สา รับ จา นาที่ ทศบาลและสมาชิ อปพร.
รายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย
ค่าสาธารณูปโภค

พื่อจาย ป็นคาใชโทรศัพท์ประจาที่ของ อาคารป้อง ันและ
บรร ทาสาธารณภัย ใ ับองค์ ารโทรศัพท์แ งประ ทศไทย
และศนย์บริ ารโทรศัพท์ ตาง ๆ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย
ารจัดซื้อ ลองวงจรปิด
พื่อจัดซื้อ ลองวงจรปิด CCTV ติดตั้ง ับ สา ล็ พรอมอป รณ์
ที่ ี่ยวของ จานวน 7 ตัว 3จด
1.บริ วณแย บานนายลิ อรภั ดี ม 3 จานวน 3 ตัว
2.บริ วณแย บานผใ ญถาวร ใจ ย็น ม 7 จานวน 3 ตัว
3.ทางแย ขามสะพานคลอง ล็ ( อนถึงตลาดนัดวันศ ร์)
ม 7 จานวน 1 ตัว
-รายละ อียดตาม ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐาน
ของระบบ ลองโทรทัศน์วงจรปิด
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ที่ พิ่ม ติม ครั้งที่ 3/2563 นา11 ลาดับที่ 5

นา : 30/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:46

คาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ์
คาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ์
พื่อจาย ป็นคาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ์ตาง ๆ ของ นวย
งานนี้ ชน รถยนต์ รถจั รยานยนต์ โต๊ะ ต ครื่อง
คอมพิว ตอร์ ครื่องพิมพ์ดีด และรายละ อียดตามบัญชี าร
จาแน ประ ภทรายจาย พื่อใ สามารถใชงานไดตามป ติ

จานวน

100,000 บาท

นา : 31/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:46

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

130,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

130,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

130,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง าร ารดา นิน ารป้อง ัน และลดอบัติ ต
ทางถนนในชวง ทศ าลสาคัญ
พื่อ ป็นคาใชจายโครง ารดา นิน ารป้อง ันและ
ลดอบัติ ตทางถนนในชวง ทศ าล ชน ทศ าลปีใ ม
ทศ าลสง รานต์ ป็นตน และมาตร ารใน ารรั ษา
ความปลอดภัยนั ทอง ที่ยวโดยจาย ป็นคาอา ารและ
ครื่องดื่ม คา บี้ย ลี้ยงผา ย็น คาอป รณ์ ารแพทย์
คาวัสดโฆษณาและ ผยแพรและคาใชจายอื่นที่จา ป็น
ตามโครง ารนี้ ตามพระราชบัญญัติ ทศบาล
พ.ศ.2469 แ ไข พื่อ ติม(ฉบับที่ 14)พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่สด
ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่อง ซั
ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี
พ.ศ.2564 ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจาย
ใน ารฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย
าร บิ จายคาใชจายใน ารจัดงานและ ารจัด ารแขงขัน
ีฬาและ ารสงนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬา
ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
นา 100 ลาดับที่ 8

นา : 32/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:46

โครง ารซั ซอมแผนปฏิบัติ ารป้อง ันและบรร ทาสาธารณภัย
พื่อ ป็นคาใชจายโครง ารซั ซอมแผนปฏิบัติ ารป้อง ันและ
บรร ทาสาธารณภัย ป็นคาวัสดสานั งาน คาวัสดโฆษณาและ
บรร ทาสาธารณภัย ป็นคาวัสดสานั งาน คาวัสดโฆษณาและ ผย
แพร คาสมนาคณ คาตอบแทนวิทยา ร คา ครื่องแตง าย
คาอา ารและ ครื่องดื่มและคาใชจายอื่นตามความจา ป็น
ในโครง ารนี้
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่สด
ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี
พ.ศ.2564 ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย
คาใชจายใน ารฝึ อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรม
ของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย
คาใชจายใน ารจัดงานและ ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ
ารสงนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬาของ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
นา 99 ลาดับที่ 6

จานวน

30,000 บาท

นา : 33/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:46

โครง ารทาไมรวมใจตานภัยยา สพติด
พื่อ ป็นคาใชจายโครง าร ารป้อง ันและแ ไขปัญ า
ยา สพติด ป็นคาใชจายใน ารจัด ิจ รรมรณรงค์ ารป้อง ัน
และแ ไขปัญ ายา สพติด ชน วัสดสานั งาน คาวัสดโฆษณา
และ ผยแพร คาอา ารและ ครื่องดื่มและคาใชจายอื่น
ตามความจา ป็นใน โครง ารนี้
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่สด
ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน2563
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย
ประจาปี พ.ศ.2564 ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย
คาใชจายใน ารจัดงานและ ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ
ารสงนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจาย
ใน ารฝึ อบรมและ าร ขารับ าร ารฝึ อบรมของ
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
นาที่ 99 ลาดับที่ 5

จานวน

20,000 บาท

นา : 34/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:46

โครง ารฝึ อบรมชดปฏิบัติ ารจิตอาสาภัยพิบัติประจาองค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น
พื่อ ป็นคาใชจายโครง ารฝึ อบรมชดปฏิบัติ ารจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจาองค์ รป ครองสวนทองถิ่น ป็นคาวัสดสานั งาน คาวัสด
โฆษณาและ ผยแพร คาสมนาคณ คาตอบแทนวิทยา ร คา ครื่อง
แตง ายคาอา ารและ ครื่องดื่มและคาใชจายอื่นตามความจา ป็น
ในโครง ารนี้
-ตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 แ ไข พิ่ม ติม
(ฉบับที่14) พ.ศ.2562
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย
คาใชจายใน ารฝึ อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรม
ของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย
คาใชจายใน ารจัดงานและ ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ
ารสงนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทยดวนที่สด
ที่ มท 0889/ว 7367 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2562
รื่อง แนวทางขับ คลื่อน ารปฎิบัติงานของชดปฎิบัติ าร
จิดอาสาภัยพิบัติ
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองสวนทองถิ่น
ดวนที่สด ที่ มท 0808.2 /ว 5329 ลงวันที่
26 ธันวาคม 2562 รื่อง แนวทาง ารจัดฝึ อบรม
ชดปฏิบัติ ารจิดอาสาภัยพิบัติ
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่สด
ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย
ประจาปี พ.ศ.2564 ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ที่ พิ่ม ติมครั้งที่ 1/2563 นา 3 ลาดับที่ 1

จานวน

60,000 บาท

นา : 35/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:46

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

3,667,600 บาท

รวม

2,457,600 บาท

รวม

2,457,600 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จานวน

1,564,400 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาล และขาราช ารคร
ผดแล ด็ พรอมทั้ง งินปรับปรง งิน ดือนใน นวยงานนี้
ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด าญจนบรี
รวมทั้ง นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ
งินประจาตาแ นง

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงพนั งาน ทศบาล
ตามประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน ทศบาลจัง วัด
าญจนบรี รวมทั้ง นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ
คาตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

775,200 บาท

พื่อจาย ป็นคาจางพนั งานจางทั่วไปและพนั งานจางตามภาร ิจ
ใน นวยงานนี้ตามประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน ทศบาล
จัง วัด าญจนบรี รวมทั้ง นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง
จานวน

78,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็นคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานทั่วไปและ
พนั งานจางตามภาร ิจใน นวยงานนี้
ตามประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน ทศบาลจัง วัด
าญจนบรี รวมทั้ง นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ องค์ รป ครองสวน
ทองถิ่น
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนคณะ รรม ารชดตาง ๆของ ทศบาล
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนของขาราช าร พนั งาน รือล จาง
ของสวนราช าร นวยงานของรัฐ รือองค์ รป ครอง
สวนทองถิ่นประ ภทอื่นที่ ทศบาลขอยืมตัวมาชวยปฏิบัติงาน
ชั่วคราว และ พื่อจาย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น
(โบนัส)ประจาปีใ แ พนั งานและล จางใน นวยงานนี้

รวม

717,000 บาท

รวม

12,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

นา : 36/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:46

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ใ แ พนั งาน ทศบาลและล จางผไดรับคาสั่งใ ปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร
ค่าใช้สอย

จานวน

2,000 บาท

รวม

440,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

182,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาจาง มาบคคลภายนอ ป็นผดา นิน ารอยาง นึ่ง
อยางใดแ ทศบาล ชน คาจาง มาแรงงาน คาธรรม นียม
ตาง ๆ และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารของพนั งาน
และล จางใน นวยงานนี้ ที่ไดรับคาสั่งใ ดินทาง
ไปราช าร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ ดินทาง
คา ชาที่พั ระ วาง ดินทาง รวมถึงคาลงทะ บียนตางๆ
ที่ ี่ยวของ ับ าร ดินทางไปราช ารและรายละ อียด
ตามบัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย
คาบารงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็นคาบารงรั ษา รือซอมแซมทรัพย์สินของ
นวยงานนี้ ชน รถยนต์ รถจั รยานยนต์
ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ าอี้
และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย
ค่าวัสดุ
วัสดสานั งาน
พื่อจาย ป็นคา ครื่อง ขียนแบบพิมพ์ตางๆ สิ่งพิมพ์ที่ไดจา าร
ซื้อ รือจางพิมพ์ จางถายสา นา ชน ระดาษแฟ้ม
นังสือพิมพ์ ซองใน ารบรรจ ีบ อ ตะแ รงวาง อ สาร
รือวัสดที่ ป็นไปตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย

นา : 37/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:46

วัสดไฟฟ้าและวิทย

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าแสงสวาง สายไฟ ลอดไฟ
ตลับไฟ สปอตร์ไลท์ ไฟ ระพริบ ปลั๊ สียบ สายไฟ
แบบ ลายชอง สียบ และวัสดอื่นรายละ อียดตามบัญชี
ารจาแน ประ ภทรายจาย ที่จา ป็นตองใชใน นวยงานนี้
วัสดงานบานงานครัว

