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ส่วนที่ 1

ค้าถลงประ อบงบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปงบประมาณ พ ศ  

ของ

ทศบาลต้าบลหนองบัวค
อ้าภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ
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จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน

ค ำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหนองบัวโคก

           บัดน้ี ถึงเวลำท่ีผู้บริหำรท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลหนองบัวโคก จะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำเทศบำลต ำบลหนองบัวโคกอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกำสน้ี ผู้บริหำรท้องถ่ินเทศบำลต ำบล
หนองบัวโคก จึงขอช้ีแจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลัง ตลอดจนหลักกำรและ
แนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปน้ี

1. สถำนะกำรคลัง
1.1 งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 5  สิงหำคม  พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสถำนะ
กำรเงิน ดังน้ี
1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 72,546,626.33 บำท
1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 83,456,704.67 บำท
1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 22,783,974.73 บำท
1.1.4 รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 1 โครงกำร รวม 2,697.62 

บำท

1.1.5 รำยกำรกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ ำนวน 4 โครงกำร รวม 613,800.00 บำท
1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท

2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

2.1 รำยรับจริง จ ำนวน 28,959,793.82 บำท ประกอบด้วย

หมวดภำษีอำกร 155,433.86 บำท
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 118,300.14 บำท
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 510,369.77 บำท
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภค และกิจกำรพำณิชย์ 0.00 บำท
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 104,986.00 บำท
หมวดรำยได้จำกทุน 0.00 บำท
หมวดภำษีจัดสรร 16,437,674.05 บำท
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 11,633,030.00 บำท
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2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 7,497.00 บำท
2.3 รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 20,931,522.13 บำท ประกอบด้วย

งบกลำง จ ำนวน 3,337,139.88 บำท
งบบุคลำกร จ ำนวน 10,475,095.08 บำท
งบด ำเนินงำน จ ำนวน 4,336,387.17 บำท
งบลงทุน จ ำนวน 1,990,100.00 บำท
งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 792,800.00 บำท
งบรำยจ่ำยอ่ืน จ ำนวน 0.00 บำท

2.7 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินกู้ จ ำนวน 0.00 บำท

2.4 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 7,497.00 บำท
2.5 มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพ่ือด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี จ ำนวน 140,000.00 บำท
2.6 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท
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รายรับจริง
ปี  2563

155,433.86

118,300.14

510,369.77

104,986.00

0.00

889,089.77

16,437,674.05

16,437,674.05

11,633,030.00

11,633,030.00

28,959,793.82

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวม 30,000,000.00 32,000,000.00

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 11,000,000.00 12,570,000.00

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 17,598,000.00 17,898,000.00

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

17,598,000.00 17,898,000.00

11,000,000.00 12,570,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,402,000.00 1,532,000.00

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 205,000.00 205,000.00

หมวดรายได้จากทุน 100,000.00 100,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 141,000.00 191,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 446,000.00 496,000.00

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 510,000.00 540,000.00

1. รายรับ

รายรับ
ประมาณการ

ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

ค ำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลหนองบัวโคก
อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

งบกลาง 3,337,139.88 3,983,000.00 4,397,900.00

งบบุคลากร 10,475,095.08 13,717,680.00 12,726,000.00

งบด าเนินงาน 4,336,387.17 9,655,620.00 12,553,800.00

งบลงทุน 1,990,100.00 1,691,700.00 1,328,300.00

งบเงินอุดหนุน 792,800.00 952,000.00 994,000.00

20,931,522.13 30,000,000.00 32,000,000.00

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลหนองบัวโคก
อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

2. รายจ่าย



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจ้าปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
เทศบาลต้าบลหนองบัวโค
อ้าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตาบล นองบัวโคก
อาเภอจัตรั   จัง วัดชัยภมิ

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริ ารงานทั่วไป 12,047,340

แผนงานการรักษาความ งบภายใน 2,221,220

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,210,300

แผนงาน าธารณ ข 2,101,920

แผนงาน ังคม งเคราะ ์ 718,640

แผนงานเค ะและชมชน 3,673,880

แผนงาน ร้างความเข้มแข็งของชมชน 995,000

แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนันทนาการ 415,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอต า กรรมและการโยธา 1,218,800

ด้านการด้าเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 4,397,900

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 32,000,000

Admin
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
ท บ ต บ น บ โ

ต ด

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 4,397,900 4,397,900

     บ 4,397,900 4,397,900

น้ : 1/8
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,731,380 207,480 1,727,520 382,560 8,048,940

     น ดื น (ฝ่ ื ) 2,624,640 0 0 0 2,624,640

     น ดื น (ฝ่ ป ) 3,106,740 207,480 1,727,520 382,560 5,424,300

งบด้านินงาน 3,387,200 0 500,000 20,000 3,907,200

     ่ ต บแทน 150,000 0 50,000 0 200,000

     ่ ใ ้ 1,703,500 0 200,000 20,000 1,923,500

     ่ ด 770,000 0 250,000 0 1,020,000

     ่ ธ ณปโ 763,700 0 0 0 763,700

งบลงทุน 27,400 22,000 11,800 0 61,200

     ่ ณฑ์ 27,400 22,000 11,800 0 61,200

งบงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 30,000

     น ด นน 30,000 0 0 0 30,000

น้ : 2/8
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 344,280 533,040 877,320

     น ดื น (ฝ่ ป ) 344,280 533,040 877,320

งบด้านินงาน 1,338,000 0 1,338,000

     ่ ใ ้ 658,000 0 658,000

     ่ ด 680,000 0 680,000

งบลงทุน 5,900 0 5,900

     ่ ณฑ์ 5,900 0 5,900

น้ : 3/8
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,333,800 0 1,333,800

     น ดื น (ฝ่ ป ) 1,333,800 0 1,333,800

งบด้านินงาน 1,344,400 608,100 1,952,500

     ่ ต บแทน 50,000 0 50,000

     ่ ใ ้ 1,104,400 109,800 1,214,200

     ่ ด 190,000 498,300 688,300

งบงินอุดหนุน 924,000 0 924,000

     น ด นน 924,000 0 924,000

น้ : 4/8
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 581,520 240,000 821,520

     น ดื น (ฝ่ ป ) 581,520 240,000 821,520

งบด้านินงาน 410,000 810,000 1,220,000

     ่ ต บแทน 20,000 120,000 140,000

     ่ ใ ้ 60,000 690,000 750,000

     ่ ด 330,000 0 330,000

งบลงทุน 0 20,400 20,400

     ่ ณฑ์ 0 20,400 20,400

งบงินอุดหนุน 40,000 0 40,000

     น ด นน 40,000 0 40,000

น้ : 5/8
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แผนงานสังคมสงคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปกี่ยว
กับสังคมสงคราะห์

รวม

งบบุคลากร 566,640 566,640

     น ดื น (ฝ่ ป ) 566,640 566,640

งบด้านินงาน 130,000 130,000

     ่ ต บแทน 20,000 20,000

     ่ ใ ้ 40,000 40,000

     ่ ด 70,000 70,000

งบลงทุน 22,000 22,000

     ่ ณฑ์ 22,000 22,000
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แผนงานคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปกี่ยว
กับคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ
งานก้าจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,077,780 0 0 1,077,780

     น ดื น (ฝ่ ป ) 1,077,780 0 0 1,077,780

งบด้านินงาน 1,464,100 50,000 1,082,000 2,596,100

     ่ ต บแทน 30,000 0 0 30,000

     ่ ใ ้ 612,000 50,000 682,000 1,344,000

     ่ ด 822,100 0 400,000 1,222,100

แผนงานสร้างความข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งสริมและสนับ
สนุนความข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบด้านินงาน 995,000 995,000

     ่ ใ ้ 975,000 975,000

     ่ ด 20,000 20,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบด้านินงาน 415,000 415,000

     ่ ใ ้ 415,000 415,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบลงทุน 1,218,800 1,218,800

     ่ ที่ดนแ ่ ่ ้ 1,218,800 1,218,800
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รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ  พ.ศ. 2565

ทศบ ลต บล น งบวโค
ภ จตร   จง วดชยภม

 

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

หมวดภาษีอากร
     ภ ษีโรง รื นแล ที่ดน 286,008.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภ ษีบ รงท้ งที่ 43,441.60 3,832.40 0.00 0.00 % 0.00

     ภ ษีที่ดนแล ่งปล ร้ ง 0.00 38,193.46 390,000.00 0.00 % 390,000.00

     ภ ษีป้ ย 115,285.00 113,408.00 120,000.00 25.00 % 150,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 444,734.60 155,433.86 510,000.00 540,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่ ธรรม นียมใบ นญ ต รข ย ร 2,134.00 2,007.90 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่ ธรรม นียม จดขย มลฝ ย 58,905.00 59,160.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00

     ค่ ธรรม นียม ็บแล ขนมลฝ ย 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00

     ค่ ธรรม นียมใน ร นง ื รบร ง รแจ้ง ถ นที่
จ น่ ย ร รื ม ร

2,100.00 2,800.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่ ธรรม นียม ี่ยว บท บียนร ษฎร 720.00 2,770.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่ ธรรม นียม ี่ยว บ รควบคม ค ร 1,469.70 812.24 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่ ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณชย์ 670.00 390.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่ ธรรม นียม ื่น ๆ 0.00 770.00 1,000.00 4,900.00 % 50,000.00

     ค่ ปรบผ้ ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ 118,175.00 35,850.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ค่ ปรบผ้ ร ท ผด ฎ ม ย รท บียนร ษฎร 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่ ปรบผ้ ร ท คว มผด ฎ ม ยท บียนพ ณชย์ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่ ปรบ รผด ญญ 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่ ใบ นญ ตรบท ร ็บขน ่งปฏ ล รื มลฝ ย 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่ ใบ นญ ตปร บ รค้ รบ จ รที่ ปน นตร ยต่
ขภ พ

6,700.00 8,700.00 9,000.00 0.00 % 9,000.00

     ค่ ใบ นญ ตจดตง ถ นที่จ น่ ย ร รื ถ นที่ ม
รในครว รื พืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่ น 200 ต ร ง มตร

500.00 500.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่ ใบ นญ ตจดตงตล ด ชน 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่ ใบ นญ ต ี่ยว บ รควบคม ค ร 440.00 280.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่ ใบ นญ ต ี่ยว บ รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย ียง 855.00 310.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่ ใบ นญ ต ื่น ๆ 4,640.00 3,950.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 198,308.70 118,300.14 141,000.00 191,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ด บีย 477,958.26 510,369.77 400,000.00 12.50 % 450,000.00

     ร ยได้จ ทรพย์ น ื่น ๆ 0.00 0.00 46,000.00 0.00 % 46,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 477,958.26 510,369.77 446,000.00 496,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่ ข ย ร รจดซื จดจ้ ง 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่ ข ยแบบพมพ์แล ค ร้ ง 62.00 22.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่ รบร ง น แล ถ่ ย ร 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ 178,340.00 104,964.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 178,402.00 104,986.00 205,000.00 205,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้จากทุน
     ค่ ข ยท ดตล ดทรพย์ น 0.00 0.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00

หมวดภาษีจัดสรร
     ภ ษีรถยนต์ 226,774.66 226,772.20 300,000.00 0.00 % 300,000.00

     ภ ษีมลค่ พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน 14,632,601.34 13,594,371.56 14,500,000.00 0.00 % 14,500,000.00

     ภ ษีมลค่ พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ 763,729.58 748,531.79 850,000.00 0.00 % 850,000.00

     ภ ษีธร จ ฉพ 32,238.16 12,359.24 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ภ ษี รรพ มต 1,728,559.86 1,477,334.25 1,600,000.00 12.50 % 1,800,000.00

     ค่ ภ ค ลวงแร่ 14,439.25 13,482.92 13,000.00 0.00 % 13,000.00

     ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม 15,241.93 13,173.09 15,000.00 0.00 % 15,000.00

     ค่ ธรรม นียมจดท บียน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยที่ดน

179,161.00 351,649.00 300,000.00 33.33 % 400,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,592,745.78 16,437,674.05 17,598,000.00 17,898,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     งน ด นนท่วไป 10,050,962.00 11,633,030.00 11,000,000.00 14.27 % 12,570,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,050,962.00 11,633,030.00 11,000,000.00 12,570,000.00

รวมทุกหมวด 28,943,111.34 28,959,793.82 30,000,000.00 32,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565

ทศบ ลต บล น งบวโค

ภ จตร จง วดชยภม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 32,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 540,000 บาท
ภ ษีที่ดนแล ่งปล ร้ ง จ นวน 390,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท่ บปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง

ภ ษีป้ ย จ นวน 150,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ง ว่ ปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 191,000 บาท
ค่ ธรรม นียมใบ นญ ต รข ย ร จ นวน 2,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท่ บปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง

ค่ ธรรม นียม จดขย มลฝ ย จ นวน 60,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท่ บปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง

ค่ ธรรม นียม ็บแล ขนมลฝ ย จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ง ว่ ปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง

ค่ ธรรม นียมใน ร นง ื รบร ง รแจ้ง ถ นที่จ น่ ย
ร รื ม ร

จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท่ บปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง

ค่ ธรรม นียม ี่ยว บท บียนร ษฎร จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท่ บปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง
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ค่ ธรรม นียม ี่ยว บ รควบคม ค ร จ นวน 2,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท่ บปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง

ค่ ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณชย์ จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท่ บปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง

ค่ ธรรม นียม ื่น ๆ จ นวน 50,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ง ว่ ปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง

ค่ ปรบผ้ ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ จ นวน 50,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท่ บปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง

ค่ ปรบผ้ ร ท ผด ฎ ม ย รท บียนร ษฎร จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท่ บปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง

ค่ ปรบผ้ ร ท คว มผด ฎ ม ยท บียนพ ณชย์ จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท่ บปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง

ค่ ปรบ รผด ญญ จ นวน 5,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท่ บปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง

ค่ ใบ นญ ตรบท ร ็บขน ่งปฏ ล รื มลฝ ย จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท่ บปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง

ค่ ใบ นญ ตปร บ รค้ รบ จ รที่ ปน นตร ยต่
ขภ พ

จ นวน 9,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท่ บปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง
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ค่ ใบ นญ ตจดตง ถ นที่จ น่ ย ร รื ถ นที่ ม
รในครว รื พืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่ น 200 ต ร ง มตร

จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท่ บปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง

ค่ ใบ นญ ตจดตงตล ด ชน จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท่ บปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง

ค่ ใบ นญ ต ี่ยว บ รควบคม ค ร จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท่ บปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง

ค่ ใบ นญ ต ี่ยว บ รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย ียง จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท่ บปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง

ค่ ใบ นญ ต ื่น ๆ จ นวน 2,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท่ บปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 496,000 บาท
ด บีย จ นวน 450,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ง ว่ ปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง

ร ยได้จ ทรพย์ น ื่น ๆ จ นวน 46,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท่ บปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 205,000 บาท
ค่ ข ย ร รจดซื จดจ้ ง จ นวน 3,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท่ บปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง

ค่ ข ยแบบพมพ์แล ค ร้ ง จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท่ บปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง
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ค่ รบร ง น แล ถ่ ย ร จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท่ บปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง

ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ จ นวน 200,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท่ บปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง

หมวดรายได้จากทุน รวม 100,000 บาท
ค่ ข ยท ดตล ดทรพย์ น จ นวน 100,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท่ บปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,898,000 บาท

ภ ษีรถยนต์ จ นวน 300,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท่ บปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง

ภ ษีมลค่ พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน จ นวน 14,500,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท่ บปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง

ภ ษีมลค่ พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ จ นวน 850,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท่ บปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง

ภ ษีธร จ ฉพ จ นวน 20,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท่ บปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง

ภ ษี รรพ มต จ นวน 1,800,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ง ว่ ปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง

ค่ ภ ค ลวงแร่ จ นวน 13,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท่ บปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง
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ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม จ นวน 15,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท่ บปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง

ค่ ธรรม นียมจดท บียน ทธแล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ย
ที่ดน

จ นวน 400,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ง ว่ ปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 12,570,000 บาท

งน ด นนท่วไป จ นวน 12,570,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ง ว่ ปที่ผ่ นม   นื่ งจ ปร ม ณ รใ ้ใ ล้
คียง บร ยรบจรง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 191,475 174,125 210,000 0 % 210,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,520 8,000 10,000 0 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,062,500 2,152,900 2,400,000 8.33 % 2,600,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 440,000 454,400 588,000 2.04 % 600,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000 24,000 42,000 0 % 42,000

เงินส้ารองจาย 34,179 78,325 200,000 0 % 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 582,900

คาใช้จายในการจัดการจราจร 19,400 0 30,000 0 % 30,000

โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลต้าบลหนองบัวโคก

0 0 0 100 % 20,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต้าบลหนองบัวโคก
อ้าเภอจัตุรัส    จังหวัดชัยภูมิ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินคาบ้ารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย

30,722.43 31,549.88 33,000 0 % 33,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 20,000 0 % 20,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 50,000 50,000 50,000 0 % 50,000

เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

316,118 363,840 570,000 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยพิเศษ 0 0 20,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 3,176,914.43 3,337,139.88 4,173,000 4,397,900

รวมงบกลาง 3,176,914.43 3,337,139.88 4,173,000 4,397,900

รวมงบกลาง 3,176,914.43 3,337,139.88 4,173,000 4,397,900

รวมแผนงานงบกลาง 3,176,914.43 3,337,139.88 4,173,000 4,397,900

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

513,360 513,360 695,520 0 % 695,520

คาตอบแทนประจ้าต้าแหนงนายก/รองนายก 84,000 84,000 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 84,000 84,000 120,000 0 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนต้าบล

0 0 198,720 0 % 198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,258,560 1,258,560 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,939,920 1,939,920 2,624,640 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,247,460 1,313,790 1,839,640 -3.51 % 1,775,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 84,000 0 % 84,000

เงินประจ้าต้าแหนง 42,000 42,000 126,000 0 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,026,050.32 1,074,120 1,089,960 0.15 % 1,091,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 93,112.26 87,900 84,000 -64.21 % 30,060

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 2,408,622.58 2,517,810 3,223,600 3,106,740

รวมงบบุคลากร 4,348,542.58 4,457,730 5,848,240 5,731,380

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 30,000 0 % 30,000

คาเบี้ยประชุม 4,875 4,062.5 20,000 0 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 50,000 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 2,000 50,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 4,875 6,062.5 150,000 150,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 30,000 0 % 30,000

คาจ้างเหมาบริการ 0 1,200 20,000 400 % 100,000

คาใช้จายในการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลขาวสาร
เทศบาลต้าบลหนองบัวโคก

0 0 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายประกันภัยรถราชการ 0 17,019.42 40,000 25 % 50,000

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาบอกรับวารสาร 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเย็บหนังสือ 0 0 10,000 0 % 10,000

จ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างท้างานให้กับ
เทศบาล

0 0 0 100 % 432,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 8,480 7,340 120,000 0 % 120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 0 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต้าบล
หนองบัวโคก

0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกอาณาจักร

41,170 42,056 80,000 0 % 80,000

คาใช้จายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาล

0 0 400,000 -100 % 0

โครการการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

0 0 0 100 % 100,000

โครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งอุทยานธรณี 
(ชัยภูมิ จีโอพาร์ค)

0 0 0 100 % 1,000

โครงการงานรัฐพิธี  งานเฉลิมพระเกียรติ
และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชด้าริ

0 25,205.7 30,000 -100 % 0

โครงการงานรัฐพิธี งานเฉลิมพระเกียรติ
และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชด้าริ

39,536 0 0 0 % 0

โครงการจัดท้าแผนพัฒนาเทศบาล 3,562 0 10,000 0 % 10,000

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 0 0 500 0 % 500

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแกผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน
ของเทศบาล

0 0 3,500 185.71 % 10,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 111,060 0 0 0 % 0

โครงการรักน้้า รักป่า รักษาแผนดิน 5,250 0 20,000 0 % 20,000

โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  และวันพอ
แหงชาติ

0 1,500 0 0 % 0

โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพอแหง
ชาติ

19,300 0 0 0 % 0

โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จเพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพอ
แหงชาติ

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร

0 1,000 0 0 % 0

โครงการวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร

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

โครงการวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 บรมนาถบพิตร

4,010 0 0 0 % 0

โครงการวันฉัตรมงคล 0 0 2,000 -100 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  บดิน
ทรเทพยวรางกูร

0 21,420 0 0 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี

0 19,250 0 0 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  9

0 18,401 0 0 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร

32,672 0 80,000 -100 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

29,831 0 30,000 -100 % 0

โครงการวันท้องถิ่นไทย 0 0 2,000 -100 % 0

โครงการวันเทศบาล 7,310 0 10,000 -100 % 0

โครงการวันปิยมหาราช 1,000 1,000 1,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
การป้องกันการทุจริต

0 0 1,000 1,900 % 20,000

โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 0 0 1,000 900 % 10,000

โครงการส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการของเทศบาล

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
และลูกจ้างเทศบาล

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและลูกจ้างเทศบาล

0 0 0 100 % 400,000

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 12,214.84 29,180.64 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 315,395.84 184,572.76 1,451,000 1,703,500

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน 110,666.8 84,930 150,000 33.33 % 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,730 550 20,000 150 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 13,249 7,348 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 17,164 22,503.2 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 148,673.3 115,459.7 150,000 0 % 150,000

วัสดุการเกษตร 25,212 71,849.47 100,000 50 % 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 4,318 5,470 50,000 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 450 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 333,013.1 308,560.37 640,000 770,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 432,675.44 402,957.7 537,570 3 % 553,700

คาน้้าประปา คาน้้าบาดาล 57,627.45 67,233.38 70,000 0 % 70,000

คาบริการโทรศัพท์ 11,454.35 9,427.44 30,000 0 % 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 2,328 2,235 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 88,402.78 90,358.8 100,000 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 592,488.02 572,212.32 747,570 763,700

รวมงบด้าเนินงาน 1,245,771.96 1,071,407.95 2,988,570 3,387,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส้านักงาน

เก้าอี้ท้างานพนักพิงเตี้ย 14,700 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 50,500 348,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร 0 77,500 0 100 % 5,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 18,970 0 0 100 % 22,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 84,170 425,500 0 27,400

รวมงบลงทุน 84,170 425,500 0 27,400

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 

0 0 32,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นระดับอ้าเภอจัตุรัส ประจ้าปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 32,000 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 32,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 5,678,484.54 5,954,637.95 8,868,810 9,175,980
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 207,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 0 0 0 207,480

รวมงบบุคลากร 0 0 0 207,480

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 0 0 0 100 % 22,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 22,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 22,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 229,480

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 794,940 903,170 1,070,880 5.92 % 1,134,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 1,575 1,600 -100 % 0

เงินประจ้าต้าแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาจ้างลูกจ้างประจ้า 176,520 186,960 199,800 7.39 % 214,560

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 290,556.37 269,646.89 300,960 4.63 % 314,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 16,819.96 22,256.89 22,880 -4.55 % 21,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 1,320,836.33 1,425,608.78 1,638,120 1,727,520

รวมงบบุคลากร 1,320,836.33 1,425,608.78 1,638,120 1,727,520

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า

0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 13,023 8,400 50,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 13,023 8,400 50,000 50,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกอาณาจักร

0 0 13,500 492.59 % 80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

36,980 0 56,500 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกอาณาจักร

0 46,108 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงแผนที่และทะเบียน
ทรัพย์สิน

70,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน      เพื่อรองรับ พ.ร.บ. 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

0 0 0 100 % 100,000

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 2,880 4,670 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 109,860 50,778 190,000 200,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน 33,229 44,909.9 130,000 53.85 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,888.7 3,147 5,000 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,580 4,998 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 44,697.7 53,054.9 170,000 250,000

รวมงบด้าเนินงาน 167,580.7 112,232.9 410,000 500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส้านักงาน

คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 10,400 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0 0 11,000 7.27 % 11,800

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ  2  บาน 0 11,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 10,400 11,000 11,000 11,800

รวมงบลงทุน 10,400 11,000 11,000 11,800

รวมงานบริหารงานคลัง 1,498,817.03 1,548,841.68 2,059,120 2,239,320

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 382,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 0 0 0 382,560

รวมงบบุคลากร 0 0 0 382,560
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกอาณาจักร

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000

รวมงบด้าเนินงาน 0 0 0 20,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 402,560

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,177,301.57 7,503,479.63 10,927,930 12,047,340

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 289,140 305,640 328,200 4.9 % 344,280

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 920,400 943,200 980,520 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 67,280 52,400 44,940 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 1,276,820 1,301,240 1,353,660 344,280

รวมงบบุคลากร 1,276,820 1,301,240 1,353,660 344,280
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 108,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

1,600 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกอาณาจักร

0 6,080 5,000 -100 % 0

โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน  รวม
รณรงค์ป้องกันการแพรระบาดของโรคและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม
และสงกรานต์

0 0 0 100 % 300,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปีใหมและสงกรานต์

38,496 0 150,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงปีใหมและสงกรานต์

0 20,756 0 0 % 0

โครงการฝึกภาคสนาม อปพร. 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 22,640 68,084 80,000 -100 % 0

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 21,445.45 49,966.89 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 84,181.45 144,886.89 440,000 658,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน 9,015 8,580 20,000 400 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 59,845.1 59,640.5 200,000 0 % 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 177,759 159,242.4 250,000 0 % 250,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 25,276 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 246,619.1 252,738.9 600,000 680,000

รวมงบด้าเนินงาน 330,800.55 397,625.79 1,040,000 1,338,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส้านักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
15,000 บีทียู ติดผนัง (ระบบ Inverter)

0 27,400 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องฉีดน้้าแรงดันสูง 0 15,400 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 100 % 5,900

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้้า แบบหอยโขง เครื่องยนต์
เบนซิน

0 8,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง 84,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 84,000 50,800 0 5,900

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

ปรับปรุงกั้นห้องป้องกันฯ เทศบาลต้าบล
หนองบัวโคก

0 18,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 18,000 0 0

รวมงบลงทุน 84,000 68,800 0 5,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,691,620.55 1,767,665.79 2,393,660 1,688,180

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 497,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 0 0 0 533,040

รวมงบบุคลากร 0 0 0 533,040

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 533,040
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,691,620.55 1,767,665.79 2,393,660 2,221,220

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 714,060 671,890 1,202,640 7.41 % 1,291,800

เงินประจ้าต้าแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 199,945.18 209,700 216,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 22,216.12 23,300 24,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 936,221.3 904,890 1,484,640 1,333,800

รวมงบบุคลากร 936,221.3 904,890 1,484,640 1,333,800

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า

0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,750 6,600 50,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 8,750 6,600 50,000 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 198,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 153,000 216,000 200 % 648,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 50,000 0 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกอาณาจักร

24,744 29,500 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ
ศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา

2,950 0 20,000 0 % 20,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 9,708 9,411 700 2,757.14 % 20,000

โครงการสงเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

420,510 400,780 325,250 -8.87 % 296,400

โครงการอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน 0 0 20,000 0 % 20,000

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 2,696 800 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 658,608 593,491 681,950 1,104,400

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน 36,931 23,951 50,000 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,937 19,847 30,000 66.67 % 50,000

คาอาหารเสริม (นม) 266,073.22 390,013.16 527,800 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,516 3,612 10,000 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 990 400 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 325,447.22 437,823.16 637,800 190,000

รวมงบด้าเนินงาน 992,805.22 1,037,914.16 1,369,750 1,344,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส้านักงาน

ชั้นวางกระเป๋าเด็กแบบ  4  ชอง 0 4,000 0 0 % 0

ชั้นวางรองเท้า 0 10,000 0 0 % 0

ตู้ส้าหรับวางหนังสือ 15,200 0 0 0 % 0

โต้ะและเก้าอี้ ส้าหรับนั่งทานอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

23,700 0 0 0 % 0

พัดลมติดเพดาน 4,950 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายภาพระบบดิจิตอล 19,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องซักผ้า 17,900 0 0 0 % 0

ผ้ามาน 15,850 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 16,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 96,600 30,000 0 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

โครงการปรับปรุงกั้นห้องเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

0 75,000 0 0 % 0

ปรับปรุงตอเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต้าบลหนองบัวโคก

0 0 475,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 75,000 475,000 0

รวมงบลงทุน 96,600 105,000 475,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 920,000 0.43 % 924,000

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก 843,440 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก  (ทอง
วิทยานุกูล)

0 792,800 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 843,440 792,800 920,000 924,000

รวมงบเงินอุดหนุน 843,440 792,800 920,000 924,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,869,066.52 2,840,604.16 4,249,390 3,602,200

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการขยะมีประโยชน์ 0 0 0 100 % 1,000

โครงการแขงขันกีฬาเด็กสานสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 3,000

โครงการจัดการศึกษาส้าหรับเด็กปฐมวัย 0 0 0 100 % 30,000

โครงการตรวจสุขภาพชองปากและฟันเด็ก 0 0 0 100 % 1,500

โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 0 0 0 100 % 1,000

โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 1,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 2,000

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมให้โรงเรียนนาอยู

0 0 0 100 % 1,000

โครงการวันส้าคัญของชาติ 0 0 0 100 % 4,000

โครงการวันส้าคัญทางพระพุทธศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี

0 0 0 100 % 3,000

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กเล็ก 0 0 0 100 % 500

โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 500

โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 0 0 0 100 % 500

โครงการสืบสานความเป็นไทยใช้ชีวิตอยาง
พอเพียง

0 0 0 100 % 300

โครงการแหลงเรียนรู้นอกห้องเรียน 0 0 0 100 % 500

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 109,800

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 498,300

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 498,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบด้าเนินงาน 0 0 0 608,100

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 0 608,100

รวมแผนงานการศึกษา 2,869,066.52 2,840,604.16 4,249,390 4,210,300

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 462,860 -23.65 % 353,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 21,300 -100 % 0