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวัสดงานบานงานครัว ใชสา รับศนย์พัฒนา
ด็ ล็ ชน น้ายาลาง องน้า แปรงถพื้น ไม วาด
ผงซั ฟอ สบ ที่นอน มอน ผา ม ผาปโต๊ะ
ถวยชาม ชอนสอม รายละ อียดตามบัญชี ารจาแน
ประ ภทรายจาย ที่จา ป็นตองใชใน นวยงานนี้
วัสด อสราง

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสด อสราง ชน ไม ไมอัด ชือ
แปรงทาสี พ ัน สี และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน
ประ ภทรายจาย ที่จา ป็นตองใชใน นวยงานนี้
วัสดยานพา นะและขนสง

จานวน

5,000 บาท

วัสด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาน้ามัน ชื้อ พลิงและ ลอลื่นที่ใช ับยานพา นะ
ของ นวยงานนี้ ชน น้ามัน บนซิน ดี ซล จารบี
น้ามัน ครื่อง และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน
ประ ภทรายจาย
วัสดวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวัสดยานพา นะและขนสง ชน แบต ตอรี่
ัว ทียน ยางรถ และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน
ประ ภทรายจาย พื่อ ปลี่ยน รือซอมแซมยานพา นะ
ของ นวยงานนี้ใ อยสภาพที่ใช ารไดดี ตามความจา ป็น

พื่อจาย ป็นคาวัสดวิทยาศาสตร์ ารแพทย์ ใชสา รับจัดซื้อยา
สามัญประจาศนย์พัฒนา ด็ ล็ ชน ชดทาแผล ยาทาฟอ ช้า
พลาส ตอร์ยา ปรอท ฯลฯ และอื่น ๆ ตามความจา ป็น
และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย

นา : 38/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:46

วัสด าร ษตร

จานวน

12,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวัสด าร ษตร ชน มีดดาย ญา คราด
สลิง ครื่องตัด ญา รรไ รตัด ิ่งไม/ ญา ินลับมีด
และอื่น ๆ ตามความจา ป็น และรายละ อียดตามบัญชี
ารจาแน ประ ภทรายจาย
วัสดคอมพิว ตอร์

จานวน

50,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

83,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดอป รณ์ที่ ี่ยว ับคอมพิว ตอร์ ชน
อป รณ์สา รับบันทึ ขอมลตาง ๆ ัวพิมพ์ รือแถบ
พิมพ์ แผน รองแสง มนบอร์ด มาส์ แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ ส์
มึ พิมพ์ รือวัสดตางๆ ที่ ี่ยวของ ับคอมพิว ตอร์
และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย
วัสด ารศึ ษา
พื่อจาย ป็นคาวัสดอป รณ์ พื่อใชจัดทาวัสด ารศึ ษา
รือใช ป็นสื่อ าร รียน ารสอนใน ิจ รรมของศนย์พัฒนา
ด็ อนวัย รียน สื่อ าร รียน ารสอนที่ทาดวยพลาสติ
ไม รือวัสดอื่นๆ ระดานลื่น พลาสติ บาะยืด ยน
ของ ลน รือ ครื่อง ลนที่พัฒนา าร รียนรของ ด็ ตามมม
าร รียนร ครื่อง ลน ลางแจง และรายละ อียดตามบัญชี
ารจาแน ประ ภทรายจาย
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พื่อจาย ป็นคา ระแสไฟฟ้าของศนย์พัฒนา ด็ ล็
สัง ัด ทศบาลตาบลทาไม ใ ับ ารไฟฟ้าสวนภมิภาค
รายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย
ที่จา ป็นตองใชใน นวยงานนี้
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
พื่อจาย ป็นคาน้าประปาที่อยในความรับผิดชอบของ องศึ ษา
รายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย

นา : 39/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:46

คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

จานวน

20,000 บาท

รวม

493,000 บาท

รวม

393,000 บาท

จัดซื้อ ครื่องปรับอา าศสา รับศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลทา จานวน
ไม

284,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจาย ี่ยว ับ ารใชระบบอิน ตอร์ น็ต
และคาสื่อสารอื่น ๆ รายละ อียดตามบัญชี ารจาแน
ประ ภทรายจาย ที่จา ป็นตองใชใน นวยงานนี้
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ์สานั งาน

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศแบบแย สวน
สา รับศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลทาไม
จานวน 6 ครื่อง
คณลั ษณะพื้นฐาน
- ชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทีย
จานวน 4 ครื่อง
- ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทีย
จานวน 2 ครื่อง
(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครภัณฑ์ ประจาปี 2562)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ที่ พิ่ม ติม ครั้งที่ 2/2563 นาที่ 26 ลาดับที่ 4
จัดซื้อ ครื่องฟอ อา าศแบบ คลื่อนยาย
สา รับศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลทาไม
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องฟอ อา าศแบบ คลื่อนยาย
สา รับศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลทาไม
คณลั ษณะพื้นฐาน
- ขนาดความ ร็วของแรงลมระดับสงไมต่า วา 500 ซี อ็ฟ อ็ม
(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครภัณฑ์ ประจาปี 2562)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ที่ พิ่ม ติม ครั้งที่ 2/2563 นาที่ 25 ลาดับที่ 3

จานวน

94,000 บาท

นา : 40/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:46

คาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ์
คาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ์

จานวน

15,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

2,945,090 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,541,090 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

776,600 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ์ตาง ๆ
ของ นวยงานนี้ ชน ครื่อง ลน ด็ รถจั รยานยนต์
โต๊ะ ต ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่องพิมพ์ดีด
และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย
พื่อใ สามารถใชงานไดตามป ติ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบารงรั ษาและปรับปรงที่ดินและสิ่ง อสราง
คาบารงรั ษาและปรับปรงที่ดินและสิ่ง อสราง
พื่อจาย ป็นคาบารงรั ษาและปรับปรงที่ดินและ
สิ่ง อสราง(รายจายที่ ิดขึ้น นื่องจา ารปรับปรง
ที่ดิน รือสิ่ง อสรางซึ่งมิใช ป็น ารซอมแซมตามป ติ)
รายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย
ที่จา ป็นตองใชใน นวยงานนี้
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง าร ีฬาสี นนอย
พื่อจาย ป็นคาใชจายในพิธี ปิด คาต แตงสถานที่ คาวัสดสานั
งาน คาโฆษณาและ ผยแพร คาวัสดงานบานงานครัว คาอา าร
และ ครื่องดื่ม คาวัสดโฆษณาและ ผยแพร คาจาง มาบริ าร
คา งินรางวัลสนับสนน ครื่องแตง าย คา งินรางวัลสนับสนนชด
ารแสดง จาง มาบริ าร ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย
คาใชจายใน ารจัดงานและ ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารสง
นั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
นา 85 ลาดับที่ 10
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โครง ารจัดงานฉลองวัน ด็ แ งชาติ

จานวน

120,000 บาท

จานวน

556,600 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในพิธี ปิด คาวัสดสานั งาน คาอา ารและ
ครื่องดื่ม คา งินสนับสนนและ งินรางวัล สา รับ ารประ วดและ
ตัดสิน คา งินสนับสนน รือของที่ระลึ ใน ารจัดงาน คาวัสด
โฆษณาและ ผยแพร คาจาง มาบริ าร คาจาง ารแสดง
ตางๆ คาจางวงดนตรี คา ชา ครื่องไฟ คา ชาอป รณ์ไฟฟ้าและ
ครื่องขยาย สียงตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย
คาใชจายใน ารจัดงานและ ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารสง
นั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
นา 85 ลาดับที่ 9
โครง ารสนับสนน ารบริ ารสถานศึ ษา
พื่อจาย ป็นคาอา าร ลางวัน สา รับศนย์พัฒนา ด็ ล็
คาจัด าร รียน ารสอนของศนย์พัฒนา ด็ ล็ (ราย ัว)
และคาใชจายใน ารจัด ารศึ ษา
-ตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว4110
ลงวันที่ 14 ร ฎาคม 2563 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไป
ดาน ารศึ ษาขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( ฉพาะ ทศบาลตาบลและองค์ ารบริ ารสวนตาบล)
และตามระ บียบ ฏ มายที่ ี่ยวของ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
นา 82 ลาดับที่ 1
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โครง ารอบรมและทัศนศึ ษาดงานผป ครองและนั รียนศนย์
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลทาไม

จานวน

80,000 บาท

รวม

764,490 บาท

จานวน

764,490 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในโครง าร/ทัศนศึ ษาผป ครองและ
นั รียนศนย์พัฒนา ด็ ล็ ฯ ชน คาตอบแทนวิทยา ร
คาวัสดสานั งาน คาอา ารและ ครื่องดื่ม คายานพา นะ
ดินทาง ฯลฯ ตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จา ป็นตองจาย
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย
คาใชจายใน ารจัดงานและ ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ
ารสงนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬา
ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
นา 84 ลาดับที่ 8
ค่าวัสดุ
คาอา าร สริม (นม)
พื่อจาย ป็นคาอา าร สริม (นม) สา รับ ด็ ล็ ถึงประถมศึ ษา
ปีที่ 6 สัง ัดสานั งานคณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) และสัง ัดศนย์พัฒนา ด็ ล็
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่สด
ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี
พ.ศ.2564 ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
-ตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว4110
ลงวันที่ 14 ร ฎาคม 2563 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไป
ดาน ารศึ ษาขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( ฉพาะ ทศบาลตาบลและองค์ ารบริ ารสวนตาบล)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
นา 82 ลาดับที่ 2
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งบเงินอุดหนุน