เงินประจ้าต้าแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 441,036.92 480,600 499,620 -62.75 % 186,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 33,224.1 35,000 36,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 474,261.02 515,600 1,061,780 581,520

รวมงบบุคลากร 474,261.02 515,600 1,061,780 581,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 20,000 20,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกอาณาจักร

0 0 30,000 0 % 30,000

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 9,290 3,830 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 9,290 3,830 60,000 60,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน 14,906 19,909 40,000 150 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 98,447.5 20,855 20,000 400 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 18,000 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 450 540 10,000 100 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 1,800 9,380 20,000 150 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ 500 1,100 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 116,103.5 69,784 130,000 330,000

รวมงบด้าเนินงาน 125,393.5 73,614 210,000 410,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนส้าหรับการด้าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข

0 0 0 100 % 40,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

การสนับสนุนการด้าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข

0 0 40,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 40,000 40,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 40,000 40,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 599,654.52 589,214 1,311,780 1,031,520

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 216,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 0 0 0 240,000

รวมงบบุคลากร 0 0 0 240,000

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 120,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการท้าความสะอาดทอและรางระบาย
น้้า

0 3,900 30,000 0 % 30,000

โครงการนวัตกรรมการปักหมุดจัดหวัด
สะอาด (จุดรวบรวมขยะอันตราย) ของ
เทศบาลต้าบลหนองบัวโคก  อ้าเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ

0 0 0 100 % 60,000

โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 12,960 40,500 50,000 40 % 70,000

โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 22,701 21,000 30,000 66.67 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ 0 0 0 100 % 300,000

โครงการสงเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แหลง
ทองเที่ยว  พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชน

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหลงทองเที่ยว 
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสุขาภิบาลอาหาร 0 0 20,000 50 % 30,000

โครงการให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์ 0 0 20,000 50 % 30,000

โครงการอาหารสะอาด  รสชาติอรอย 0 45,086 50,000 -100 % 0

โครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 35,661 110,486 220,000 690,000

รวมงบด้าเนินงาน 35,661 110,486 220,000 810,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 0 0 0 100 % 20,400

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 20,400

รวมงบลงทุน 0 0 0 20,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนที่ 1 20,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนที่ 2 20,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 40,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 0 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 75,661 110,486 220,000 1,070,400

รวมแผนงานสาธารณสุข 675,315.52 699,700 1,531,780 2,101,920

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 396,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 170,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 0 0 0 566,640

รวมงบบุคลากร 0 0 0 566,640
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 20,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกอาณาจักร

0 0 0 100 % 20,000

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 70,000

รวมงบด้าเนินงาน 0 0 0 130,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 22,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 22,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 22,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 718,640

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 718,640

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 412,740 432,480 605,760 23.32 % 747,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 21,300 -100 % 0

เงินประจ้าต้าแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 501,360 459,960.96 487,800 -44.28 % 271,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 57,480 50,285.34 54,420 -68.8 % 16,980

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 1,013,580 984,726.3 1,211,280 1,077,780

รวมงบบุคลากร 1,013,580 984,726.3 1,211,280 1,077,780
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,016 4,734 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 8,016 4,734 30,000 30,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 297,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาแรงงาน 0 153,000 374,000 28.88 % 482,000

คาติดตั้งไฟฟ้า 0 4,761.5 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 30,000 0 % 30,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกอาณาจักร

10,300 0 0 0 % 0

คาส้ารวจ/รังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์
ส้าหรับหนังสือส้าคัญส้าหรับที่หลวง (น.ส.ล
.)

0 0 50,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการวางและจัดท้าผังเมืองรวมระดับ
ชุมชนเทศบาลด้วยวิธีฝึกปฏิบัติ

0 0 20,000 -100 % 0

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 16,400 13,496.97 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 323,700 171,258.47 574,000 612,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน 16,162 17,279 50,000 100 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 77,680.7 140,929 200,000 0 % 200,000

วัสดุกอสร้าง 38,034 322,552.7 200,000 0 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,276 11,328 150,000 0 % 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 106,551.9 79,279.9 150,000 0 % 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,560 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุอื่น 0 0 10,000 21 % 12,100

รวมค่าวัสดุ 246,264.6 571,368.6 770,000 822,100

รวมงบด้าเนินงาน 577,980.6 747,361.07 1,374,000 1,464,100

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 18,990 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 18,990 0 0 0

รวมงบลงทุน 18,990 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,610,550.6 1,732,087.37 2,585,280 2,541,880

งานไฟฟ้าและประปา
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนเทศบาล  ซอย  16

0 407,000 0 0 % 0

โครงการขยายผิวจราจรถนนเทศบาล  ซอย 
 22 (ฝั่งซ้าย)

0 343,000 0 0 % 0

โครงการขยายผิวจราจรถนนเทศบาล ซอย 
6 ฝั่งขวา

0 0 342,900 -100 % 0

โครงการขยายผิวจราจรถนนเทศบาล ซอย 
6 ฝั่งซ้าย

0 0 366,800 -100 % 0

โครงการขยายผิวจราจรถนนเลียบสระบัว 0 180,800 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนเทศบาล ซอย 17

485,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายนาห้วย

0 449,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการวางทอระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบอพัก ถนนเทศบาล ซอย 5

279,600 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 764,600 1,379,800 709,700 0

รวมงบลงทุน 764,600 1,379,800 709,700 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 764,600 1,379,800 709,700 0

งานสวนสาธารณะ
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการส้ารวจ/รังวัดที่ดินสาธารณ
ประโยชน์ส้าหรับหนังสือส้าคัญส้าหรับที่
หลวง (น.ส.ล.)

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000

รวมงบด้าเนินงาน 0 0 0 50,000

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 0 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 79,838.7 198,000 432,000 0 % 432,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะอยางครบวงจร 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะเทศบาล 114,744 0 100,000 0 % 100,000

โครงการหนองบัวโคกสะอาดตา 0 975 20,000 0 % 20,000

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 24,229.83 18,290 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 218,812.53 217,265 682,000 682,000

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 1,926 100,000 0 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 25,098.2 17,085 150,000 0 % 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 119,820.2 98,429.3 150,000 0 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 144,918.4 117,440.3 400,000 400,000

รวมงบด้าเนินงาน 363,730.93 334,705.3 1,082,000 1,082,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างรั้วบริเวณบอขยะเทศบาล 0 0 496,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 496,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 496,000 0

รวมงานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 363,730.93 334,705.3 1,578,000 1,082,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,738,881.53 3,446,592.67 4,872,980 3,673,880

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 641,280 682,380 745,560 -100 % 0

เงินประจ้าต้าแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 154,680 160,920 167,400 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 4,740 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 842,700 885,300 954,960 0

รวมงบบุคลากร 842,700 885,300 954,960 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 20,000 0

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 30,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกอาณาจักร

6,400 0 0 0 % 0

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 1,040 140 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 7,440 140 50,000 0

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน 13,150 16,750 40,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,292.6 1,302 5,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 14,442.6 18,052 70,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบด้าเนินงาน 21,882.6 18,192 140,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 864,582.6 903,492 1,094,960 0

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 0 100 % 50,000

โครงการครอบครัวรวมใจตามวิถีพอเพียง 0 0 20,000 50 % 30,000

โครงการจัดท้าแผนชุมชน 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้าน
พัฒนาชุมชน

373,740 0 380,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน 19,147 0 40,000 25 % 50,000

โครงการพัฒนาเด็ก เยาวชน โดยการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 0 0 30,000 66.67 % 50,000

โครงการเยาวชนรุนใหมต้านภัยยาเสพติด 1,050 0 30,000 0 % 30,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
ติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการวันคนพิการสากล 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการศูนย์บริการคนพิการเทศบาลต้าบล
หนองบัวโคก

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ

0 0 30,000 166.67 % 80,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชด้าริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมการท้าปุ๋ยหมักตามวิถีเกษตร
พอเพียง

0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมทักษะอาชีพส้าหรับคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ

0 0 20,000 -25 % 15,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านพัฒนา
ชุมชน

0 345,020 0 100 % 500,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์
ชุมชน

0 0 10,000 100 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ส้าหรับคนพิการและผู้ดูแลคน
พิการ

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 393,937 345,020 565,000 975,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000

รวมงบด้าเนินงาน 393,937 345,020 565,000 995,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 393,937 345,020 565,000 995,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,258,519.6 1,248,512 1,659,960 995,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 29,558 30,386 50,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 29,558 30,386 70,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 10,400 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 10,400 0 20,000 0

รวมงบด้าเนินงาน 39,958 30,386 90,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 39,958 30,386 90,000 0

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โคงการประเพณีลอยกระทง 25,746.8 0 0 0 % 0

โคงการประเพณีลอยกระทง
0 0 2,700 -100 % 0

โครงการ
วันปิยมหาราช

0 0 0 100 % 2,000

โครงการงานประเพณีสงกรานต์ 19,919 0 30,000 -100 % 0

โครงการงานรัฐพิธี  เฉลิมพระเกียรติ อัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ

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

โครงการจัดงานเทศกาลสงท้ายปีเกาต้อน
รับปีใหม

23,757 0 0 0 % 0

โครงการท้าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม 0 15,716 11,600 331.03 % 50,000

โครงการประเพณีลอยกระทง 0 29,993 0 0 % 0

โครงการประเพณีแหเทียนพรรษา 4,675 8,565 30,000 -100 % 0

โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพอแหงชาติ 
และวันชาติ

0 0 0 100 % 30,000

โครงการวันคล้ายวันสวรรคต พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0 0 0 100 % 40,000

โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง

0 0 0 100 % 40,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระ
บาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สิน
ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

0 0 0 100 % 80,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

0 0 0 100 % 50,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 0 0 0 100 % 3,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการวันเทศบาล 0 0 0 100 % 20,000

โครงการวันวิสาขบูชา 360 0 2,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมแหลงเรียนรู้ชุมชนและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสืบสานงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ 3,134 3,168 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 77,591.8 57,442 101,300 415,000

รวมงบด้าเนินงาน 77,591.8 57,442 101,300 415,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 77,591.8 57,442 101,300 415,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 117,549.8 87,828 191,300 415,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล. พร้อมวางทอ
ระบายน้้า ชุมชน 2 ขุนศรีประทุมทอง
พัฒนา หมูที่ 9 (ซอยบ้านยายจันทร์)

0 0 0 100 % 496,800

โครงการกอสร้างรั้วบริเวณบอขยะเทศบาล 
(ฝั่งทิศตะวันตก)

0 0 0 100 % 496,000

โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(หลังเกา)

0 0 0 100 % 216,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

จายเป็นคาชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (k)

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 1,218,800

รวมงบลงทุน 0 0 0 1,218,800

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 1,218,800

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,218,800

รวมทุกแผนงาน 19,705,169.52 20,931,522.13 30,000,000 32,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทศบาลตาบล นองบัวโค

อา ภอจัตรั    จัง วัดชัยภมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 4,397,900 บาท
งบกลาง รวม 4,397,900 บาท

งบกลาง รวม 4,397,900 บาท
งิน มทบ องทนประ ัน ังคม จานวน 210,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็น งิน มทบ องทนประ ัน ังคมของพนั งานจ้าง ใน
อัตราร้อยละ 5 ของ งินค่าจ้าง  พร้อม ับ ั ค่าจ้างของพนั งาน
จ้าง   ่ง ป็น งิน มทบในอัตรา ดียว ัน  รวมทั้ง าร ่ง งิน มทบ
องทน งินทดแทน   รณีล จ้างประ บอันตราย   จ็บป่วย   รือ
ญ าย  โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประ ัน ังคม  พ.ศ

.2533  ตาม นัง ือ ด่วนที่ ด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22

 ม ราคม 2557 
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้
"     

งิน มทบ องทน งินทดแทน จานวน 10,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็น งิน มทบ องทน งินทดแทน ของพนั งานจ้าง โดย
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ งินทดแทน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2561

  ตาม นัง ือ ด่วนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24

 ธันวาคม 2561 
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้"     
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บี้ยยังชีพผ้ งอาย จานวน 2,600,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ง คราะ ์ผ้ งอาย ภายใน ขต
ทศบาล โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วย
ลั ณฑ์ ารจ่าย งิน บี้ยยังชีพผ้ งอายขององค์ รป ครอง ่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2552  แ ้ไข พิ่ม ติมถึง  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.2562  ใน
อัตราแบบขั้นบันได  ตั้งจ่ายจา งินอด นนทั่วไป     

บี้ยยังชีพความพิ าร จานวน 600,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ง คราะ ์คนพิ าร ภายใน ขต
ทศบาล โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย
ลั ณฑ์ ารจ่าย งิน บี้ยความพิ ารใ ้คนพิ ารขององค์ ร

ป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553   แ ้ไข พิ่ม ติมถึง  (ฉบับที่  4
)  พ.ศ.2562  ตั้งจ่ายจา งินอด นนทั่วไป     

บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด ์ จานวน 42,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ง คราะ ์ผ้ป่วย อด ์ ภายใน ขต
ทศบาล โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย
ารจ่าย งิน ง คราะ ์ พื่อ ารยังชีพขององค์ รป ครอง ่วนท้อง

ถิ่น พ.ศ.2548   นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น  ด่วนที่
ด  ที่  มท 0810.6/ว684  ลงวันที่  21   มภาพันธ์  2562     

งิน ารองจ่าย จานวน 200,000 บาท

พื่อจ่ายใน รณีที่จา ป็น ร่งด่วน    รือ รณีฉ ฉินที่มี าธารณภัย
ิดขึ้น  พื่อบรร ทาปัญ าความ ดือดร้อนของประชาชน ใ ้ถือ

ปฏิบัติตาม  ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย พื่อ
ช่วย ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค์ รป ครอง ่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ.2560  และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2561

   นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ด่วนมา   ที่ มท 0313.4/ว667

  ลงวันที่ 12  มีนาคม  2545   นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ด่วน
มา   ที่ มท 0808.2/ว3456  ลงวันที่ 19 มิถนายน  2558  และ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่ มท 0808.2/ว3215  ลงวันที่ 6

 มิถนายน  2559     
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รายจ่ายตามข้อผ พัน

ค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารจราจร จานวน 30,000 บาท

"ค่าใช้จ่าย ี่ยว ับ ารจัด ารจราจร   พื่อใช้จ่ายใน ารแ ้ไข
ปัญ า ี่ยว ับ ารจราจรที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดย
ตรง  ช่น  ารทา ีตี ้น ัญญาณไฟจราจร   าม ลี่ยม ยด
ตรวจ  ป้ายจราจร
ระจ โค้งจราจร  ระบองไฟจราจร   รวยจราจร  แผง ั้น

จราจร  แผงพลา ติ ใ น้า   ้าล้มล จราจร  
ื้อจราจร  ยางชะลอความ ร็วรถ   ป็นต้น

ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่ มท 0808.2/ว3892  ลงวัน
ที่  28  มิถนายน  2562

"     

โครง าร มทบ องทน วั ดิ ารชมชน ทศบาลตาบล นองบัวโค จานวน 20,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็น งิน มทบ องทน วั ดิ ารชมชน โดยยึด ลั าร
ประชาชนออม 1  ่วน 
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น มทบ 1  ่วน และรัฐบาล 1  ่วน
"     

งินค่าบารง ันนิบาต ทศบาลแ ่งประ ทศไทย จานวน 33,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าบารง ันนิบาต ทศบาลแ ่งประ ทศไทย ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย
รายจ่ายขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น  ี่ยว ับค่าบารง มา
คม พ.ศ.2555 โดยพิจารณาจา รายรับจริงท ประ ภทประจาปที่
ผ่านมา ย ว้น  งิน ้  งินจ่ายขาด งิน ะ ม และ งินอด นนใน
อัตราร้อยละ ศษ นึ่ง ่วน ของรายรับจริงในปที่ล่วงมา ทั้งนี้ไม่

ิน จ็ดแ น ้า มื่นบาทถ้วน ซึ่งในปที่ผ่านมา ทศบาลมีรายรับ
จริง  17,326,763.82

  บาท  (17,326,763.82  X   1/6   X  1/100   =   28,877.93)

"     

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564  15:11:33 น้า : 3/103

Admin
Typewritten Text

Admin
Typewritten Text

Admin
Typewritten Text

Admin
Typewritten Text
-72-



งิน มทบ องทนบา น็จบานาญข้าราช าร ่วนท้องถิ่น ( .บ.ท.) จานวน 582,900 บาท

" พื่อจ่าย ป็น งิน มทบ องทนบา น็จบานาญข้าราช าร ่วน
ท้องถิ่น โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ องของประมาณ ารรายรับ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2564  ไม่รวมรายได้จา พันธบัตร  งิน
้  งินที่มีผ้อทิศใ ้ รือ งินอด นน     นัง ือ รม ่ง ริม าร

ป ครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.5/ว3466  ลงวันที่  29

  ตลาคม  2561  และ นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น  ที่ มท 0808.5/ว2305  ลงวันที่  26   ร ฎาคม  2561 
ตั้งจ่ายจา งินรายได้
"     

งิน มทบ องทน วั ดิ ารชมชน จานวน 20,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็น งิน มทบ องทน วั ดิ ารชมชน โดยยึด ลั าร
ประชาชนออม 1  ่วน 
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น มทบ 1  ่วน และรัฐบาล 1  ่วน
"     

งิน มทบ องทน ลั ประ ัน ขภาพ จานวน 50,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็น งิน มทบ องทน ลั ประ ัน ขภาพในระดับท้อง
ถิ่น รือพื้นที่ ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ารตั้งงบประมาณขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น   พื่อ มทบ องทน  พ.ศ.2561 

"     
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,175,980 บาท

งบบุคลากร รวม 5,731,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
งิน ดือนนาย /รองนาย องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น จานวน 695,520 บาท

"ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วย งิน ดือน   งินค่าตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น  ของนาย ทศมนตรี  รอง
นาย ทศมนตรี  ประธาน ภา ทศบาล  รองประธาน
ภา   มาชิ ภา ทศบาล   ลขาน ารนาย ทศมนตรี  ที่ปรึ ษา

นาย ทศมนตรี  และ ารจ่ายค่า บี้ยประชม รรม าร ภา
ทศบาล  พ.ศ.2554  แ ้ไข พิ่ม ติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2557

  และตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วย ารจ่าย งินค่า
ตอบแทน มาชิ ภาท้องถิ่นที่มาจา ารแต่งตั้ง  พ.ศ.2557

  พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน
 นาย ทศมนตรี   ดือนละ  27,600.-บาท  รวม  12   ดือน   ป็น
งิน  331,200.-บาท
 รองนาย ทศมนตรี   ดือนละ  15,180.-บาท  จานวน  2
  คน  รวม  12   ดือน   ป็น งิน  364,320.-บาท
 (คานวณจา รายได้ปที่แล้วมาไม่รวม งิน ้   งิน ะ ม  และ งิน
อด นนท ประ ทศ  (ในปที่แล้วมา   ทศบาลมีรายได้

ิน  10,000,000.-บาท  แต่ไม่ ิน  25,000,000.-บาท)
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้
"     
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ค่าตอบแทนประจาตาแ น่งนาย /รองนาย จานวน 120,000 บาท

"ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วย งิน ดือน   งินค่าตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น  ของนาย ทศมนตรี  รอง
นาย ทศมนตรี  ประธาน ภา ทศบาล  รองประธาน
ภา   มาชิ ภา ทศบาล   ลขาน ารนาย ทศมนตรี  ที่ปรึ ษา

นาย ทศมนตรี  และ ารจ่ายค่า บี้ยประชม รรม าร ภา
ทศบาล  พ.ศ.2554  แ ้ไข พิ่ม ติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2557

  และตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วย ารจ่าย งินค่า
ตอบแทน มาชิ ภาท้องถิ่นที่มาจา ารแต่งตั้ง  พ.ศ.2557

  พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนประจาตาแ น่ง
 นาย ทศมนตรี   ดือนละ  4,000.-บาท  รวม  12   ดือน   ป็น
งิน  48,000.-บาท
 รองนาย ทศมนตรี   ดือนละ  3,000.-บาท  จานวน  2
  คน  รวม  12   ดือน   ป็น งิน  72,000.-บาท
 (คานวณจา รายได้ปที่แล้วมาไม่รวม งิน ้   งิน ะ ม  และ งิน
อด นนท ประ ทศ  (ในปที่แล้วมา   ทศบาลมีรายได้

ิน  10,000,000.-บาท  แต่ไม่ ิน  25,000,000.-บาท)
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้
"     
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ค่าตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย จานวน 120,000 บาท

"ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วย งิน ดือน   งินค่าตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น  ของนาย ทศมนตรี  รอง
นาย ทศมนตรี  ประธาน ภา ทศบาล  รองประธาน
ภา   มาชิ ภา ทศบาล   ลขาน ารนาย ทศมนตรี  ที่ปรึ ษา

นาย ทศมนตรี  และ ารจ่ายค่า บี้ยประชม รรม าร ภา
ทศบาล  พ.ศ.2554  แ ้ไข พิ่ม ติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2557

  และตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วย ารจ่าย งินค่า
ตอบแทน มาชิ ภาท้องถิ่นที่มาจา ารแต่งตั้ง  พ.ศ.2557

  พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนพิ ศษ
 นาย ทศมนตรี   ดือนละ  4,000.-บาท  รวม  12   ดือน   ป็น
งิน  48,000.-บาท
 รองนาย ทศมนตรี   ดือนละ  3,000.-บาท  จานวน  2
  คน  รวม  12   ดือน   ป็น งิน  72,000.-บาท
 (คานวณจา รายได้ปที่แล้วมาไม่รวม งิน ้   งิน ะ ม  และ งิน
อด นนท ประ ทศ  (ในปที่แล้วมา   ทศบาลมีรายได้

ิน  10,000,000.-บาท  แต่ไม่ ิน  25,000,000.-บาท)
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้
"     
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ค่าตอบแทนราย ดือน ลขาน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค์ ารบริ าร ่วนตาบล

จานวน 198,720 บาท

"ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วย งิน ดือน   งินค่าตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น  ของนาย ทศมนตรี  รอง
นาย ทศมนตรี  ประธาน ภา ทศบาล  รองประธาน
ภา   มาชิ ภา ทศบาล   ลขาน ารนาย ทศมนตรี  ที่ปรึ ษา

นาย ทศมนตรี  และ ารจ่ายค่า บี้ยประชม รรม าร ภา
ทศบาล  พ.ศ.2554  แ ้ไข พิ่ม ติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2557

  และตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วย ารจ่าย งินค่า
ตอบแทน มาชิ ภาท้องถิ่นที่มาจา ารแต่งตั้ง  พ.ศ.2557

  พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทน
  ลขาน ารนาย ทศมนตรี   ดือนละ  9,660.-บาท  รวม  12

   ดือน   ป็น งิน  115,920.-บาท
 ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี   ดือนละ  6,900.-บาท  รวม  12

   ดือน   ป็น งิน  82,800.-บาท
 (คานวณจา รายได้ปที่แล้วมาไม่รวม งิน ้   งิน ะ ม  และ งิน
อด นนท ประ ทศ  (ในปที่แล้วมา   ทศบาลมีรายได้

ิน  10,000,000.-บาท  แต่ไม่ ิน  25,000,000.-บาท)
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้
"     
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ค่าตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขาน าร ภา
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น

จานวน 1,490,400 บาท

"ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วย งิน ดือน   งินค่าตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น  ของนาย ทศมนตรี  รอง
นาย ทศมนตรี  ประธาน ภา ทศบาล  รองประธาน
ภา   มาชิ ภา ทศบาล   ลขาน ารนาย ทศมนตรี  ที่ปรึ ษา

นาย ทศมนตรี  และ ารจ่ายค่า บี้ยประชม รรม าร ภา
ทศบาล  พ.ศ.2554  แ ้ไข พิ่ม ติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2557

  และตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วย ารจ่าย งินค่า
ตอบแทน มาชิ ภาท้องถิ่นที่มาจา ารแต่งตั้ง  พ.ศ.2557

  พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนราย ดือน
 ตาแ น่งประธาน ภา ทศบาล   ดือนละ  15,180

.-บาท  รวม  12   ดือน   ป็น งิน  182,160.-บาท
 ตาแ น่งรองประธาน ภา ทศบาล   ดือนละ  12,420

.-บาท  รวม  12   ดือน   ป็น งิน  149,040.-บาท
 ตาแ น่ง มาชิ ภา ทศบาล   ดือนละ  9,660

.-บาท  จานวน  10  คน  รวม  12   ดือน   ป็น งิน  1,159,200

.-บาท
 (คานวณจา รายได้ปที่แล้วมาไม่รวม งิน ้   งิน ะ ม  และ งิน
อด นนท ประ ทศ  (ในปที่แล้วมา   ทศบาลมีรายได้

ิน  10,000,000.-บาท  แต่ไม่ ิน  25,000,000.-บาท)
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้
"     

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 3,106,740 บาท

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564  15:11:33 น้า : 9/103

Admin
Typewritten Text
-78-



งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น จานวน 1,775,040 บาท
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" พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาล ามัญ  พร้อมทั้ง ลื่อนขั้น
งิน ดือนประจาปของพนั งาน ทศบาล  
งิน ดือนพนั งาน ทศบาล  ประจาป  จานวน  1,665,600.-บาท
ตาแ น่งปลัด ทศบาล  (นั บริ ารงานท้องถิ่น  ระดับ
ลาง)  จานวน  1  อัตราๆ  ละ  45,750.-บาท 

รวม  12   ดือน   ป็น งิน  549,000.-บาท
 ตาแ น่ง ัว น้า านั ปลัด ทศบาล  (นั บริ ารงานทั่วไป  ระดับ
ต้น)  จานวน  1  อัตราๆ  ละ  35,770.-บาท  รวม  12

   ดือน   ป็น งิน  429,240.-บาท
 ตาแ น่งนั จัด ารงานทะ บียนและบัตรชานาญ าร  จานวน 1
 อัตราๆ  ละ  34,680.-บาท  รวม  12   ดือน   ป็น งิน  416,160

.-บาท           
     ตาแ น่งนั ทรัพยา รบคคลปฏิบัติ าร   จานวน 1
 อัตราๆ  ละ  22,600.-บาท  รวม  12   ดือน   ป็น งิน  271,200

.-บาท                            
  ตั้งจ่ายจา งินรายได้

งินปรับปรง งิน ดือนพนั งาน
ทศบาล  ประจาป จานวน  109,440.-บาท
 ตาแ น่งปลัด ทศบาล  (นั บริ ารงานท้องถิ่น  ระดับ
ลาง)  จานวน  1  อัตราๆ  ละ  3,260.-บาท 

รวม  12   ดือน   ป็น งิน  39,120.-บาท
 ตาแ น่ง ัว น้า านั ปลัด ทศบาล  (นั บริ ารงานทั่วไป  ระดับ
ต้น)  จานวน  1  อัตราๆ  ละ  2,190.-บาท     รวม  12

   ดือน   ป็น งิน  26,280.-บาท
 ตาแ น่งนั ทรัพยา รบคคลปฏิบัติ าร จานวน  1
  อัตราๆ  ละ  1,490.-บาท  รวม  12   ดือน               ป็น
งิน  17,880-บาท
 ตาแ น่งนั จัด ารงานทะ บียนและบัตรชานาญ าร  จานวน  1
  อัตราๆ  ละ  2,180.-บาท  รวม  12   ดือน   ป็น งิน  26,160

.-บาท
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้
"     
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งิน พิ่มต่าง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น จานวน 84,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็น  งิน พิ่มต่าง ๆ ของข้าราช าร 
 ตาแ น่งปลัด ทศบาล  (นั บริ ารงานท้องถิ่น  ระดับ
ลาง)  จานวน  1  อัตราๆ  ละ  7,000.-บาท 

รวม  12   ดือน   ป็น งิน  84,000.-บาท
ตั้งจ่ายจา งินรายได้
"     

งินประจาตาแ น่ง จานวน 126,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็น งินประจาตาแ น่ง
 ตาแ น่งปลัด ทศบาล  (นั บริ ารงานท้องถิ่น  ระดับ
ลาง)  จานวน  1  อัตราๆ  ละ  7,000.-บาท 

รวม  12   ดือน   ป็น งิน  84,000.-บาท
 ตาแ น่ง ัว น้า านั ปลัด ทศบาล  (นั บริ ารงานทั่วไป  ระดับ
ต้น)  จานวน  1  อัตราๆ  ละ  3,500.-บาท  รวม  12

   ดือน   ป็น งิน  42,000.-บาท
ตั้งจ่ายจา งินรายได้
"     

ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง จานวน 1,091,640 บาท
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" พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจและพนั งาน
จ้างทั่วไป  ดังนี้
  -ค่าตอบแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ  จานวน  5  อัตรา  แย
ป็น
 ตาแ น่งผ้ช่วย จ้าพนั งานธร าร  จานวน  1
  อัตราๆ  ละ  14,100.-บาท  รวม  12   ดือน  
ป็น งิน  169,200.-บาท
 ตาแ น่งพนั งานขับรถยนต์  จานวน  4  อัตรา    ดังนี้  
 (1)  ตาแ น่งพนั งานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตราๆละ  13,610

.- บาท  รวม 12  ดือน  ป็น งิน  163,320.-บาท   
(2)  ตาแ น่งพนั งานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตราๆละ  13,970

.- บาท  รวม 12  ดือน  ป็น งิน  167,640.-บาท      
 (3)  ตาแ น่งพนั งานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตราๆละ  14,360

.- บาท  รวม 12  ดือน  ป็น งิน  172,320.-บาท
   (4) ตาแ น่งพนั งานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตราๆละ  12,780

.- บาท  รวม 12  ดือน  ป็น งิน  153,360.-บาท
 - งินปรับปรงค่าตอบแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ  แย ป็น 
  ตาแ น่งผ้ช่วย จ้าพนั งานธร าร  จานวน  1
  อัตราๆ  ละ  850.-บาท  รวม  12   ดือน  
ป็น งิน  10,200.-บาท
 ตาแ น่งพนั งานขับรถยนต์  จานวน  4  อัตรา  ดังนี้   
(1) ตาแ น่งพนั งานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตราๆละ  820

.- บาท  รวม 12  ดือน  ป็น งิน  9,840.-บาท   
(2) ตาแ น่งพนั งานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตราๆละ  840