รวม

1,404,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,404,000 บาท

โครง ารสง สริม ารจัด ารศึ ษาและ าร รียนร สา รับโรง รียนใน จานวน
ขต ทศบาล

100,000 บาท

งินอด นนสวนราช าร

พื่อจาย ป็น งินอด นนใ แ โรง รียน สัง ัดสานั งานคณะ
รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จานวน 2 โรง รียน
-โรง รียนวัดครอพนัน
จานวน 50,000 บาท
-โรง รียนวัด ระตาย ตน จานวน 50,000 บาท
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอด นนขององค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่สด ที่ มท
0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี
พ.ศ.2564 ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
-ตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว4110
ลงวันที่ 14 ร ฎาคม 2563 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไป
ดาน ารศึ ษาขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( ฉพาะ ทศบาลตาบลและองค์ ารบริ ารสวนตาบล)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
นา 85 ลาดับที่ 11
โครง ารสง สริม ด็ และ ยาวชนพัฒนาทั ษะอาชีพ
สา รับโรง รียนวัดครอพนัน
โครง ารสง สริม ด็ และ ยาวชนพัฒนาทั ษะอาชีพ
โรง รียนวัดครอพนัน จานวน 50,000.- บาท
- พื่อจาย ป็น งินอด นนโรง รียนวัดครอพนัน
สัง ัดสานั งานคณะ รรม ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอด นนของ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ที่ พิ่ม ติม ครั้งที่ 2/2563 นาที่ 16 ลาดับที่ 2

จานวน

50,000 บาท
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โครง ารสง สริมทั ษะอาชีพ
โดยใช ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง
สา รับโรง รียนวัด ระตาย ตน

จานวน

50,000 บาท

จานวน

1,204,000 บาท

โครง ารสง สริมทั ษะอาชีพโดยใช ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจ
พอ พียง โรง รียนวัด ระตาย ตนจานวน 50,000.- บาท
พื่อจาย ป็น งินอด นนโรง รียนวัด ระตาย ตน
สัง ัดสานั งานคณะ รรม ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอด นน
ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ที่ พิ่ม ติม ครั้งที่ 2/2563 นาที่ 16 ลาดับที่ 1
โครง ารอา าร ลางวัน ด็ นั รียน
พื่อจาย ป็นคาอา าร ลางวันสา รับ ด็ ล็ ถึงประถมศึ ษาปี
ที่ 6 สัง ัดสานั งานคณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินอด นนขององค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่สด ที่ มท0808.2/ว
3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่อง ซั ซอมแนวทาง าร
จัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ.2564 ขององค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น
-ตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว4110
ลงวันที่ 14 ร ฎาคม 2563 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไป
ดาน ารศึ ษาขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( ฉพาะ ทศบาลตาบลและองค์ ารบริ ารสวนตาบล)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
นา 83 ลาดับที่ 3
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

6,795,140 บาท

รวม

1,990,140 บาท

รวม

1,990,140 บาท

จานวน

1,418,210 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาล พรอมทั้ง งินปรับปรง งิน
ดือนใน นวยงานนี้ ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาล
จัง วัด าญจนบรี รวมทั้ง นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จานวน

85,200 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาครองชีพชั่วคราว งินคาตอบแทนพิ ศษ
งินปรับ พิ่มสา รับคณวฒิ ใ แ พนั งาน ทศบาล
ใน นวยงานนี้ ตามประ าศคณะ รรม ารของ
พนั งาน ทศบาลจัง วัด าญจนบรี
งินประจาตาแ นง

จานวน

67,200 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงพนั งาน ทศบาล
ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาล
จัง วัด าญจนบรีและ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ
คาจางล จางประจา

จานวน

254,920 บาท

พื่อจาย ป็นคาจางใ แ ล จางประจา
พรอมทั้ง งินปรับปรงคาจางใน นวยงานนี้
และ นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ
คาตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

164,610 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ป็นคาจางพนั งานจางทั่วไปและพนั งานจางตาม
ภาร ิจ ของ นวยงานนี้รวมทั้ง นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ องค์ รป ครองสวน
ทองถิ่น

รวม

4,250,000 บาท

รวม

262,000 บาท

จานวน

174,000 บาท

จานวน

78,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
( งินรางวัลประจาปี) สา รับพนั งานสวนทองถิ่น
จานวน 30,000.-บาท
และ พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดแลผสงอายที่มีภาวะพึ่งพิง
ในระยะยาว
โดยจัดอบรมอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น อัตราคาตอบแทน อาสา
สมัครบริบาลทองถิ่น จานวน 144,000.-บาท
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่สด ที่ มท
0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี
พ.ศ.2564 ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย
ใน ารฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตลาคม 2562
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6 มภาพันธ์ 2563

คา ชาบาน
พื่อจาย ป็น งินคาชวย ลือพนั งาน ทศบาลใน นวยงานนี้
ป็นคา ชาบาน ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
คา ชาบานของขาราช ารสวนทองถิ่น
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

จานวน

10,000 บาท

รวม

3,173,000 บาท

จานวน

2,460,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินสวัสดิ ารใ แ พนั งาน ทศบาล
และล จางประจา ใน นวยงานนี้ ป็นคา ลา รียนบตร
ซึ่งมีสิทธิไดรับ ารชวย ลือตามระ บียบฯ
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาจาง มาบคคลภายนอ ป็นผดา นิน ารอยาง นึ่ง
อยางใดแ ทศบาล คาจาง มาแรงงาน คาจาง มาปรับปรงบอ
ขยะและอื่นๆที่ ี่ยวของ ฯลฯ และรายละ อียดตามบัญชี าร
จาแน ประ ภทรายจาย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารของพนั งานและ
ล จางใน นวยงานนี้ ที่ไดรับคาสั่งใ ดินทางไปราช าร
ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ ดินทาง คา ชาที่พั
ระ วาง ดินทาง รวมถึงคาลงทะ บียนตางๆ ที่ ี่ยวของ
ับ าร ดินทางไปราช าร และรายละ อียดตามบัญชี
ารจาแน ประ ภทรายจาย
โครง ารคาย ยาชนตานภัยยา สพติด
พื่อ ป็นคาใชจายโครง ารคาย ยาวชนตานภัยยา สพติด
ชน คาวัสดสานั งาน คาป้ายประชาสัมพันธ์โครง าร
คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวาง คา ครื่องดื่ม
คาที่พั คาสถานที่จัดประชม คายานพา นะใน าร ดินทาง
คาของที่ระลึ ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็น
ซึ่ง ี่ยวของ ับโครง าร
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
นาที่ 90 ลาดับที่ 14
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โครง ารคมครองผบริโภค

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารคมครองผบริโภค ชน
คาตอบแทนวิทยา ร คาวัสดสานั งาน คาอา ารและ
ครื่องดื่ม ฯลฯ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จา ป็นตองจาย
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย
ใน ารฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นาที่ 88
ลาดับที่ 9
โครง ารทาไม มืองนาอย

จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารทาไม มืองนาอย
ชน คาวัสดสานั งาน คาป้ายประชาสัมพันธ์โครง าร
คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวาง คา ครื่องดื่ม
คาที่พั คาสถานที่จัดประชม คายานพา นะใน าร ดินทาง
คาของที่ระลึ ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็น
ซึ่ง ี่ยวของ ับโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย
ใน ารฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
นาที่ 90 ลาดับที่ 13
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โครง ารรณรงค์ป้อง ันโรคติด ชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

จานวน

50,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง ารรณรงค์ป้อง ัน
โรคติด ชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ประจาปี 2564
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่สด
ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี
พ.ศ. 2564 ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่สด
ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9 มษายน 2563
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองทองถิ่น
ดวนที่สด ที่ มท 0819.3/ว 1375
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองทองถิ่น
ดวนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1433
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่สด
ที่ มท 0808.2/ว 2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ที่ พิ่ม ติม ครั้งที่ 3/2563 นา 6 ลาดับที่ 1

โครง ารรณรงค์ป้อง ันโรค อดส์
พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารรณรงค์ป้อง ันโรค อดส์
ชน คาตอบแทนวิทยา ร คาวัสดสานั งาน คาอา ารและ
ครื่องดื่ม ฯลฯ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จา ป็นตองจาย
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
นาที่ 88 ลาดับที่ 8
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โครง ารรณรงค์แย ขยะ อนทิ้งในชมชน

จานวน

พื่อ ป็นคาใชจายในโครง ารรณรงค์แย ขยะ อนทิ้งใน
ชมชน ชน คาวัสดและอป รณ์ที่ใชโครง าร คาป้ายประชา
สัมพันธ์โครง าร คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร คาอา าร
วาง คา ครื่องดื่ม คาจาง มาทาอป รณ์ใน ารคัดแย ขยะ ฯลฯ
และคาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นซึ่ง ี่ยวของ ับโครง าร
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ 102 ลาดับที่ 3
โครง ารสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจา โรคพิษสนัขบา ตามพระ จานวน
ปณิธานศาสตราจารย์ พล อ ญิง
พล รือ อ ญิง พลอา าศ
อ ญิง สม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจฬาภรณ์วลัยลั ษณ์
อัครราช มารี รมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี
พื่อ ป็นคาใชจายในโครง าร ชน คาจัดซื้อวัคซีนและอป รณ์ใน
ารฉีด พื่อป้อง ันและควบคมโรคพิษสนัขบา คาป้ายประชา
สัมพันธ์ และคาใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยวของ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย
ใน ารจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย
ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี
พ.ศ.2564 ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล
พ.ศ. 2496 แ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
นา 88 ลาดับที่ 10

50,000 บาท

100,000 บาท
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โครง ารสารวจขอมลจานวนสัตว์และขึ้นทะ บียนสัตว์ตาม
โครง ารสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจา โรคพิษสนัขบา
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พล อ ญิง พล รือ อ ญิง
พลอา าศ อ ญิง สม ด็จพระ จานองนาง ธอ
จาฟ้าจฬาภรณ์วลัยลั ษณ์ อัครราช มารี
รมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี

จานวน

18,000 บาท

โครง ารอนรั ษ์ สง สริม ฟื้นฟ ทรัพยา รธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จานวน

10,000 บาท

พื่อ ป็นคาใชจายในโครง าร ชน คาจางสารวจสนัขและแมว
ทั้งที่มี จาของและไมมี จาของภายใน ขต ทศบาล
และคาใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยวของ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย
ใน ารจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ.2564
ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496
แ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
นา 89 ลาดับที่ 11

พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารอนรั ษ์ สง สริม ฟื้นฟ
ทรัพยา รธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ชนคาตอบแทนวิทยา ร
คาวัสดสานั งาน คาอา ารและ ครื่องดื่ม ฯลฯ
ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จา ป็นตองจาย
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
นาที่ 101 ลาดับที่ 2
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โครง ารอบรมทัศนศึ ษาดงานชมรมผสงอายใน ขต ทศบาล

จานวน

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

815,000 บาท

วัสดสานั งาน

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ระดาษ คลิป ลวด ย็บ ระดาษ แฟ้ม
ตรายาง ซอง ฯลฯ รือวัสดที่ ป็นไปตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจาย
วัสดงานบานงานครัว

จานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดงานบานงานครัว พื่อใชใน ารรั ษา
ความสะอาดภายใน ขต ทศบาล ชน ไม วาด น้ายาทา
ความสะอาด ผงซั ฟอ น้ายา ช็ด ระจ ไมถพื้น ถังขยะ
รายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย
ที่จา ป็นตองใชใน นวยงานนี้
วัสด อสราง

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในโครง ารอบรมทัศนศึ ษาดงาน
ชมรมผสงอายใน ขต ทศบาล ชน คาตอบแทนวิทยา ร
คาป้ายประชาสัมพันธ์ คารถปรับอา าศ คาที่พั คาอา าร
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาสถานที่ประชม คาวัสดอป รณ์
และคาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็น ซึ่ง ี่ยว ับโครง าร
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
นาที่ 87 ลาดับที่ 7
คาบารงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็นคาบารงรั ษา รือซอมแซมทรัพย์สินของ
นวยงานนี้ ชน รถยนต์ รถบรรท ขยะรถ
จั รยานยนต์ ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่อง
พิมพ์ดีด โต๊ะ าอี้ และ
รายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย
ค่าวัสดุ

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสด อสราง ชน ไม ไมอัด ชือ
แปรงทาสี พ ัน สี และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน
ประ ภทรายจายที่จา ป็นตองใชใน นวยงานนี้
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วัสดยานพา นะและขนสง

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวัสดยานพา นะและขนสง ชน แบต ตอร์รี่
ัว ทียน ยางรถ และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน
ประ ภทรายจาย พื่อ ปลี่ยน รือซอมแซมยานพา นะ
ของ นวยงานนี้ใ อยสภาพที่ใช ารไดดี ตามความจา ป็น
วัสด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

600,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาน้ามัน ชื้อ พลิงและ ลอลื่นที่ใช ับยาน
พา นะ ครื่องตัด ญา ครื่องพนยง ฯลฯ ของ นวยงานนี้ ชน
น้ามัน บนซิน ดี ซล จารบี น้ามัน ครื่อง และรายละ อียด
ตามบัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย
วัสดวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวัสดวิทยาศาสตร์ ารแพทย์ ชน
สาร คมี าจัดยง ทรายอะ บท สา รับใชในโครง าร
าร าจัดแมลงและพา นะนาโรค ยาและ วชภัณฑ์
สา รับออ นวย คลื่อนที่ และอื่น ๆ ตามความจา ป็น
และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย
วัสด าร ษตร

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวัสด าร ษตร ชน มีดดาย ญา คราด สลิง
ครื่องตัด ญา รรไ รตัด ิ่งไม/ ญา ินลับมีดและอื่น ๆ
ตามความจา ป็น และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน
ประ ภทรายจาย
วัสดโฆษณาและ ผยแพร

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดโฆษณา ผยแพร ชน สี ระดาษ
โปส ตอร์ แผนพับตางๆ รือวัสดโฆษณาอื่น ๆ ที่จา ป็น
ตองใช และรายละ อียดตามบัญชีจาแน ประ ภทรายจาย
วัสด ครื่องแตง าย

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวัสด ครื่องแตง ายสา รับคนงานรั ษาความ
สะอาด ชน รอง ทาบท ถงมือ สื้อคนงาน และอื่น ๆ
ที่จา ป็น และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย
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วัสดคอมพิว ตอร์
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดอป รณ์ที่ ี่ยว ับคอมพิว ตอร์
ชน อป รณ์สา รับบันทึ ขอมลตางๆ ัวพิมพ์ รือ
แถบพิมพ์ แผน รองแสง มนบอร์ด มาส์ แผนวงจร
อิ ล็ ทรอนิ ส์ มึ พิมพ์ รือวัสดตาง ๆ
ที่ ี่ยวของ ับคอมพิว ตอร์ และรายละ อียดตามบัญชี
ารจาแน ประ ภทรายจาย
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

10,000 บาท

รวม

335,000 บาท

รวม

250,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

ครภัณฑ์ ีฬา
ครื่องออ าลัง าย ลางแจง มที่ 3
บริ วณตน้าดื่มสะพานทงฝืด
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องออ าลัง าย ลางแจง
พรอมติดตั้ง มที่ 3 บริ วณตน้าดื่มสะพานทงฝืด
จานวน 5 ตัว รายละ อียดดังนี้
1. ครื่องดึงไ ลและออ าลังแขน
2. ครื่องออ าลัง ายขอ ขา
3. ครื่องนวด ลังและออ าลัง ายแขน
4. ครื่องออ าลัง ายขอ ทาแบบ บา
5. ครื่องย น้า นั แบบนั่ง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565)
ที่ พิ่ม ติม ครั้งที่ 3/2563 นา 13 ลาดับที่ 3
คาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ์
คาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ์
พื่อจาย ป็นคาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ์ตาง ๆ
ของ นวยงานนี้ ชน รถยนต์ รถจั รยานยนต์ โต๊ะ ต
ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่องพิมพ์ดีด และรายละ อียดตามบัญชี
ารจาแน ประ ภทรายจาย พื่อใ สามารถใชงานไดตามป ติ
รวมทั้งรายจาย พื่อซอมแซมบารงรั ษาโครงสรางของ
ครภัณฑ์ขนาดใ ญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบารงตามป ติ
รือคาซอม ลาง
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

85,000 บาท

จานวน

85,000 บาท

รวม

220,000 บาท

รวม

220,000 บาท

จานวน

220,000 บาท

คา อสรางสิ่งสาธารณป าร
โครง าร อสรางโรงคลม ครื่องออ าลัง าย
บริ วณตน้าดื่มสะพานทงฝืด มที่ 3
โครง าร อสรางโรงคลม ครื่องออ าลัง าย
บริ วณตน้าดื่มสะพานทงฝืด มที่ 3
ขนาด วาง 4 มตร ยาว 8 มตร
ชนิดโครงสราง ล็ ชั้น ดียว
ตามแบบและรายละ อียดของ ทศบาล
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ที่ พิ่ม ติม ครั้งที่ 2/2563 นาที่ 15 ลาดับที่ 1
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอด นน ิจ ารที่ ป็นสาธารณประโยชน์
โครง ารพระราชดาริดานสาธารณสข
พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดา นินโครง ารพระราชดาริ
ดานสาธารณสข ประจาปี 2564
- สนับสนนงบประมาณ งินอด นนทั่วไป พื่อขับ คลื่อน
โครง ารพระราชดาริดานสาธารณสข มบาน/ชมชน
ละ 20,000 บาท จานวน 11 ชมชน
- ป็นไปตาม นังสือดวนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564
ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นน
ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
นา 89 ลาดับที่ 12
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รวม

649,500 บาท

รวม

441,500 บาท

รวม

441,500 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จานวน

321,500 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาล พรอมทั้ง งินปรับปรง
งิน ดือนใน นวยงานนี้ ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน
ทศบาลจัง วัด าญจนบรี รวมทั้ง นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ
คาตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจางพนั งานจางทั่วไปและพนั งานจาง
ตามภาร ิจ ของ นวยงานนี้ ตามประ าศคณะ รรม าร
พนั งาน ทศบาลจัง วัด าญจนบรี
รวมทั้ง นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง

จานวน

12,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจางทั่วไปและ
พนั งานจางตามภาร ิจ ใน นวยงานนี้ ตามประ าศคณะ
รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด าญจนบรี
รวมทั้ง นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ
งบดาเนินงาน

รวม

101,000 บาท

รวม

33,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาจาง มาบคคลภายนอ ป็นผดา นิน ารอยาง นึ่ง
อยางใดแ ทศบาล คาจาง มาแรงงาน คาจาง มาปรับปรง
บอขยะและอื่นๆที่ ี่ยวของ ฯลฯ
และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย

นา : 57/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:46

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารของพนั งานและ
ล จางใน นวยงานนี้ ที่ไดรับคาสั่งใ ดินทางไปราช าร
ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ ดินทาง คา ชาที่พั
ระ วาง ดินทาง รวมถึงคาลงทะ บียนตางๆ ที่ ี่ยวของ
ับ าร ดินทางไปราช าร และรายละ อียดตามบัญชี
ารจาแน ประ ภทรายจาย
คาบารงรั ษาและซอมแซม
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารงรั ษา รือซอมแซมทรัพย์สินของ
นวยงานนี้ ชน รถยนต์ รถจั รยานยนต์
ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ าอี้
และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย
ค่าวัสดุ

รวม

55,000 บาท

วัสดสานั งาน

จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ระดาษ คลิป ลวด ย็บ ระดาษ แฟ้ม
ตรายาง ซอง ฯลฯ และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน
ประ ภทรายจาย
วัสดคอมพิว ตอร์