.- บาท  รวม 12  ดือน  ป็น งิน  10,080.-บาท      
 (3) ตาแ น่งพนั งานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตราๆละ  870

.- บาท  รวม 12  ดือน  ป็น งิน  10,440.-บาท
(4)  ตาแ น่งพนั งานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตราๆละ  770

.- บาท  รวม 12  ดือน  ป็น งิน  9,240.-บาท
  -ค่าตอบแทนพนั งานจ้างทั่วไป  จานวน  2
  อัตราๆ  ละ  9,000.-บาท  รวม  12   ดือน   ป็น งิน  216,000

.-บาท
ตั้งจ่ายจา งินรายได้
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งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจ้าง จานวน 30,060 บาท

" พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มต่างๆ  ของพนั งานจ้าง แย ป็น
    -พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตาแ น่งพนั งานขับรถ
ยนต์   จานวน  1 อัตราๆ ละ 505 .- บาท  รวม  12  ดือน  ป็น
งิน 6,060.- บาท  
   -พนั งานจ้างทั่วไป  จานวน  2 อัตราๆ  ละ  1,000

.-บาท  รวม  12   ดือน   ป็น งิน  24,000.-บาท
ตั้งจ่ายจา งินรายได้
"     

งบด้าเนินงาน รวม 3,387,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ ่องค์ รป ครอง ่วน
ท้องถิ่น

จานวน 30,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็น งินรางวัลใ ้แ ่ผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ ่
ทศบาล  และ งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ  ( งิน
รางวัลประจาป) จานวน  20,000.-บาท  
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้
  พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนคณะ รรม ารตรวจ าร
จ้าง  จานวน  10,000.-บาท
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้
"     
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ค่า บี้ยประชม จานวน 20,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ยประชมคณะ รรม าร ภา ทศบาล รือ
อน รรม าร ภา ทศบาล  ตามข้อบังคับ ระทรวง
ม าดไทย  ระ บียบ   ฎ มาย  และ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วย งิน ดือน   งินค่าตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น  ของนาย ทศมนตรี  รอง
นาย ทศมนตรี  ประธาน ภา ทศบาล  รองประธาน
ภา   มาชิ ภา ทศบาล   ลขาน ารนาย ทศมนตรี  ที่ปรึ ษา

นาย ทศมนตรี  และ ารจ่ายค่า บี้ยประชม รรม าร ภา
ทศบาล  พ.ศ.2554  แ ้ไข พิ่ม ติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2557

  และตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วย ารจ่าย งินค่า
ตอบแทน มาชิ ภาท้องถิ่นที่มาจา ารแต่งตั้ง  พ.ศ.2557

"     

ค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 50,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร  ใ ้แ ่
พนั งาน ทศบาล  ล จ้างประจา  พนั งานจ้าง  ที่มีคา ั่งใ ้
ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใน รณีมีงาน ร่งด่วน  ที่จะต้องดา นิน
ารใ ้แล้ว ร็จภายในระยะ วลาที่ า นด  อาทิ   ารจัดทาแผน

พัฒนา ทศบาล   ารทา ทศบัญญัติ   าร บิ จ่าย งินตามงบ
ประมาณ  และตามคา ั่ง   รือนโยบายรัฐบาล   ระทรวง
ม าดไทย   รือจัง วัดชัยภมิ   ป็นต้น
 ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วย าร บิ จ่าย งินค่าตอบ
แทน   ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค์ รป ครอง ่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2559

"     
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งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร

งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตรผ้บริ ารท้องถิ่น จานวน 50,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็น งิน วั ดิ าร   ารศึ ษาบตรของพนั งาน
ทศบาล  ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร  พนั งาน ่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  แ ้ไข

พิ่ม ติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2549

 ตั้งจ่ายจา งินรายได้
"     

ค่าใช้สอย รวม 1,703,500 บาท
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

ค่าโฆษณาและ ผยแพร่ จานวน 30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณาและ ผยแพร่
ข่าว าร  ทางวิทย ระจาย ียง  โทรทัศน์  โรงม ร พ รือ ิ่ง
พิมพ์ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง

ค่าจ้าง มาบริ าร จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาแรงงานใ ้ผ้รับจ้างทางานอย่างใดอย่าง
นึ่ง  ซึ่งมิใช่ ารประ อบ   ารดัดแปลง  ซ่อมแซม  ต่อ

ติม   ริม ร้างวั ด  ครภัณฑ์  ที่ดิน รือ ิ่ง ่อ ร้าง  และอย่ใน
ความรับผิดชอบของผ้รับจ้าง   ช่น  ค่าจ้าง มา บน้า  ค่าจ้าง

มาแบ า ัมภาระ  ค่าบริ าร าจัดปลว    น  ค่าจ้างผ้แ ดง
แบบ  ค่า มาแรงงานทาของ  ค่าทาความ ะอาดผ้าม่าน  ค่าจ้าง

มาแรงงานอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายใน ารปรับปรงศนย์ข้อมลข่าว าร ทศบาลตาบล นองบัว
โค

จานวน 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารปรับปรงศนย์ข้อมลข่าว าร ทศบาล
ตาบล นองบัวโค   ได้แ ่  ป้ายปดประ าศ  ประชา ัมพันธ์  ชั้น
วาง นัง ือ  จัดทาดัชนีข้อมล  ข่าว ารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยว
ข้อง
 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) น้า 70 ลาดับ
ที่ 3 
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ค่าใช้จ่ายประ ันภัยรถราช าร จานวน 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายประ ันภัยรถราช าร  ตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย  ที่  มท 0808.2/ว2633  ลวันที่  14

   ิง าคม  2552  และระ บียบ ระทรวงม าไทย  ว่าด้วย ารใช้
และรั ษารถยนต์ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548

 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565)  น้า 71 ลาดับ
ที่ 4 

ค่าธรรม นียมต่างๆ จานวน 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าธรรม นียมต่างๆ   ช่น  ค่าธรรม นียมศาล  และค่า
ธรรม นียมอื่นๆ

ค่าบอ รับวาร าร จานวน 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบอ รับวาร าร   ช่น   นัง ือพิมพ์รายวัน   รือ
วาร าร   นัง ือ   ฎ มายต่างๆ  ที่มีความจา ป็นต่อ ารปฏิบัติ
งานของ ทศบาล

ค่า ย็บ นัง ือ จานวน 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ย็บ นัง ือ  อาทิ  แผนพัฒนา
ทศบาล   ทศบัญญัติ   รือ อ ารต่างๆ  ที่ ทศบาลจัดทาขึ้น

จ้าง มาแรงงานใ ้ผ้รับจ้างทางานใ ้ ับ ทศบาล จานวน 432,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาแรงงานทาความ ะอาด านั งาน ทศบล
  และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบ มาย จานวน  4  อัตรา  ป็น
งิน 9,000.-  บาท  จานวน  12   ดือน   ป็น
งิน  432,000.-  บาท  ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) แบบ ผ
. 02  น้าที่ 7  ลาดับที่  3
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รายจ่าย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร จานวน 120,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่ารับรอง  ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย  ที่ มท
 0808.4/ว2381  ลงวันที่  28   ร ฎาคม  2548  ดังนี้
 1.ค่ารับรองใน ารต้อนรับบคคล รือคณะบคคล  ตั้งไว้  80,000

.-บาท
(ไม่ ินร้อยละ 1  ของรายได้จริงของปงบประมาณที่ล่วงมา  ไม่
รวมรายได้จา งินอด นน ฉพาะ ิจ   งิน ้   งินจ่ายขาด งิน
ะ ม  และ งินที่มีผ้อทิศใ ้

 2.ค่า ลี้ยงรับรองใน ารประชม ภาท้องถิ่น   รือคณะ รรม าร
รือคณะอน รรม ารที่ได้รับแต่งตั้งตาม ฎ มาย   รือตาม

ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวงม าดไทย   รือ าร
ประชมระ ว่างองค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น ับรัฐวิ า ิจ รือ
อ ชน  ตั้งไว้  20,000.-บาท
 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565)  น้า 72 ลาดับ
ที่ 8

 ค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน  จัดนิทรรศ าร   ารประ วด   ารแข่ง
ขันและพิธี ปดอาคารต่างๆ   
จานวน  20,000.-บาท
   พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน  จัดนิทรรศ าร   าร
ประ วด   ารแข่งขันและพิธี ปดอาคารต่างๆ  ใ ้ ับ น่วยงาน
ของ ทศบาล  ชมชน  ใน ขต ทศบาล  ประชาชนใน ขต
ทศบาล   ช่น  ค่าอา าร  ค่าวั ดอป รณ์ต่างๆ  ค่าพา นะ  ค่า
ของรางวัล  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง
"     

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่า ีย าย รือค่า ินไ มทดแทน จานวน 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าชดใช้ค่า ีย าย รือค่า ินไ มทดแทน   รณีรถ
ยนต์ของทางราช าร รือ จ้า น้าที่ของ ทศบาลทาใ ้ ิดความ

ีย าย
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ค่าใช้จ่ายใน ารจัด าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผ้บริ ารท้อง
ถิ่น ทศบาลตาบล นองบัวโค

จานวน 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัด าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น
รือผ้บริ ารท้องถิ่น ทศบาลตาบล นองบัวโค    ช่น ค่า

อ าร ค่าจัด ถานที่ ค่าอา าร  ครื่องดื่ม ค่าตอบแทน รรม าร
ตรวจคะแน  จ้า น้าที่คะแนน   จ้าพนั งานผ้ดา นิน าร ลือ
ตั้ง  วั ดอป รณ์อื่นๆ ที่จา ป็น  ตาม นัง ือ านั งานคณะ
รรม าร ลือ ตั้งประจาจัง วัดชัยภมิ  ด่วนมา  ที่ ลต (ชย

) 0002 / ว 492  ลงวันที่  13   ร ฎาคม  2564  ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ. 02  น้าที่ 72  ลาดับ
ที่ 7 
ตั้งจ่ายจา งินรายได้ 

ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
อาณาจั ร

จานวน 80,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าธรรม นียมและค่าลงทะ บียน  ค่า บี้ย ลี้ยง ดิน
ทาง  ค่าพา นะ  ค่า ช่าที่พั   ค่าบริ ารจอดรถ  ณ  ท่า
อา าศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ  ค่าธรรม นียมใน ารใช้ นาม
บินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จา ป็นใน าร ดินทางไปราช ารของผ้
บริ าร   มาชิ ภา ทศบาล  พนั งาน ทศบาล  ล จ้างประจา
และพนั งานจ้างที่ ดินทางไปราช าร   าร
ประชม  อบรม   ัมมนา  ดงาน รือไปติดต่อราช าร  ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555  แ ้ไข พิ่ม ติม

ถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2559  และระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557

"     
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โคร าร ารป้อง ันและแ ้ไขปัญ า ถาน ารณ์ฝ่นละอองขนาด ล็  
PM 2.5

จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง าร ารป้อง ันและแ ้ไข
ปัญ า ถาน ารณ์ฝ่นละอองขนาด ล็  PM 2.5  ช่น ค่าต้นไม้  ค่า
วั ดต่างๆ ที่จา ป็น  ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565)  แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) แบบ ผ. 02

  น้าที่ 7 ลาดับที่ 4 
ตั้งจ่ายจา งินรายได้ 

โครง ารขับ คลื่อน ารจัดตั้งอทยานธรณี (ชัยภมิ จีโอพาร์ค) จานวน 1,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารขับ คลื่อน ารจัดตั้ง
อทยานธรณี (ชัยภมิ จีโอพาร์ค)  ช่น  จัดทาป้ายฌครง าร ค่า
วั ด ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ปรา ฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่ 2) แบบ ผ. 02  น้าที่ 26 ลาดับที่ 3 
ตั้งจ่ายจา งินรายได้ 

โครง ารจัดทาแผนพัฒนา ทศบาล จานวน 10,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารประชมประชาคม ารจัดทาแผน
พัฒนา ทศบาล  แผน ารดา นินงาน  และ ารจัด ็บข้อมลพื้น
ฐาน พื่อนาข้อมลไปใช้ใน ารจัดทาแผนพัฒนาของ
ทศบาล  ได้แ ่  ค่าวั ดอป รณ์   ครื่อง ขียน  แบบ
พิมพ์   ระดาษ  ค่าอา าร  อา ารว่างและ ครื่องดื่ม  ค่าจัด ็บ
ข้อมล  ค่าบันทึ ข้อมล  ค่าป้าย  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยว
ข้อง  
 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วย ารจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  แ ้ไข พิ่ม ติมถึง  (ฉบับ
ที่  3)  พ.ศ.2561

 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565)  แบบ ผ. 02

  น้า 70 ลาดับที่ 2
"     
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โครง ารบริ ารงานตาม ลั ธรรมาภิบาล จานวน 500 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารบริ ารงานตาม ลั ธรรมาภิ
บาล   ช่น  ค่า อ าร  ค่าวั ดอป รณ์  ฯลฯ  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง
 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565)  แบบ ผ. 02

   น้า 74 ลาดับที่ 11 
"     

โครง ารป้อง ันและแ ้ไขปัญ ายา พติด จานวน 20,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารรณรงค์  ป้อง ันและแ ้ไขปัญ ายา
พติด  ได้แ ่  ค่าวั ดอป รณ์   ครื่อง ขียนแบบพิมพ์  ค่า

อา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม  ค่าป้าย  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง
 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน   ารจัด ารแข่งขัน ีฬา  และ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559

 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แบบ ผ. 02

   น้าที่  45 ลาดับที่ 4 
"     

โครง ารฝึ อบรมคณธรรม จริยธรรมแ ่ผ้บริ าร มาชิ ภา
ทศบาลและพนั งานของ ทศบาล

จานวน 10,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรมคณธรรม จริยธรรมแ ่ผ้
บริ าร  มาชิ ภา ทศบาลและพนั งานของ ทศบาล  ช่น  ค่า
อ าร  ค่าวั ดอป รณ์  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง
 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565)" แบบ ผ.02 
น้า 73 ลาดับที่ 10     
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โครง ารรั น้า รั ป่า รั ษาแผ่นดิน จานวน 20,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารรั น้า  รั ป่า  รั ษาแผ่น
ดิน   ช่น  ค่าวั ดอป รณ์  ค่า อ าร  ค่าป้าย  ค่าพันธ์ไม้  ฯลฯ
  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง
 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แบบ ผ. 02

   น้า 60 ลาดับที่ 1 
"     

โครง าร ่ง ริมคณธรรมและจริยธรรมใน ารป้อง ัน ารทจริต จานวน 20,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง าร ่ง ริมคณธรรมและ
จริยธรรมใน ารป้อง ัน ารทจริต   ช่น  ค่า อ าร  ค่าวั ด
อป รณ์  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง
 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ. 02

  น้าที่ 75 ลาดับที่ 13 
"     

โครง าร มดความดีพนั งานจ้าง จานวน 10,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง าร มดความดีพนั งาน
จ้าง   ช่น  ค่า อ าร  ค่าวั ดอป รณ์  ฯลฯ  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง
 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แบบ ผ. 02

  น้า 76 ลาดับที่ 14 
"     