จานวน

40,000 บาท

รวม

13,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดอป รณ์ที่ ี่ยว ับคอมพิว ตอร์
ชน อป รณ์สา รับบันทึ ขอมลตาง ๆ ัวพิมพ์ รือ
แถบพิมพ์ แผน รองแสง มนบอร์ด มาส์ แผนวงจร
อิ ล็ ทรอนิ ส์ มึ พิมพ์ รือวัสดตาง ๆ ที่ ี่ยวของ ับ
คอมพิว ตอร์ และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน
ประ ภทรายจาย
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พื่อจาย ป็นคา ระแสไฟฟ้าของศนย์พัฒนาคณภาพชีวิตและสง
สริมอาชีพผสงอายใ ับ ารไฟฟ้าสวนภมิภาค
และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย
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คาน้าประปา คาน้าบาดาล
พื่อจาย ป็นคาน้าประปาของศนย์พัฒนาคณภาพชีวิตและสง สริม
อาชีพผสงอายใ ับ ารประปาสวนภมิภาค
และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

5,000 บาท

รวม

107,000 บาท

รวม

107,000 บาท

จานวน

102,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

ครภัณฑ์สานั งาน
จัดซื้อ ครื่องปรับอา าศ จานวน 2 ครื่อง
พื่อจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศชนิดแขวนแบบแย สวน
พรอมคาติดตั้ง ขนาดไมต่า วา 36,000 บีทีย
พรอม ครื่องฟอ อา าศและอป รณ์อื่น
ตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ จานวน 2 ครื่อง
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ )
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ที่แ ไข ครั้งที่ 3/2563 นาที่ 23 ลาดับที่ 1
คาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ์
คาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ์
พื่อจาย ป็นคาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ์ตาง ๆ
ของ นวยงานนี้ ชน รถยนต์ จั รยานยนต์ โต๊ะ ต
ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่องพิมพ์ดีด และรายละ อียดตาม
บัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

70,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

70,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจาย พื่อชวย ลือประชาชนตามอานาจ นาที่ขององค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น
พื่อคาใชจายสา รับ ารพัฒนาคณภาพชีวิต ผดอยโอ าส
และครอบครัวผมีรายไดนอย ารสังคมสง คราะ ์
สง คราะ ์ผปวยที่ยา ไร ารสง สริมและสนับสนน
ารพัฒนาคณภาพชีวิตของผสงอาย คนพิ าร ผดวยโอ าส
และ ษตร ีผมีรายไดนอยรวมทั้ง ารบารงและสง สริม
ารประ อบอาชีพของประชาชน พื่อใ ประชาชน
มีรายได พียงพอตอ ารดารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตน อง
ไดอยางยั่งยืน รวมทั้งสง คราะ ์ผไดรับผล ระทบ
จา สาธารณภัย ตามระ บียบและ นังสือสั่ง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจาย
พื่อชวย ลือประชาชนตามอานาจ นาที่ขององค์ รป ครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2560 และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่สด
ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่อง ซั ซอม
แนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี
พ.ศ.2564 ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
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งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

4,624,140 บาท

รวม

2,063,540 บาท

รวม

2,063,540 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จานวน

1,576,300 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาล พรอมทั้ง งินปรับปรง
งิน ดือนใน นวยงานนี้ ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน
ทศบาลจัง วัด าญจนบรี รวมทั้ง นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ
งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงพนั งาน ทศบาล
ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน ทศบาล
จัง วัด าญจนบรี รวมทั้ง นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ
คาตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

430,840 บาท

พื่อจาย ป็นคาจางพนั งานจางทั่วไปและพนั งานจางตาม
ภาร ิจของ นวยงานนี้ ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งาน
ทศบาลจัง วัด าญจนบรี รวมทั้ง นังสือสั่ง ารที่ ี่ยวของ
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจาง

จานวน

14,400 บาท

งินอด นน อ ชน
งินอด นนชมรมผสงอาย ทศบาลตาบลทาไม
พื่อจาย ป็น งินอด นนใ ับชมรมผสงอาย ทศบาลตาบล
ทาไม ตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จา ป็นตองจาย
-ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นน
ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)
นา 91 ลาดับที่ 1
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็นคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจางทั่วไปและ
พนั งานตามภาร ิจ ใน นวยงานนี้ ตามประ าศคณะ รรม าร
พนั งาน ทศบาลจัง วัด าญจนบรี รวมทั้ง นังสือสั่ง าร
ที่ ี่ยวของ
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งบดาเนินงาน

รวม

2,560,600 บาท

รวม

41,600 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนคณะ รรม ารชดตาง ๆ ของ ทศบาล
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนของขาราช าร พนั งาน รือล จาง
ของสวนราช าร นวยงานของรัฐ รือองค์ รป ครอง
สวนทองถิ่นประ ภทอื่นที่ ทศบาลขอยืมตัวมาชวยปฏิบัติงาน
ชั่วคราว และ พื่อจาย ป็น งินประโยชน์ตอบแทนอื่น
(โบนัส) ประจาปีใ แ พนั งานและล จางใน นวยงานนี้
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ใ แ พนั งาน ทศบาลและล จางผไดรับคาสั่งใ ปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

จานวน

18,600 บาท

พื่อจาย ป็น งินสวัสดิ ารใ แ พนั งาน ทศบาล และล จาง
ประจา ใน นวยงานนี้ ป็นคา ลา รียนบตร
ซึ่งมีสิทธิไดรับ ารชวย ลือตามระ บียบฯ
ค่าใช้สอย

รวม

1,285,000 บาท

จานวน

1,160,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ องค์ รป ครองสวน
ทองถิ่น

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาจาง มาบคคลภายนอ ป็นผดา นิน ารอยาง นึ่ง
อยางใดแ ทศบาล คาจาง มาแรงงาน คาจาง มาต แตง
ตนไมบริ วณ าะ ลางถนนแสงชโต และภายใน ขต ทศบาล และ
อื่นๆที่ ี่ยวของ ฯลฯ และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน
ประ ภทรายจาย
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารของพนั งานและ
ล จางใน นวยงานนี้ ที่ไดรับคาสั่งใ ดินทางไปราช าร ชน
คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ ดินทาง คา ชาที่พั ระ วาง
ดินทาง รวมถึงคาลงทะ บียนตางๆ ที่ ี่ยวของ ับ าร ดินทาง
ไปราช ารและรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภทราย
จาย
คาใชจายใน ารรังวัดที่สาธารณะ
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นิน ารรังวัดที่สาธารณะ
โดย า นดใ นายอา ภอมี นาที่รวม ับองค์ รป ครอง
สวนทองถิ่นใน ารดแลรั ษาและคมครองป้อง ันที่ดิน
อัน ป็นสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชน์รวม ัน
คาบารงรั ษาและซอมแซม

จานวน

100,000 บาท

รวม

1,084,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ครื่อง ขียนแบบพิมพ์ตาง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ไดจา าร
ซื้อ รือจางพิมพ์ จางถายสา นา ชน ระดาษ แฟ้ม นังสือ
พิมพ์ ซองใน ารบรรจ ีบ อ ตะแ รงวาง อ สาร รือวัสดที่
ป็นไปตาม ลั ารจาแน ประ ภทรายจาย
วัสดไฟฟ้าและวิทย
จานวน

500,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารงรั ษา รือซอมแซมทรัพย์สินของ
นวยงานนี้ ชน รถยนต์ รถจั รยานยนต์
ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ าอี้
และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย
ค่าวัสดุ
วัสดสานั งาน

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดไฟฟ้าและวิทย พื่อใชติดตั้ง
อานวยความสะดว แ ประชาชนตามถนน และ
สวนสาธารณะตาง ๆ ชน โคมไฟฟ้า ลอดไฟ
บัลลาส สายไฟ และอื่น ๆ และรายละ อียดตามบัญชี
ารจาแน ประ ภทรายจาย ที่จา ป็นตองใชใน นวยงานนี้
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วัสดงานบานงานครัว

จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดงานบานงานครัว พื่อใชใน ารรั ษา
ความสะอาดภายใน ขต ทศบาล ชน ไม วาด น้ายาทาความ
สะอาด ผงซั ฟอ น้ายา ช็ด ระจ ไมถพื้น ถังขยะ
รายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย
ที่จา ป็นตองใชใน นวยงานนี้
วัสด อสราง

จานวน

240,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสด อสราง ชน ไม ไมอัด ชือ
แปรงทาสี พ ัน สี และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน
ประ ภทรายจาย ที่จา ป็นตองใชใน นวยงานนี้
วัสดยานพา นะและขนสง

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวัสดยานพา นะและขนสง ชน แบต ตอรี่
ัว ทียน ยางรถ และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน
ประ ภทรายจาย พื่อ ปลี่ยน รือซอมแซมยานพา นะ
ของ นวยงานนี้ใ อยสภาพที่ใช ารไดดี ตามความจา ป็น
วัสด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาน้ามัน ชื้อ พลิงและ ลอลื่นที่ใช ับยานพา นะของ
นวยงานนี้ ชน น้ามัน บนซิน ดี ซล จารบี น้ามัน
ครื่อง และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย
วัสด าร ษตร
จานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวัสด าร ษตร ไดแ พันธ์พืช ป๋ย คมี ยาฆา
แมลง และวัสดทาง าร ษตรตาง ๆและรายละ อียดตามบัญชี
ารจาแน ประ ภทรายจาย ที่จา ป็นตองใชใน นวยงานนี้
วัสด ครื่องแตง าย
พื่อจาย ป็นคาวัสด ครื่องแตง ายสา รับคนงานรั ษาความ
สะอาด ชน รอง ทาบท ถงมือ สื้อคนงาน และอื่น ๆ
ที่จา ป็นและรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย

จานวน

3,000 บาท
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วัสดคอมพิว ตอร์

จานวน

50,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดสารวจ ชน บันไดอลมิ นียม ครื่องมือ
แ ะสลั ครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ ตามรายละ อียดบัญชี
จาแน ประ ภทรายจาย
วัสดอื่น
จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดอป รณ์ที่ ี่ยว ับคอมพิว ตอร์
ชน อป รณ์สา รับบันทึ ขอมลตาง ๆ ัวพิมพ์ รือ
แถบพิมพ์ แผน รองแสง มนบอร์ด มาส์ แผนวงจร
อิ ล็ ทรอนิ ส์ มึ พิมพ์ รือวัสดตาง ๆ ที่ ี่ยวของ ับ
คอมพิว ตอร์ และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน
ประ ภทรายจาย
วัสดสารวจ

พื่อจาย ป็นคาวัสดอื่น ๆ ซึ่งไมอาจ า นดใ อยในวัสด
ประ ภทใดประ ภท นึ่ง และรายละ อียดตามบัญชี
ารจาแน ประ ภทรายจาย
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พื่อจาย ป็นคา ระแสไฟฟ้าสาธารณะภายใน ขต ทศบาล
สวนที่ใช ินสิทธิ์รอยละ 10 ของ นวย ารใชไฟฟ้า
ประ ภทที่อยอาศัยรวม ับผใชไฟฟ้า ิจ ารขนาด ล็ ท ราย
และรายละ อียดตามบัญชี ารจาแน ประ ภทรายจาย

รวม

150,000 บาท

จานวน

150,000 บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

15,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

15,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารจัด วทีประชาคม าร ลือ ตั้งคณะ รรม ารชมชน
รณีที่ครบวาระ
พื่อจาย ป็นคาใชจายในโครง ารจัด วทีประชาคม าร ลือ ตั้ง
คณะ รรม ารชมชนที่ครบวาระ ป็นคาวัสดสานั งานตาง ๆ
คาอา ารและ ครื่องดื่มสา รับผ ขารวมประชาคม คาอา าร
วาง คาวัสดโฆษณาและ ผยแพร คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลา และคาใชจายอื่นที่จา ป็นสา รับโครง าร
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่สด
ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี
พ.ศ.2564 ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย
คาใชจายใน ารจัดงานและ ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารสง
นั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
นา 120 ลาดับที่ 2

นา : 66/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:46

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

125,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

125,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

125,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารขับ คลื่อนสภา ด็ และ ยาชนตาบลทาไม
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารขับ คลื่อน ารจัดใ มีสภา ด็ และ
ยาวชนตาบล และสภา ด็ และ ยาวชน ทศบาล รวมถึง ารคัด
ลือ คณะ รรม ารของสภา ด็ และ ยาวชน ป็นคาวัสดสานั
งาน คาวัสดโฆษณาและ ผยแพร คาจาง มาบริ าร คาตอบแทน
วิทยา ร คายานพา นะ ดินทาง คาอา ารและ ครื่องดื่ม
คาใชจายอื่นๆ ตามความจา ป็นในโครง ารนี้ (ตามพระราช
บัญญัติสง สริม ารพัฒนา ด็ และ ยาวชนแ งชาติ พ.ศ. 2550
และที่แ ไข พิ่ม ติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจาย
ใน ารฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่สด
ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย
ประจาปี พ.ศ.2564 ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย
คาใชจายใน ารจัดงานและ ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ
ารสงนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
นา 95 ลาดับที่ 11

นา : 67/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:46

โครง ารจัดงานวัน ทศบาล

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในพิธี ารศาสนา (ปัจจัยพระภิ ษ
สงฆ์ ครื่องไทยธรรม ดอ ไม ธป ทียน ฯลฯ)
คาวัสดสานั งาน คาอา ารและ ครื่องดื่ม คาวัสดโฆษณา
และ ผยแพร คา ชา ครื่องขยาย สียง และคาใชจายอื่นๆ
ที่จา ป็นสา รับโครง ารนี้
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย คาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ ารสงนั ีฬา
ขารวมแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)
นา 121 ลาดับที่ 5
โครง าร ทศบาลพบประชาชน

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในโครง าร ทศบาลพบประชาชน
ป็นคาวัสดสานั งาน คาวัสดโฆษณาและ ผยแพร
คาตอบแทนวิทยา ร คาอา ารและ ครื่องดื่ม
คา ครื่องขยาย สียง คาของขวัญของรางวัล คาถงยังชีพ
คา ชา วที ารแสดง คาของที่ละลึ งินสนับสนน นวยงาน
ขารวม ิจ รรม คาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นตามโครง ารนี้
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จาย
คาใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารสง
นั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
นาที่ 121 ลาดับที่ 3

นา : 68/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:46

โครง ารฝึ อบรมสง สริมอาชีพ พื่อ พิ่มรายได
พื่อจาย ป็นคาใชจายในโครง ารจัดฝึ อบรมสง สริมพัฒนา ลม
อาชีพ พื่อ พิ่มรายไดใ ับ ด็ ยาวชน ผสงอาย และผที่สนใจ
ทั่วไปใน ขต ทศบาล ป็นคาวัสดสานั งาน คาวัสดโฆษณาและ
ผยแพร คาอา ารและ ครื่องดื่ม คาอา ารวาง คาตอบแทน
วิทยา รและ
คาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นสา รับโครง าร
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย
ดวนที่
สด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี
พ.ศ.2564 ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย
คาใชจายใน ารจัดงานและ ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ
ารสงนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจาย
ใน ารฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
นา 94 ลาดับที่ 7

จานวน

50,000 บาท

นา : 69/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:46

โครง ารสง สริมสนับสนน ารจัดทาแผนชมชน
พื่อจาย ป็นคาใชจายในโครง ารสง สริม สนับสนน ารจัดทา
แผนชมชนและ ิจ รรมสนับสนน ารจัดประชมประชาคมแผน
ชมชน ารพัฒนาผนาชมชนสราง ครือขายองค์ รชมชนและสนับ
สนน ารขับ คลื่อนแผนชมชนแบบบรณา าร พื่อนาขอมลมาจัด
ทา ป็น แผนพัฒนาทองถิ่น ป็นคาวัสดสานั งาน คาอา าร
และ ครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยา ร และคาใชจายอื่นที่จา ป็น
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่สด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี
พ.ศ.2564 ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย
คาใชจายใน ารจัดงานและ ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ
ารสงนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจาย
ใน ารฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
นา 121 ลาดับที่ 4

จานวน

5,000 บาท

นา : 70/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:46

โครง ารอนรั ษ์พันธ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดาริสม ด็จ
พระ ทพรัตนราชสดาฯ(อพ.สธ.)
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่สด ที่ มท0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี
พ.ศ.2564 ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จายคาใช
จายใน ารจัดงานและ ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารสงนั ีฬา
ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
นา 95 ลาดับที่ 12

จานวน

10,000 บาท

นา : 71/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:46

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

140,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

140,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

140,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารจัด ารแขงขัน ีฬาภายใน ขต ทศบาล
พื่อจาย ป็นคาใชจายในพิธี ปิด คาต แตงสถานที่ คาวัสดสานั
งาน คาวัสดโฆษณาและ ผยแพร คาตอบแทนวิทยา รและ
รรม าร คาตอบแทน ด็ ็บล บอล คาวัสดอป รณ์ ีฬา
คา ครื่องแตง าย คาแตง นา งินสนับสนนคาถวย คาจาง
มาบริ าร คาวัสดงานบานงานครัว คาอา ารและ ครื่อง
ดื่ม ตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย
คาใชจายใน ารจัดงานและ ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารสง
นั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
นา 107 ลาดับที่ 8

นา : 72/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:46

โครง ารสง สริม ีฬาและจัดสงนั ีฬา ขารวม ารแขงขันท ระดับ
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดสงนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ับ
นวยงานอื่น รือดา นิน ารจัดโครง าร องตามนโยบายของ
รัฐบาล พื่อจาย ป็น งิน สนับสนน นวยงานที่ ป็น จาภาพ รือ
ขอรับ ารสนับสนน คาต แตงสถานที่ คาวัสดสานั งาน
คาวัสดโฆษณาและ ผยแพร คาตอบแทนวิทยา ร คาวัสดอป รณ์
ีฬา คาตอบแทน ด็ ็บฟตบอล คา ครื่องแตง าย
งินสนับสนนใ ับชมชน งินสนับสนนใ ับนั ีฬา
คาถวยรางวัล คาสนับสนน ด็ ถือป้ายชมชน
คาวัสดงานบานงานครัว คาอา ารและ ครื่องดื่ม
คาวัสดทาง ารแพทย์ คาวัสด อสราง คาจัด ตรียมสนาม
คาธง คาป้าย คาน้าแข็ง คาน้าดื่ม คาตาขาย ันฟตบอล
คาตอบแทนคณะ รรม ารตัดสิน คาวงดริยางค์
คา ชา ครื่องขยาย สียง คา ชาอป รณ์ไฟฟ้า คา ชารถ
คาตอบแทน จา นาที่ ตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย
คาใชจายใน ารจัดงานและ ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารสง
นั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
นา 107 ลาดับที่ 7

จานวน

20,000 บาท

นา : 73/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:46

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

250,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

250,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

250,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารจัดงานประ พณี ย็นทั่ว ลาม าสง รานต์
พื่อจาย ป็นคาใชจายในพิธี ปิด คาวัสดสานั งาน คาอา ารและ
ครื่องดื่ม คา งินสนับสนนและ งินรางวัลสา รับ ารประ วดและ
ตัดสิน คา งินสนับสนน รือของที่ระลึ ใน ารจัดงาน คาวัสด
โฆษณาและ ผยแพร คาจาง มาบริ าร คา ชา ครื่องไฟ คา ชา
อป รณ์ไฟฟ้าและ ครื่องขยาย สียง คาใชจายใน ารจัด ารแขง
ขัน ีฬาทั่วไป รือพื้นบาน ตลอดจนรายจายอื่น ๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย
คาใชจายใน ารจัดงานและ ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารสง
นั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
นา 106 ลาดับที่ 3
โครง ารจัดงานประ พณีวัน ขาพรรษา
พื่อจาย ป็นคาใชจายในงานพิธีตาง ๆ คาวัสดสานั งานคาจาง
มาต แตงรถบพชาติพรอม ทียนพรรษา คาผาอาบน้าฝน
งินสนับสนนสา รับชมชนใน ารประดับต แตงรถ ขารวม
ขบวนแ ทียน ขาพรรษา คาจาง มาประ อบอา ารและ
ครื่องดื่ม คาวัสด โฆษณาและ ผยแพร จัดซื้อ จัดจาง
จาง มาบริ าร คา งินสนับสนน รือของที่ระลึ
ใน ารจัดงาน ตลอดจนรายจายอื่น ๆ ที่จา ป็นตองใช
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย
คาใชจายใน ารจัดงานและ ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารสง
นั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
นา 106 ลาดับที่ 4
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โครง ารวันลอย ระทง

จานวน

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายในพิธี ปิด คาวัสดสานั งาน คาอา ารและ
ครื่องดื่ม คาวัสดโฆษณาและ ผยแพร คาพลดอ ไมไฟ และ
คาจาง มาบริ าร ชน คา ชา ครื่องไฟ คา ชาอป รณ์ไฟฟ้า
และ ครื่องขบาย สียง คาจาง มาม รสพตาง
ตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย
คาใชจายใน ารจัดงานและ ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ
ารสงนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬา
ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)
นา 106 ลาดับที่ 5
โครง ารสง สริมสนับสนนสภาวัฒนธรรม
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารสง สริมสนับสนน
สภาวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติสภาวัฒนธรรมแ งชาติ
พ.ศ. 2553 และ ฎ ระทรวงที่ ี่ยวของ ป็นคาวัสดสานั งาน
คาวัสดโฆษณาและ ผยแพร คาจาง มาบริ าร คาตอบแทน
วิทยา ร คาพา นะ ดินทาง คาใชจายอื่นๆ ตามความจา ป็นใน
โครง ารนี้
-ตาม นังสือ ที่ วธ 0509.7/ว 5713 รื่อง ารจัดตั้ง
สภาวัฒนธรรม ลงวันที่ 25 ร ฎาคม 2556
-ตามพระราชบัญญัติสภาวัฒนธรรมแ งชาติ พ.ศ. 2553
และ ฎ ระทรวงที่ ี่ยวของ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย
คาใชจายใน ารจัดงานและ ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารสง
นั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
นา 106 ลาดับที่ 6
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

2,382,000 บาท

รวม

2,382,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

รวม

2,262,000 บาท

จานวน

233,000 บาท

จานวน

121,000 บาท

คาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ์
คาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ์
พื่อจาย ป็นคาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ์ตาง ๆ ของ นวย
งานนี้ พื่อใ สามารถใชงานไดตามป ติ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อสรางสิ่งสาธารณปโภค
โครง าร อสรางถนน คสล.
มที่ 10 ซอยบานนายไพศาล ปา น้าโพธิ์
โครง าร อสรางถนน คสล. มที่ 10
ซอยบานนายไพศาล ปา น้าโพธิ์
ตอจา ถนนคอน รีต ดิม ขนาด วาง 4 มตร
ยาว 110 มตร นา 0.15 มตร
พรอมไ ลทาง ินคล ขางละ 0.50 มตร
พรอมป้ายประชาสัมพันธ์โครง าร จานวน 2 ป้าย
ตามแบบและรายละ อียดของ ทศบาล
งบประมาณ 233,000.-บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
ที่ พิ่ม ติม ครั้งที่ 2/2563 นาที่ 6 ลาดับที่ 11
โครง าร อสรางถนน คสล.
มที่ 10 ซอยบานนายสมัย ตัวมล
โครง าร อสรางถนน คสล. มที่ 10
ซอยบานนายสมัย ตัวมล ขนาด วาง 4 มตร
ยาว 60 มตร นา 0.15 มตร
พรอมไ ลทางดิน ดิมขางละ 0.30 มตร
พรอมป้ายประชาสัมพันธ์โครง าร จานวน 2 ป้าย
ตามแบบและรายละ อียดของ ทศบาล
งบประมาณ 121,000.-บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
ที่แ ไข ครั้งที่ 3/2563 นาที่ 4 ลาดับที่ 1
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โครง าร อสรางถนน คสล.
มที่ 10 ซอยบานนาย ทพ คนตรง
โครง าร อสรางถนน คสล. มที่ 10
ซอยบานนาย ทพ คนตรง ขนาด วาง 3 มตร
ยาว 80 มตร นา 0.15 มตร
พรอมไ ลทางดิน ดิม วาง 0.30 มตร
พรอมป้ายประชาสัมพันธ์โครง าร จานวน 2 ป้าย
ตามแบบและรายละ อียดของ ทศบาล
งบประมาณ 122,000.-บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
ที่แ ไข ครั้งที่ 3/2563 นาที่ 5 ลาดับที่ 2
โครง าร อสรางถนน คสล.
มที่ 2 ซอยบานนางจานง มิตรจาระวิจารณ์
โครง าร อสรางถนน คสล. มที่ 2
ซอยบานนางจานง มิตรจาระวิจารณ์
ขนาด วาง 3 มตร ยาว 98 มตร นา 0.15 มตร
พรอมไ ลทางดิน ดิมขางละ 0.30 มตร
พรอมป้ายประชาสัมพันธ์โครง าร จานวน 2 ป้าย
ตามแบบและรายละ อียดของ ทศบาล
งบประมาณ 149,000.-บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ที่แ ไข ครั้งที่ 3/2563 นาที่ 6 ลาดับที่ 3
โครง าร อสรางถนน คสล.
มที่ 3 สายบานน.ส. ดือน พ็ญ ตัน จริญ
โครง าร อสรางถนน คสล. มที่ 3
สายบานนางสาว ดือน พ็ญ ตัน จริญ ขนาด วาง 4 มตร
ยาว 208 มตร นา 0.15 มตร
พรอมไ ลทาง ินคล ขางละ 0.30 มตร
พรอมป้ายประชาสัมพันธ์โครง าร จานวน 2 ป้าย
ตามแบบและรายละ อียดของ ทศบาล
งบประมาณ 435,000.-บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
ที่แ ไข ครั้งที่ 3/2563 นาที่ 8 ลาดับที่ 5

จานวน

122,000 บาท

จานวน

149,000 บาท

จานวน

435,000 บาท
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โครง าร อสรางถนน คสล.
มที่ 5 ซอยบานนางทองใบ สือคลาย
โครง าร อสรางถนน คสล. มที่ 5
ซอยบานนางทองใบ สือคลาย ขนาด วาง 2.50 มตร
ยาว 250 มตร นา 0.15 มตร พรอมไ ลทาง ินคล
ขางละ 0.50 มตร พรอมป้ายประชาสัมพันธ์โครง าร
จานวน 2 ป้าย ตามแบบและรายละ อียดของ ทศบาล
งบประมาณ 342,000.-บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ที่ พิ่ม ติม ครั้งที่ 2/2563 นาที่ 6 ลาดับที่ 13
โครง าร อสรางพื้น คสล. มที่ 9
บริ วณดาน นาอาคารจัด ็บพัสดสวน ลาง

จานวน

342,000 บาท

จานวน

65,000 บาท

จานวน

395,000 บาท

โครง าร อสรางพื้น คสล. มที่ 9
บริ วณดาน นาอาคารจัด ็บพัสดสวน ลาง
ขนาด วาง 4.20 มตร ยาว 20 มตร นา 0.15 มตร
ตามแบบและรายละ อียดของ ทศบาล
งบประมาณ 65,000.-บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –2565)
ที่ พิ่ม ติม ครั้งที่ 2/2563 นาที่ 7 ลาดับที่ 14
โครง ารติดตั้งป้ายซอย
มที่ 2, 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 10
โครง ารติดตั้งป้ายซอย มที่ 2,3,4,5,6,8,10
ติดตั้งป้ายโดย ป็นแบบประติมา รรมอลมิ นียมลายไทย
สา ร็จ ขนาด 750x300 มิลลิ มตร จานวน 21 ป้าย
พรอมป้ายประชาสัมพันธ์โครง าร จานวน 2 ป้าย
ตามแบบและรายละ อียดของ ทศบาล
งบประมาณ 395,000.-บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
ที่ พิ่ม ติม ครั้งที่ 2/2563 นาที่ 7 ลาดับที่ 15
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คาบารงรั ษาและปรับปรงที่ดินและสิ่ง อสราง
คาบารงรั ษาและปรับปรงที่ดินและสิ่ง อสราง

จานวน

400,000 บาท

รวม

18,610,550 บาท

รวม

18,610,550 บาท

รวม

18,610,550 บาท

งินสมทบ องทนประ ันสังคม

จานวน

213,600 บาท

พื่อจาย ป็น งินสมทบ ขา องทนประ ันสังคม
ตามพระราชบัญญัติประ ันสังคม พ.ศ.2533
และแ ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558
ประ อบ ับประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน ทศบาล
รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน(ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 10 ร ฎาคม พ.ศ. 2557 ขอ 33
ใ พนั งานจาง ไดรับสิทธิประโยชน์และมี นาที่
ตองปฎิบัติตาม ฏ มายวาดวย ารประ ันสังคม
งินสมทบ องทน งินทดแทน

จานวน

10,000 บาท

จานวน

1,230,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารงรั ษาและปรับปรงที่ดินและสิ่ง อสราง
(รายจายที่ ิดขึ้น นื่องจา ารปรับปรง
ที่ดิน รือสิ่ง อสรางซึ่งมิใช ป็น ารซอมแซมตามป ติ)
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