โครง าร ารวจความพึงพอใจของผ้รับบริ ารของ ทศบาล จานวน 20,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ารวจความพึงพอใจของผ้รับบริ าร
ของ ทศบาล   ช่น  ค่า อ าร  ค่าวั ดอป รณ์  ฯลฯ  และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง
 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แบบ ผ. 02

  น้าที่ 71 ลาดับที่ 6
"     
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โครง ารอบรมและศึ ษาดงาน พื่อพัฒนาศั ยภาพผ้บริ าร ทศบาล 
มาชิ ภาฯ พนั งานและล จ้าง ทศบาล

จานวน 400,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารอบรมและศึ ษาดงานของบคลา ร
ทศบาล   พื่อพัฒนาศั ยภาพผ้บริ าร   มาชิ ภา
ทศบาล  พนั งาน ทศบาล  และล จ้าง ทศบาล  ได้แ ่  ค่า
วิทยา ร  ค่าวั ดอป รณ์  ค่า อ าร  ค่าป้าย  ค่ารถ  ค่า
อา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม  ค่า ช่าที่พั   และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง
 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557

 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565)" แบบ ผ.02

  น้าที่ 71 ลาดับที่ 5      

ค่าบารงรั ษาและซ่อมแซม จานวน 150,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบารงรั ษาและซ่อมแซม  ทรัพย์ ิน  วั ด
ครภัณฑ์  ของ ทศบาล   พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ     

ค่าวัสดุ รวม 770,000 บาท
วั ด านั งาน จานวน 200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อ  แล ปลี่ยน  จ้างทา  ทา อง
รือ รณีอื่นใด   พื่อใ ้ได้มาซึ่งวั ด านั

งาน   ช่น   ระดาษ   มึ   ดิน อ  ปา า  ไม้
บรรทัด  ยางลบ  น้ายาลบคาผิด  คลิป   ข็ม มด   ระดาษ
คาร์บอน  ลวด ย็บ ระดาษ   าว  แฟ้ม  ตรายาง  ซอง
อ าร  ธงชาติ  ม่ลี่  พรม   ครื่องคิด ลขขนาด
ล็   นาฬิ า   ครื่องตัด ระดาษ   ครื่อง ย็บ ระดาษ พระบรม
ฉายาลั ษณ์  พระพทธรป   ญแจ   ้าอี้พลา ติ   พรม (ต่อ
ผืน)   ิ่งพิมพ์ที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ์  น้าดื่ม  ฯลฯ     
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วั ดไฟฟ้าและวิทย จานวน 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อวั ดไฟฟ้าและวิทย   ช่น   าย
อา าศ   รือ าอา าศ   า รับ ครื่องรับ ่งวิทย   ครื่อง
โทรทัศน์  จานรับ ัญญาณดาว ทียม  โคมไฟฟ้าพร้อมขา รือ
้าน  ฟว ์   ทปพัน ายไฟ   ลอดไฟ  ลาโพง  ไมโคร วฟ  ขาตั้ง

ไมโครโฟน  ไฟฉาย   ปอร์ตไลท์   ัวแร้งไฟฟ้า   ครื่องวัด ระแ
ไฟฟ้า   วิตซ์ไฟฟ้า  ปลั๊ ไฟฟ้า   ครื่อง ัญญาณ ตือน
ภัย   ระบองไฟ  ฯลฯ     

วั ดงานบ้านงานครัว จานวน 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อ  แล ปลี่ยน  จ้างทา  ทา อง
รือ รณีอื่นใด   พื่อใ ้ได้มาซึ่งวั ดงานบ้านงาน

ครัว   ช่น  แปรง  ไม้ วาด   ข่ง  ม้ง  ผ้าปโต๊ะ  ถ้วย  ชาม  ช้อน
้อม  มี    ระติ น้าร้อน  แ ้วน้า  จานรอง   ระจ งา   ระติ

น้าแข็ง  ถังแ ๊   ไมโคร วฟ   ม้อ   ะทะ   ะละมัง  ถาด  ฯลฯ   
  

วั ดยานพา นะและขน ่ง จานวน 100,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อวั ดยานพา นะและขน
่ง  ช่น แบต ตอรี่ ยางรถยนต์ น้ามัน บร  ไขควง  ฟล์ม รอง

แ ง   ข็มขัดนิรภัย   บาะรถยนต์  พวงมาลัย  ล็อค
ียร์   ัญญาณไฟฉ ฉิน   รวยจราจร  

แม่แรง   ัญญาณไฟ ระพริบ  ฯลฯ
"     

วั ด ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น จานวน 150,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าน้ามัน ชื้อ พลิง น้ามัน ล่อลื่น อาทิ น้ามัน
ดี ซล น้ามัน ๊าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา ถ่าน แ ๊ งต้ม น้ามัน
จารบี น้ามัน ครื่อง ฯลฯ     
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วั ด าร ษตร จานวน 150,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อ  แล ปลี่ยน  จ้างทา  ทา อง รือ
รณีอื่นใด พื่อใ ้ได้มาซึ่งวั ด าร ษตร   ช่น  พันธ์ไม้ดอ ไม้

ประดับ   ระถาง  ต้นไม้  ปย  วั ด พาะชา   รืออป รณ์ใน าร
ขยายพันธ์พืช   ปริง อร์  ยาป้อง ันและ าจัดศัตรพืช  ฯลฯ     

วั ดโฆษณาและ ผยแพร่ จานวน 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อ แล ปลี่ยน จ้างทา ทา อง รือ
รณีอื่นใด  พื่อใ ้ได้มาซึ่งวั ดโฆษณาและ ผยแพร่  ช่น  าระ

ดาษ ขียนโป ตอร์ พ่ ันและ ี ฟล์ม ฟล์ม ไลด์  มมโมรี่ าร์ด รป
ี รือขาวดาที่ได้จา ารล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาว ทียม ฯลฯ   

  

วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อวั ดคอมพิว ตอร์  ช่น จาน รือ
แผ่นบันทึ ข้อมล  ทปบันทึ ข้อมล  ัวพิมพ์ รือแถบพิมพ์ า รับ
ครื่องคอมพิว ตอร์ ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ์ แบบ
ล ซอร์  มึ พิมพ์ แผ่น รองแ ง  ระดาษต่อ นื่อง  าย
ค บิล แผ่นแป้นอั ขระ รือแป้นพิมพ์  มนบอร์ด  มา ์ ฯลฯ     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 763,700 บาท
ค่าไฟฟ้า จานวน 553,700 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ระแ ไฟฟ้า านั งาน ทศบาล และอาคาร ถานที่
ในความดแลของ ทศบาล     

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล จานวน 70,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าน้าประปา านั งาน ทศบาล รืออาคารในความ
ดแลของ ทศบาล     
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ค่าบริ ารโทรศัพท์ จานวน 30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าโทรศัพท์ภายในประ ทศ ค่าโทรศัพท์ คลื่อนที่ และ
ใ ้ มายความรวมถึงค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้ใช้บริ ารดัง ล่าว และค่า
ใช้จ่ายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร  ช่น ค่า ช่า ครื่อง ค่า ช่า
มาย ลขโทรศัพท์ ค่าบารงรั ษา าย ฯลฯ     

ค่าบริ ารไปรษณีย์ จานวน 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าไปรษณียา ร ค่าซื้อดวงตราไปรษณียา ร ค่า
ธนาณัติ ค่า ช่าต้ไปรษณีย์ ค่าธรรม นียม ารโอน งินในระบบ
บริ าร าร งิน ารคลังภาครัฐแบบอิ ล็ ทรอนิ ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่ใช้ในราช ารของ ทศบาล     

ค่าบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าโทรภาพ (โทร าร) ค่า ท ล ซ์ ค่าวิทยติดตาม
ตัว ค่าวิทย ื่อ าร ค่า ื่อ ารผ่านดาว ทียม ค่าใช้จ่าย ี่ยว ับ าร
ใช้ระบบอิน ทอร์ น็ต รวมถึงอิน ทอร์ น็ต าร์ดและค่า ื่อ าร
อื่นๆ   ช่น ค่า ค บิลทีวี ค่า ช่าช่อง ัญญาณดาว ทียม  ป็น
ต้น และใ ้ มายความรวมถึงค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้ใช้บริ ารดัง
ล่าว และค่าใช้จ่ายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร     

งบลงทุน รวม 27,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,400 บาท
ครภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร่

ครภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร่ จานวน 5,400 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  
ระดับดับความละ อียดจอภาพ 1366X768 พิ
ซล  ขนาด  32  นิ้ว  ตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์  อง
มาตรฐานงบประมาณ 1  านั งบ
ประมาณ  ธันวาคม 2563  ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) แบบ ผ
. 03   น้าที่ 36 ลาดับที่ 4  ตั้งจ่ายจา งินรายได้      

ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ์

ครื่องคอมพิว ตอร์ จานวน 22,000 บาท
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พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์  า รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแ ดงภาพขนาดไม่น้อย ว่า 19

 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท
คณลั ษณะพื้นฐาน
- มี น่วยประมวลผล ลาง (CPU) ไม่น้อย ว่า 6 แ น
ลั  (6 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไม่น้อย
ว่า 3.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่

ต้องใช้ความ ามารถใน ารประมวลผล ง จานวน 1  น่วย
-  น่วยประมวลผล ลาง (CPU) มี น่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  ดียว ันขนาดไม่
น้อย ว่า 9 MB
- มี น่วยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมีคณลั ษณะอย่างใด
อย่าง นึ่ง  รือดี ว่า ดังนี้
1)  ป็นแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี น่วย
ความจา ขนาดไม่น้อย ว่า 2 GB  รือ
2) มี น่วยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอย่ภายใน น่วย
ประมวลผล ลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้
น่วยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไม่น้อย ว่า 2 GB  รือ

3) มี น่วยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช้
น่วยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไม่น้อย ว่า 2 GB    มี
น่วยความจา ลั  (RAM) ชนิด DDR4  รือดี ว่า มีขนาดไม่น้อย
ว่า 4 GB

- มี น่วยจัด ็บข้อมล ชนิด SATA  รือ ดี ว่า ขนาดความจไม่
น้อย ว่า 1 TB  รือชนิด Solid State Drive ขนาดความจไม่น้อย
ว่า 250 GB จานวน 1  น่วย

- มี DVD-RW  รือดี ว่า จานวน 1  น่วย
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T  รือดี ว่า จานวนไม่น้อย ว่า 1
 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  รือดี ว่า ไม่น้อย
ว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และ มา ์
- มีจอแ ดงภาพขนาดไม่น้อย ว่า 19 นิ้ว จานวน 1  น่วย  
  ตาม ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอป รณ์
และระบบคอมพิว ตอร์ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563   ระทรวงดิจิ
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ทัล พื่อ ศรษฐ ิจและ ังคม
ตั้งจ่ายจา งินรายได้       

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
งินอด นนองค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น

โครง ารอด นนศนย์ปฏิบัติ ารร่วมใน ารช่วย ลือประชาชนของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่นระดับอา ภอจัตรั  ประจาปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

จานวน 30,000 บาท

อด นนใ ้ ับศนย์ฯ  ตาม โครง ารอด นนศนย์ปฏิบัติ ารร่วม
ใน ารช่วย ลือประชาชนขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่นระดับ
อา ภอจัตรั  ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565   ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 2) แบบ ผ. 02  น้าที่ 22 ลาดับที่ 2 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 229,480 บาท
งบบุคลากร รวม 207,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 207,480 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น จานวน 207,480 บาท

" พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาล ามัญ  พร้อมทั้ง ลื่อนขั้น
งิน ดือนประจาปของพนั งาน ทศบาล  
 -ค่า งิน ดือนข้าราช าร ตาแ น่งนั วิ คราะ ์นโยบายและแผน
ปฏิบัติ าร  จานวน 1 อัตราๆ  ละ  15,840.- บาท  รวม  12

   ดือน   ป็น งิน  190,080.-บาท           
    ตั้งจ่ายจา งินรายได้
- งินปรับปรง งิน ดือนพนั งาน
ทศบาล  ประจาป จานวน  17,400.-บาท
 ตาแ น่งนั วิ คราะ ์นโยบายและแผนปฏิบัติ าร  จานวน 1
 อัตราๆ  ละ  1,450.-บาท  รวม  12   ดือน   ป็น งิน  17,400

.-บาท          
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้
"     

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ์
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ครื่องคอมพิว ตอร์แบบพ พา จานวน 22,000 บาท
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พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายครภัณฑ์คอมพิว ตอร์ ( ครื่องคอมพิว ตอร์
แบบพ พา )   ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบ๊   า รับงานประมวล
ผล * ราคา 22,000 บาท
คณลั ษณะพื้นฐาน
- มี น่วยประมวลผล ลาง (CPU) ไม่น้อย ว่า 4 แ น
ลั  (4 core) จานวน 1  น่วย โดยมีคณลั ษณะอย่างใดอย่าง
นึ่ง  รือดี ว่า ดังนี้

1) ใน รณีที่มี น่วยความจาแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level)  ดียว ัน ขนาดไม่น้อย ว่า 4 MB ต้องมีความ ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไม่น้อย ว่า 2.3 GHz และมี น่วย

ประมวลผลด้าน ราฟ  (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
ว่า 10 แ น  รือ

2) ใน รณีที่มี น่วยความจาแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level)  ดียว ัน ขนาดไม่น้อย ว่า 6 MB ต้องมีความ ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไม่น้อย ว่า 1.8 GHz และมี ทคโนโลยี
พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้ความ ามารถใน าร
ประมวลผล ง
- มี น่วยความจา ลั  (RAM) ชนิด DDR4  รือดี ว่า ขนาดไม่
น้อย ว่า 8 GB
- มี น่วยจัด ็บข้อมล ชนิด SATA  รือดี ว่า ขนาดความจไม่
น้อย ว่า 1 TB  รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไม่
น้อย ว่า 250 GB จานวน 1  น่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไม่น้อย ว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อย ว่า 12 นิ้ว
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  รือดี ว่า ไม่น้อย
ว่า 3 ช่อง

- มีช่อง ชื่อมต่อแบบ HDMI  รือ VGA จานวนไม่น้อย ว่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T  รือดี ว่า จานวนไม่น้อย ว่า 1
 ช่อง
-  ามารถใช้งานได้ไม่น้อย ว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth

    ตาม ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อป รณ์และระบบคอมพิว ตอร์ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563   ระ
ทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจและ ังคม  ตั้งจ่ายจา งินรายได้      
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,239,320 บาท
งบบุคลากร รวม 1,727,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 1,727,520 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น จานวน 1,134,240 บาท

" พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาล ามัญ  พร้อมทั้ง ลื่อนขั้น
งิน ดือนประจาปของพนั งาน ทศบาล  
งิน ดือนพนั งาน ทศบาล  ประจาป   จานวน  1,061,040