พื่อจาย ป็น งินสมทบ องทน งินทดแทน ป็น ารคมครองล จาง
ชั่วคราวของสวนราช าร และล จางขององค์ รที่มิไดมีวัตถ
ประสงค์ พื่อแสวง า าไรทาง ศรษฐ ิจ รณีล จางประสบ
อันตราย จ็บปวย รือสญ าย ป็นไปตามพระราชบัญญัติประ ัน
สังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติ งินทดแทน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561 และ ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย
ดวนที่สด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย
ประจาปี พ.ศ.2564 ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
งินชวย ลืองบประมาณรายจาย ฉพาะ ารประปา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลืองบ ฉพาะ ิจ ารประปา
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บี้ยยังชีพผสงอาย

จานวน

13,110,000 บาท

จานวน

2,592,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจาย บี้ยยังชีพผสงอายตามโครง ารสราง ลั
ประ ันดานรายไดแ ผสงอาย โดยใชขอมลในระบบสารสน ทศ
ารจัด ารฐานขอมล บี้ยยังชีพขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2563 ป็นขอมลใน ารคานวณ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ์
ารจาย งิน บี้ยยังชีพผสงอายขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2552 แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
และตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่สด
ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 มภาพันธ์ 2562)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
นาที่ 97 ลาดับที่ 2
บี้ยยังชีพคนพิ าร
พื่อจาย ป็นคาใชจาย บี้ยความพิ ารตามโครง าร สริมสราง
สวัสดิ ารทางสังคมใ แ ผพิ าร รือทพพลภาพ โดยใชขอมล
ในระบบสารสน ทศ ารจัด ารฐานขอมล บี้ยยังชีพขององค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2563 ป็นขอมล
ใน ารคานวณ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั ณฑ์
ารจาย งิน บี้ยความพิ ารใ แ คนพิ ารขององค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562 และตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองทองถิ่น ดวน
ที่สด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 มภาพันธ์ 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
นาที่ 97 ลาดับที่ 3
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บี้ยยังชีพผปวย อดส์

จานวน

72,000 บาท

จานวน

100,710 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจาย บี้ยยังชีพผปวย อดส์ตามโครง ารสนับสนน
ารจัดสวัสดิ ารทางสังคมแ ผดอยโอ าสทางสังคม โดยใชขอมล
ในระบบสารสน ทศ ารจัด ารฐานขอมล บี้ยยังชีพขององค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2563 ป็นขอมล
ใน ารคานวณ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจาย งิน
สง คราะ ์ พื่อ ารยังชีพขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นาที่ 97
ลาดับที่ 1
สารองจาย
พื่อจาย ป็น งินสารองจายใน รณีฉ ฉิน รือมีความจา ป็น ิด
ขึ้น รือใน รณีที่ นวยงานตางๆ ไมมีงบประมาณรายจายที่ บิ
จายได รือมีแตไม พียงพอ ับความจา ป็นที่ตองจาย รือไมได
ตั้งจายในงบประมาณรายจาย รือมีรายจายที่นอ นือไปจา
งบประมาณที่ไดรับอนมัติ ซึ่ง ารอนมัติใ ใช งินสารองจายใ
ป็นอานาจของผบริ ารทองถิ่น ป็นผพิจารณา บิ จาย ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยวิธี ารงบประมาณขององค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 มวด 2 ขอ 19 และใชจาย
พื่อ รณีฉ ฉินที่มีสาธารณภัย ิดขึ้น รือ ารบรร ทาปัญ า
ความ ดือดรอนของประชาชน ป็นสวนรวม ทานั้น
ชน ารป้อง ันและแ ไขปัญ าอท ภัย น้าปาไ ล ลา
แผนดินถลม ภัยแลง ภัย นาว วาตภัย อัคคีภัย
ไฟปาและ มอ ควัน และโรคติดตอ ป็นไปตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือประชาชน
ตามอานาจ นาที่ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2560 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561 ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย
ดวนที่สด ที่ มท0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
ารจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ.2564
ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
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รายจายตามขอผ พัน
คาใชจายใน ารจัด ารจราจร
พื่อ ป็นคาใชจายใน ารแ ไขปัญ า ี่ยว ับ ารจราจร
ที่ประชาชนไดรับประโยชน์โดยตรง ชน ารทาสีตี
สน สัญญาณไฟจราจร สาม ลี่ยม ยดตรวจ ป้ายจราจร
ระจ โคงจราจร ระบองไปจราจร รวยจราจร แผง ั้น
จราจร แผงพลาสติ ใสน้า สาลมล จราจร สื้อจราจร
ยางชะลอความ ร็วรถ ป็นตน
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่สด
ที่ มท0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562
รื่อง ารตั้งงบประมาณรายจายและ บิ จาย งินคาใชจาย
ี่ยว ับ ารจัด ารจราจร
- ป็นไปตาม นังสือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่สด
ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถนายน 2563
รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย
ประจาปี พ.ศ.2564 ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น

จานวน

30,000 บาท

นา : 82/84

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 10:15:46

คาบารงสันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทย

จานวน

71,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารงสมาคมสันนิบาต ทศบาล ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวยรายจายของ รมสง สริม ารป ครองสวน
ทองถิ่น ี่ยว ับคาบารงสมาคม พ.ศ. 2555
ประ าศ ณ วันที่ 14 มิถนายน พ.ศ. 2555
ในอัตรารอยละ ศษ นึ่งสวน ของงบประมาณรายรับจริง
ในปีที่ลวงมา (ไมรวม งิน งินที่จายขาด งินสะสมและ
งินอด นน ฉพาะ ิจ และ งิน อด นนจา รัฐบาล)
ทั้งนี้ไม ิน จ็ดแสน า มื่นบาท และจายตาม นังสือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท. 0303.4/ว 3889 ลงวันที่
29 พฤศจิ ายน พ.ศ. 2538ในปีงบประมาณ 2562
ทศบาลตาบลทาไม มีรายรับจริงของงบประมาณทั่วไป
ทั้งสิ้น79,478,749.14 บาท ั งินจายขาด งิน
สะสม - บาท งินอด นนทั่วไป 27,615,254 บาท
ั งินอด นนทั่วไป ระบวัตถประสงค์ 10,299,650 บาท คง
ลือรายรับที่จะนาไปคานวณ
ป็น งิน 41,563,845.14 บาท มื่อคานวณรอยละ 1/6 แลว
ทศบาลตาบลทาไม ตองจาย ป็นคาบารง
ส.ท.ท. จานวน 69,411.62 บาท
จึงตั้งจายไว 71,000.- บาท
คาสมทบระบบประ ันสขภาพในระดับทองถิ่น
จานวน

350,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินสมทบ องทน ลั ประ ันสขภาพ
ระดับทองถิ่น ทศบาลตาบลทาไม
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
ารตั้งงบประมาณขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น พื่อสมทบ
องทน พ.ศ.2561 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563 ประ อบ ับประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน
สขภาพแ งชาติ รื่อง ลั ณฑ์ พื่อสนับสนนใ องค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่นดา นินงานและบริ ารจัด ารระบบ
ลั ประ ันสขภาพในระดับทองถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ. 2561
และ นังสือดวนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
มิถนายน 2563 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทางบประมาณ
รายจายประจาปี พ.ศ. 2564 ขององค์ รป ครองสวนทองถิ่น
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งินชวย ลือพิ ศษ(คาทาศพ)
พื่อจาย ป็น งินคาทาศพ รณีพนั งาน ทศบาล รือล จางของ
ทศบาลถึงแ ความตายในระ วางรับราช าร
งินสมทบ องทนบา น็จบานาญขาราช ารสวนทองถิ่น ( บท.)
พื่อ ป็นคาใชจายสา รับสมทบ ขา ป็น องทนบา น็จบานาญ
ขาราช ารสวนทองถิ่น (5120100) โดยคานวณจา
ประมาณ ารรายรับ มวดภาษีอา ร มวดคาธรรม นียม
คาปรับและใบอนญาต มวดรายไดจา ทรัพย์สิน
มวดรายไดจา สาธารณปโภคและ ิจ ารพาณิชย์
มวดรายได บ็ด ตล็ด โดยมิตองนารายรับจา
มวด งินอด นน พันธบัตร งิน และ งินที่มีผอทิศใ
มารวมคานวณดวย ในอัตรารอยละ 2
ป็นไปตาม นังสือ รมสง สริม ารป ครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตลาคม 2561
และ นังสือ รมสง สริม ารป ครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 ร ฎาคม 2561
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทศบาลตาบลทาไม
ไดประมาณ ารรายรับของงบประมาณทั่วไป ป็น งินทั้ง
สิ้น 62,300,000.-บาท ั รายไดจา งินอด นนและ
งินที่มีผอทิศใ จานวน27,000,000.-บาท
คง ลือรายได ที่จะนาไปคานวณตั้งจาย
จานวน 35,300,000 .-บาท
คานวณแลว ป็น งิน 706,000.-บาท
จึงตั้งจายไว จานวน 706,000 .-บาท
-ตามe-laas ระบบคานวณยอด งิน ารสงสมทบ บท.
จา ยอดประมาณ ารรายรับ โดยไมรวม งินที่มีผอทิศใ
และ งินอด นน จานวน 706,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

706,000 บาท
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งินบา น็จล จางประจา
พื่อจาย ป็นคาบา น็จป ติใ ับล จางประจาที่ ษียณอาย
ราช ารที่มีอายครบ 60 ปีบริบรณ์ จานวน 1 ราย
ซึ่งมีสิทธิ์ไดรับ งินบา น็จตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย บา น็จล จางของ นวย ารบริ ารราช ารสวนทองถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยบา น็จ
ล จาง ของ นวย ารบริ ารราช ารสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ที่แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555

จานวน

120,240 บาท