 .-บาท
 ตาแ น่งผ้อานวย าร องคลัง  (นั บริ ารงานคลัง  ระดับ
ต้น)  จานวน  1  อัตราๆ  ละ  42,210.-บาท 
รวม  12   ดือน   ป็น งิน  506,520.-บาท
 ตาแ น่งนั วิชา าร งินและบัญชีชานาญ าร  จานวน  1
  อัตราๆ  ละ  32,450.-บาท  รวม  12   ดือน  
ป็น งิน  389,400.-บาท
 ตาแ น่ง จ้าพนั งานพั ดปฏิบัติงาน  จานวน  1
  อัตราๆ  ละ  13,760.-บาท  รวม  12   ดือน  
ป็น งิน  165,120.-บาท
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้

งินปรับปรง งิน ดือนพนั งาน
ทศบาล  ประจาป จานวน  73,200.- บาท
 ตาแ น่งผ้อานวย าร องคลัง  (นั บริ ารงานคลัง  ระดับ
ต้น)  จานวน  1  อัตราๆ  ละ  2,780.-บาท 
รวม  12   ดือน   ป็น งิน  33,360.-บาท
 ตาแ น่งนั วิชา าร งินและบัญชีชานาญ าร  จานวน  1
  อัตราๆ  ละ  2,230.-บาท  รวม  12   ดือน  
ป็น งิน  26,760.-บาท
 ตาแ น่ง จ้าพนั งานพั ดปฏิบัติงาน  จานวน  1
  อัตราๆ  ละ  1,090.-บาท  รวม  12   ดือน  
ป็น งิน  13,080.-บาท
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้
"     
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งินประจาตาแ น่ง จานวน 42,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า งินประจาตาแ น่ง  จานวน  42,000.- บาท  ดังนี้
-ค่า งินประจาตาแ น่งของผ้อานวย าร องคลัง  จานวน  1
 อัตราๆละ  3,500.-  บาท รวม  12  ดือน   ป็น งิน  42,000

.- บาท  
ตั้งจ่ายจา งินรายได้ 

ค่าจ้างล จ้างประจา จานวน 214,560 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างล จ้างประจา  จานวน  1
  อัตราๆ  ละ  16,650.-บาท  รวม  12   ดือน  
ป็น งิน  199,800.-บาท
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้
  พิอจ่าย ป็นค่าปรับปรง งิน ดือนของล จ้างประจา ในตาแ น่ง
จ้าพนั งานจัด ็บรายได้  จานวน  1 อัตราๆ ละ 1,230

.-  บาท   รวม  12   ดือน   ป็น งิน  14,760.-บาท
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้
"     
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ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง จานวน 314,880 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนพนั งานจ้าง จานวน  314,880

.- บาท   ดังนี้
  -พนั งานจ้างตามภาร ิจ  จานวน  2  อัตรา
 ตาแ น่งผ้ช่วย จ้าพนั งานพั ด  จานวน  1
  อัตราๆ  ละ  11,500.-บาท  รวม  12   ดือน  
ป็น งิน  138,000.-บาท
 ตาแ น่งผ้ช่วย จ้าพนั งานจัด ็บรายได้  จานวน  1
  อัตราๆ  ละ  13,250.-บาท  รวม  12   ดือน   ป็น
งิน  159,000.-บาท
-ค่า งินปรับปรงค่าตอบแทนพนั งานจ้าง ดังนี้
-พนั งานจ้างตามภาร ิจ  จานวน  2  อัตรา
 ตาแ น่งผ้ช่วย จ้าพนั งานพั ด  จานวน  1  อัตราๆ  ละ  690

.-บาท  รวม  12   ดือน   ป็น งิน  8,280.-บาท
 ตาแ น่งผ้ช่วย จ้าพนั งานจัด ็บรายได้  จานวน  1
  อัตราๆ  ละ  800.-บาท  รวม  12   ดือน   ป็น งิน  9,600

.-บาท
ตั้งจ่ายจา งินรายได้
"     

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจ้าง จานวน 21,840 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจ้าง จานวน 21,840

.-  บาท  ดังนี้ 
- งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตาแ น่งผ้ช่วย จ้าพนั งาน
พั ด  จานวน  1  อัตราๆ  ละ  1,785.-บาท  รวม  12

   ดือน   ป็น งิน  21,420 .-บาท
  - งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตาแ น่งผ้ช่วย จ้าพนั งานจัด ็บ
รายได้  จานวน  1  อัตราๆ  ละ  35.-บาท  รวม  12   ดือน   ป็น
งิน 420 .-บาท
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้ 
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งบด้าเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร

งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา จานวน 50,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็น งิน วั ดิ าร   ารศึ ษาบตรของพนั งาน
ทศบาล  ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร  พนั งาน ่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  แ ้ไข

พิ่ม ติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2549

 ตั้งจ่ายจา งินรายได้
"     

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
อาณาจั ร

จานวน 80,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าธรรม นียมและค่าลงทะ บียน  ค่า บี้ย ลี้ยง ดิน
ทาง  ค่าพา นะ  ค่า ช่าที่พั   ค่าบริ ารจอดรถ  ณ  ท่า
อา าศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ  ค่าธรรม นียมใน ารใช้ นาม
บินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จา ป็นใน าร ดินทางไปราช ารของผ้
บริ าร   มาชิ ภา ทศบาล  พนั งาน ทศบาล  ล จ้างประจา
และพนั งานจ้างที่ ดินทางไปราช าร   าร
ประชม  อบรม   ัมมนา  ดงาน รือไปติดต่อราช าร  ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555  แ ้ไข พิ่ม ติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ

.2559  และระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557     
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รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครง ารปรับปรงระบบแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย์ ิน      พื่อ
รองรับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและ ิ่งปล ร้าง พ.ศ. 2562

จานวน 100,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารปรับปรงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะ บียนทรัพย์ ิน  พื่อรองรับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและ ิ่งปล
ร้าง พ.ศ. 2562  ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยแผนที่

ภาษีและทะ บียนทรัพย์ ินขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.2550 และภาษีที่ดินและ ิ่งปล ร้าง พ.ศ. 2562 ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 2) แบบ ผ. 02  น้าที่ 25 ลาดับที่ 1 ตั้งจ่ายจา งิน
รายได้  

ค่าบารงรั ษาและซ่อมแซม จานวน 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบารงรั ษาและซ่อมแซม  ทรัพย์ ิน  วั ด
ครภัณฑ์  ของ ทศบาล   พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ     

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วั ด านั งาน จานวน 200,000 บาท

"วั ด านั งาน    จานวน  150,000.-บาท
  พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อ  แล ปลี่ยน  จ้างทา  ทา อง
รือ รณีอื่นใด   พื่อใ ้ได้มาซึ่งวั ด านั

งาน   ช่น   ระดาษ   มึ   ดิน อ  ปา า  ไม้
บรรทัด  ยางลบ  น้ายาลบคาผิด  คลิป   ข็ม มด   ระดาษ
คาร์บอน  ลวด ย็บ ระดาษ   าว  แฟ้ม  ตรายาง  ซอง
อ าร  ธงชาติ  ม่ลี่  พรม   ครื่องคิด ลขขนาด
ล็   นาฬิ า   ครื่องตัด ระดาษ   ครื่อง ย็บ ระดาษ พระบรม
ฉายาลั ษณ์  พระพทธรป   ญแจ   ้าอี้พลา ติ   พรม (ต่อ
ผืน)   ิ่งพิมพ์ที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ์  น้าดื่ม  ฯลฯ
"     
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วั ดยานพา นะและขน ่ง จานวน 10,000 บาท

"วั ดยานพา นะและขน ่ง   จานวน  5,000.-บาท
  พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อวั ดยานพา นะและขน
่ง  ช่น แบต ตอรี่ ยางรถยนต์ น้ามัน บร  ไขควง  ฟล์ม รอง

แ ง   ข็มขัดนิรภัย   บาะรถยนต์  พวงมาลัย  ล็อค
ียร์   ัญญาณไฟฉ ฉิน   รวยจราจร  

แม่แรง   ัญญาณไฟ ระพริบ  ฯลฯ
"     

วั ด ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น จานวน 10,000 บาท

"วั ด ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น  จานวน  5,000.-บาท
  พื่อจ่าย ป็นค่าน้ามัน ชื้อ พลิง น้ามัน ล่อลื่น อาทิ น้ามัน
ดี ซล น้ามัน ๊าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา ถ่าน แ ๊ งต้ม น้ามัน
จารบี น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
"     

วั ดโฆษณาและ ผยแพร่ จานวน 10,000 บาท

"วั ดโฆษณาและ ผยแพร่   จานวน  10,000.-บาท
  พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อ แล ปลี่ยน จ้างทา ทา อง
รือ รณีอื่นใด  พื่อใ ้ได้มาซึ่งวั ดโฆษณาและ ผยแพร่  ช่น  า

ระดาษ ขียนโป ตอร์ พ่ ันและ ี ฟล์ม ฟล์ม ไลด์  มมโมรี่ าร์ด
 รป ี รือขาวดาที่ได้จา ารล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาว
ทียม ฯลฯ
"     

วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 20,000 บาท

"วั ดคอมพิว ตอร์   จานวน  20,000.-บาท
  พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อวั ดคอมพิว ตอร์  ช่น จาน
รือแผ่นบันทึ ข้อมล  ทปบันทึ ข้อมล  ัวพิมพ์ รือแถบพิมพ์
า รับ ครื่องคอมพิว ตอร์ ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ์ แบบ
ล ซอร์  มึ พิมพ์ แผ่น รองแ ง  ระดาษต่อ นื่อง  าย
ค บิล แผ่นแป้นอั ขระ รือแป้นพิมพ์  มนบอร์ด  มา ์ ฯลฯ
"     
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งบลงทุน รวม 11,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,800 บาท
ครภัณฑ์ านั งาน

จัดซื้อต้ ็บ อ าร จานวน 11,800 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อต้ ล็ แบบ  2  บาน  จานวน  2
   ลังๆ  ละ  5,900.-บาท   ป็น งิน  11,800.-บาท  
โดยมีคณลั ษณะ  ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น
3) คณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต า รรม  (มอ .)  
ตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์   องมาตรฐานงบประมาณ 1
  านั งบประมาณ ธันวาคม  2563  น้าที่ 26  ลาดับที่ 10.14 
 ราย าร 10.14.1  
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 402,560 บาท
งบบุคลากร รวม 382,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 382,560 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น จานวน 382,560 บาท

" พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาล ามัญ  พร้อมทั้ง ลื่อนขั้น
งิน ดือนประจาปของพนั งาน ทศบาล 
ตั้งไว้  355,320.-บาท 
งิน ดือนพนั งาน ทศบาล  ประจาป  จานวน  355,320.-บาท
 ตาแ น่งนั วิชา ารตรวจ อบภายในปฏิบัติ าร/ชานาญ
าร   จานวน  1  อัตราๆ  ละ  29,610.-บาท   รวม  12

   ดือน   ป็น งิน  355,320.-บาท
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้

งินปรับปรง งิน ดือนพนั งาน
ทศบาล  ประจาป จานวน  27,240.-บาท
ตาแ น่งนั วิชา ารตรวจ อบภายในปฏิบัติ าร/ชานาญ
าร  จานวน  1  อัตราๆ  ละ  2,270.-บาท  

รวม  12   ดือน   ป็น งิน  27,240.-บาท
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้
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งบด้าเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
อาณาจั ร

จานวน 20,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าธรรม นียมและค่าลงทะ บียน  ค่า บี้ย ลี้ยง ดิน
ทาง  ค่าพา นะ  ค่า ช่าที่พั   ค่าบริ ารจอดรถ  ณ  ท่า
อา าศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ  ค่าธรรม นียมใน ารใช้ นาม
บินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จา ป็นใน าร ดินทางไปราช ารของผ้
บริ าร   มาชิ ภา ทศบาล  พนั งาน ทศบาล  ล จ้างประจา
และพนั งานจ้างที่ ดินทางไปราช าร   าร
ประชม  อบรม   ัมมนา  ดงาน รือไปติดต่อราช าร  ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555  แ ้ไข พิ่ม ติม

ถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2559  และระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557

"     
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,688,180 บาท

งบบุคลากร รวม 344,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 344,280 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น จานวน 344,280 บาท

" พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาล ามัญ  พร้อมทั้ง ลื่อนขั้น
งิน ดือนประจาปของพนั งาน ทศบาล  
- งิน ดือนพนั งาน ทศบาล  ประจาป  จานวน  323,040.-บาท
 ตาแ น่งนั ป้อง ันบรร ทา าธารณภัยปฏิบัติ าร  จานวน  1
  อัตราๆ  ละ  26,920.-บาท รวม  12   ดือน   ป็น งิน  323,040

.-บาท
- งินปรับปรง งิน ดือนพนั งาน
ทศบาล  ประจาป จานวน  21,240.-บาท ตาแ น่งนั ป้อง ัน
บรร ทา าธารณภัยปฏิบัติ าร  จานวน  1  อัตราๆ  ละ  1,770

.-บาท 
รวม  12   ดือน   ป็น งิน  21,240.-บาท
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้
"     

งบด้าเนินงาน รวม 1,338,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 658,000 บาท
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

ค่าจ้าง มาบริ าร จานวน 108,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาแรงงานใ ้ผ้รับจ้างทาความ ะอาดในงาน
ป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย  ดังนี้
- จ้างทาความ ะอาด  จานวน  1  อัตราๆ  ละ  9,000

.-บาท  รวม  12   ดือน   ป็น งิน  108,000.-บาท ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 2)  แบบ ผ. 02  น้าที่ 20 ลาดับที่ 41. 
ตั้งจ่ายจา งินรายได้ 
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รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าธรรม นียมและค่าลงทะ บียน  ค่า บี้ย ลี้ยง ดิน
ทาง  ค่าพา นะ  ค่า ช่าที่พั   ค่าบริ ารจอดรถ  ณ  ท่า
อา าศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ  ค่าธรรม นียมใน ารใช้ นาม
บินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จา ป็นใน าร ดินทางไปราช ารของผ้
บริ าร   มาชิ ภา ทศบาล  พนั งาน ทศบาล  ล จ้างประจา
และพนั งานจ้างที่ ดินทางไปราช าร   าร
ประชม  อบรม   ัมมนา  ดงาน รือไปติดต่อราช าร  ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555  แ ้ไข พิ่ม ติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ

.2559  และระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557     
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โครง ารจัดตั้งจดบริ ารประชาชน  ร่วมรณรงค์ป้อง ัน ารแพร่
ระบาดของโรคและลดอบัติ ตทางถนนในช่วง ทศ าลปใ ม่และ
ง รานต์

จานวน 300,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารจัดตั้งจดบริ าร
ประชาชน ร่วมรณรงค์ป้อง ัน ารแพร่ระบาดของโรคและลด
อบัติ ตทางถนนในช่วง ทศ าลปใ ม่และ ง รานต์  (7  วัน
อันตราย)  ได้แ ่  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม  ค่า บี้ย
ลี้ยง  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง  โดยถือปฏิบัติตาม
นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น  ด่วนที่ ด  ที่  มท

 0804.5/ว1634 
ลงวันที่  22   ันยายน  2557  
 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม
ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  น้าที่ 26 ลาดับที่ 4 ตั้งจ่ายจา งิน
รายได้   
"     

ค่าบารงรั ษาและซ่อมแซม จานวน 200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบารงรั ษาและซ่อมแซม  ทรัพย์ ิน  วั ด
ครภัณฑ์  ของ ทศบาล   พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ     

ค่าวัสดุ รวม 680,000 บาท
วั ด านั งาน จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อ  แล ปลี่ยน  จ้างทา  ทา อง
รือ รณีอื่นใด   พื่อใ ้ได้มาซึ่งวั ด านั

งาน   ช่น   ระดาษ   มึ   ดิน อ  ปา า  ไม้
บรรทัด  ยางลบ  น้ายาลบคาผิด  คลิป   ข็ม มด   ระดาษ
คาร์บอน  ลวด ย็บ ระดาษ   าว  แฟ้ม  ตรายาง  ซอง
อ าร  ธงชาติ  ม่ลี่  พรม   ครื่องคิด ลขขนาด
ล็   นาฬิ า   ครื่องตัด ระดาษ   ครื่อง ย็บ ระดาษ พระบรม
ฉายาลั ษณ์  พระพทธรป   ญแจ   ้าอี้พลา ติ   พรม (ต่อ
ผืน)   ิ่งพิมพ์ที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ์  น้าดื่ม  ฯลฯ     
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วั ดยานพา นะและขน ่ง จานวน 200,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อวั ดยานพา นะและขน
่ง  ช่น แบต ตอรี่ ยางรถยนต์ น้ามัน บร  

ไขควง  ฟล์ม รองแ ง   ข็มขัดนิรภัย   บาะรถยนต์  พวง
มาลัย  ล็อค ียร์   ัญญาณไฟฉ ฉิน   รวยจราจร  
แม่แรง   ัญญาณไฟ ระพริบ  ฯลฯ
"     

วั ด ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น จานวน 250,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าน้ามัน ชื้อ พลิง น้ามัน ล่อลื่น อาทิ น้ามัน
ดี ซล น้ามัน ๊าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา ถ่าน แ ๊ งต้ม น้ามัน
จารบี น้ามัน ครื่อง ฯลฯ     

วั ด ครื่องแต่ง าย จานวน 20,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ด ครื่องแต่ง าย   ช่น   ครื่อง
แบบ   ื้อ   าง ง  ถง ท้า  รอง ท้า  ข็มขัด   มว   ผ้าพัน
คอ   ครื่อง มาย  ยศและ ัง ัด  ฯลฯ
 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วย าร บิ จ่ายค่าวั ด ครื่อง
แต่ง ายของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2560

"     

วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 10,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อวั ดคอมพิว ตอร์  ช่น จาน
รือแผ่นบันทึ ข้อมล  ทปบันทึ ข้อมล  ัวพิมพ์ รือแถบพิมพ์
า รับ ครื่องคอมพิว ตอร์ ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ์ แบบ
ล ซอร์  มึ พิมพ์ 
แผ่น รองแ ง  ระดาษต่อ นื่อง  าย ค บิล แผ่นแป้นอั ขระ รือ
แป้นพิมพ์  มนบอร์ด  มา ์ ฯลฯ
"     
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วั ด ครื่องดับ พลิง จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ด ครื่องดับ พลิง   ช่น  ถังดับ พลิง  ล
บอลดับ พลิง   ครื่องดับ พลิง   ัวฉีดน้าดับ พลิง   าย ่งน้าดับ
พลิง  ท่อดดน้า  ฯลฯ     

งบลงทุน รวม 5,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,900 บาท
ครภัณฑ์ านั งาน

จัดซื้อต้ ็บ อ าร จานวน 5,900 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อต้ ล็ แบบ  2  บาน  จานวน  1
   ลังๆ  ละ  5,900.-บาท   ป็น งิน  5,900.-บาท  
โดยมีคณลั ษณะ  ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น
3) คณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต า รรม  (มอ .)  
ตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์   องมาตรฐานงบประมาณ 1
  านั งบประมาณ ธันวาคม  2563  น้าที่ 26  ลาดับที่ 10.14 
 ราย าร 10.14.1

ตั้งจ่ายจา งินรายได้  
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 533,040 บาท
งบบุคลากร รวม 533,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 533,040 บาท
ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง จานวน 497,040 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนพนั งานจ้าง   จานวน  497,040

.-  บาท  ดังนี้  
  -ค่าตอบแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ  ตาแ น่งพนั งานดับ
พลิง  จานวน  1  อัตราๆ ละ 13,600.-  บาท  รวม  12

   ดือน   ป็น งิน  163,200.- บาท  
  -ค่าตอบแทนพนั งานจ้างทั่วไป     ตาแ น่งพนั งานดับ
พลิง  จานวน  3  อัตราๆ ละ 9,000.- บาท  รวม  12

   ดือน   ป็น งิน  324,000.- บาท 
- งินปรับปรงค่าตอบแทนพนั งานจ้าง  ตาแ น่งพนั งานดับ
พลิง  จานวน  1  อัตราๆ ละ 820.-  บาท  รวม  12   ดือน   ป็น
งิน  9,840.- บาท  

ตั้งจ่ายจา งินรายได้ 

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจ้าง จานวน 36,000 บาท

พื่อจ่าย งินค่าครองชีพชั่วคราว  จานวน 36,000  บาท
- งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของ พนั งานจ้างทั่วไป  จานวน  3
  อัตราๆ ละ 1,000  บาท  รวม  12   ดือน   ป็น งิน  36,000

.-  บาท  
  ตั้งจ่ายจา งินรายได้ 

แผนงานการศึกษา
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,602,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,333,800 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 1,333,800 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น จานวน 1,291,800 บาท

" พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาล ามัญ  พร้อมทั้ง ลื่อนขั้น
งิน ดือนประจาปของพนั งาน ทศบาล แย ป็น 
   -ตาแ น่งผ้อานวย าร อง ารศึ ษา  (นั บริ ารงาน าร
ศึ ษา  ระดับต้น)  จานวน  1  อัตราๆ  ละ  32,800.-บาท  
 รวม  12   ดือน   ป็น งิน  393,600.-บาท
   -ตาแ น่งนั วิชา ารศึ ษาปฏิบัติ าร จานวน  1
  อัตราๆ  ละ  17,570.-บาท  รวม  12   ดือน   ป็น
งิน  210,840.-บาท
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้
งินปรับปรง งิน ดือนพนั งาน ทศบาล   แย ป็น
   -ตาแ น่งผ้อานวย าร อง ารศึ ษา  (นั บริ ารงาน าร
ศึ ษา  ระดับต้น)  จานวน  1  อัตราๆ  ละ  2,420.-บาท  
รวม  12   ดือน   ป็น งิน  29,040.-บาท
   -ตาแ น่งนั วิชา ารศึ ษาปฏิบัติ าร จานวน  1
  อัตราๆ  ละ  1,270.-บาท  รวม  12   ดือน   ป็น งิน  15,240

.-บาท
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนั งานคร ทศบาล  พร้อมทั้ง ลื่อนขั้น งิน
ดือนประจาปของพนั งานคร ทศบาล    งิน ดือนตาแ น่ง
คร แย ป็น  
     -ตาแ น่งคร  จานวน  1  อัตราๆ  ละ  26,980

.-บาท  รวม  12   ดือน   ป็น งิน  323,760.-บาท
     -ตาแ น่งคร  จานวน  1  อัตราๆ  ละ  22,610

.-บาท  รวม  12   ดือน   ป็น งิน  271,320.-บาท
 ตั้งจ่ายจา งินอด นนทั่วไป

  งินปรับปรง งิน ดือนครประจาป   แย ป็น
    -ตาแ น่งคร  จานวน  2  อัตราๆ  ละ  2,000.-บาท  รวม  12

   ดือน   ป็น งิน  48,000.-บาท
 ตั้งจ่ายจา งินอด นนทั่วไป
"     
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งินประจาตาแ น่ง จานวน 42,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า งินประจาตาแ น่ง  จานวน  42,000.- บาท  ดังนี้
-ค่า งินประจาตาแ น่งของผ้อานวย าร อง าร
ศึ ษาฯ  จานวน  1 อัตราๆละ  3,500.-  บาท รวม  12

  ดือน   ป็น งิน  42,000.- บาท  
ตั้งจ่ายจา งินรายได้ 

งบด้าเนินงาน รวม 1,344,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร

งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา จานวน 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร ( งินช่วย ลือ าร
ศึ ษาบตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา)   งิน
วั ดิ าร   ารศึ ษาบตรของพนั งาน ทศบาล  ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา

บตร  พนั งาน ่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  แ ้ไข พิ่ม ติมถึง  (ฉบับ
ที่  3)  พ.ศ.2549  
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 1,104,400 บาท
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

ค่าจ้าง มาบริ าร จานวน 648,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาแรงงานใ ้ผ้รับจ้างทางานภายในศนย์
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบล นองบัวโค   ดังนี้
1) จ้างทาความ ะอาด  จานวน  1  อัตราๆ  ละ  9,000

.-บาท  รวม  12   ดือน   ป็น งิน  108,000.-บาท ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 2)  แบบ ผ. 02  น้าที่ 12  ลาดับที่  21 
2) จ้างต แต่งดแล วน  จานวน  2  อัตราๆ  ละ  9,000

.-บาท  รวม  12   ดือน   ป็น งิน  216,000.-บาท  ปรา ฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 2)  แบบ ผ. 02  น้าที่ 12  ลาดับที่  22 
3) จ้างดแลรั ษาความปลอดภัยศนย์พัฒนา ด็ ล็  จานวน  3
  อัตราๆ  ละ  9,000.-บาท  รวม  12   ดือน   ป็น งิน  324,000

.-บาท ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565

) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  แบบ ผ. 02  น้าที่ 13

  ลาดับที่  23 
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รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าธรรม นียมและค่าลงทะ บียน  ค่า บี้ย ลี้ยง ดิน
ทาง  ค่าพา นะ  ค่า ช่าที่พั   ค่าบริ ารจอดรถ  ณ  ท่า
อา าศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ  ค่าธรรม นียมใน ารใช้ นาม
บินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จา ป็นใน าร ดินทางไปราช ารของผ้
บริ าร   มาชิ ภา ทศบาล  พนั งาน ทศบาล  ล จ้างประจา
และพนั งานจ้างที่ ดินทางไปราช าร   าร
ประชม  อบรม   ัมมนา  ดงาน รือไปติดต่อราช าร  ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555  แ ้ไข พิ่ม ติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ

.2559  และระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557     

โครง ารพัฒนาศั ยภาพบคลา รทาง ารศึ ษาและคณะ รรม าร
ถานศึ ษา

จานวน 20,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารพัฒนาศั ยภาพบคลา รทาง
ารศึ ษาและคณะ รรม าร ถานศึ ษา   ช่น  ค่าวิทยา ร  ค่า
อ าร  ค่าวั ดอป รณ์  ค่าอา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่อง
ดื่ม  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แบบ ผ. 02

  น้าที่ 53 ลาดับที่ 9 
"     
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โครง ารวัน ด็ แ ่งชาติ จานวน 20,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารวัน ด็ แ ่งชาติ   ช่น  ค่าจัด
ซื้อของขวัญ  ของรางวัล  ค่าอา าร   ครื่องดื่ม  ค่าวั ด
อป รณ์  ค่า อ าร  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง
 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน   ารจัด ารแข่งขัน ีฬา  และ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559

 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565)  แบบ ผ. 02

  น้าที่ 51 ลาดับที่ 2  ตั้งจ่ายจา งินรายได้ 
"     

โครง าร ่ง ริม าร รียนร้ตลอดชีวิต จานวน 20,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง าร ่ง ริม าร รียนร้ตลอด
ชีวิต   ช่น  ค่า อ าร  ค่าวิทยา ร  ค่าอา าร  ค่าอา ารว่าง
พร้อม ครื่องดื่ม  ค่าวั ดอป รณ์  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่

ี่ยวข้อง
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แบบ ผ. 02

  น้าที่ 52 ลาดับที่ 6 
"     
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โครง าร นับ นนค่าใช้จ่าย ารบริ าร ถานศึ ษา จานวน 296,400 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย ารบริ าร ถานศึ ษา  ศนย์พัฒนา ด็
ล็ ทศบาลตาบล นองบัวโค   ดังนี้
1) ค่าอา าร ลางวัน จานวน  205,800.-บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าอา าร ลางวัน  ศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบล
นองบัวโค   อัตรามื้อละ  21.-บาทต่อคน  จานวน 

 40 คน   จานวน  245  วัน   ป็น งิน  
2) ค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนย์พัฒนา ด็ ล็
ทศบาล 
 2.1 ค่าจัด าร รียน าร อน   อัตราคนละ  1,700.-บาทต่อ
ป   า รับ ด็ ปฐมวัย  (อาย  2-5  ป) จานวน  40  คน 
  ป็น งิน 68,000.-บาท
 2.2 ค่า นัง ือ รียน  อัตราคนละ  200.-บาทต่อป   จานวน 20

 คน  ป็น งิน  4,000.-บาท
 2.3 ค่าอป รณ์ าร รียน  อัตราคนละ  200.-บาทต่อ
ป  จานวน 20 คน   ป็น งิน   4,000.-บาท
 2.4 ค่า ครื่องแบบนั รียน  อัตราคนละ  300.-บาทต่อ
ป  จานวน 20 คน  ป็น งิน 6,000.-บาท 
 2.5 ค่า ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน  อัตราคนละ  430.-บาทต่อป 
 จานวน  20 คน   ป็น งิน  8,600.-บาท
ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น  ด่วนที่ ด  ที่  มท
  0816.2/ว4110  ลงวันที่  14  
ร ฎาคม  พ.ศ.2563  ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้อง

ถิ่น  ด่วนที่ ด  ที่  มท  0810.8/ว 297  ลงวันที่  16   มภาพันธ์ 
 2564 
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แบบ ผ.02

   น้า 51 ลาดับที่ 1 
"     
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โครง ารอบรมจริยธรรม ด็ และ ยาวชน จานวน 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารอบรมจริยธรรม ด็ และ
ยาวชน   ช่น  ค่าวิทยา ร  ค่า อ าร  ค่าวั ดอป รณ์  ค่า
อา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม  ฯลฯ  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายใน ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น  พ.ศ.2557   ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) แบบ ผ. 02  น้าที่ 52 ลาดับที่ 5     

ค่าบารงรั ษาและซ่อมแซม จานวน 30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบารงรั ษาและซ่อมแซม  ทรัพย์ ิน  วั ด
ครภัณฑ์  ของ ทศบาล   พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ     

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วั ด านั งาน จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อ  แล ปลี่ยน  จ้างทา  ทา อง
รือ รณีอื่นใด   พื่อใ ้ได้มาซึ่งวั ด านั

งาน   ช่น   ระดาษ   มึ   ดิน อ  ปา า  ไม้
บรรทัด  ยางลบ  น้ายาลบคาผิด  คลิป   ข็ม มด   ระดาษ
คาร์บอน  ลวด ย็บ ระดาษ   าว  แฟ้ม  ตรายาง  ซอง
อ าร  ธงชาติ  ม่ลี่  พรม   ครื่องคิด ลขขนาด
ล็   นาฬิ า   ครื่องตัด ระดาษ   ครื่อง ย็บ ระดาษ พระบรม
ฉายาลั ษณ์  พระพทธรป   ญแจ   ้าอี้พลา ติ   พรม (ต่อ
ผืน)   ิ่งพิมพ์ที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ์  น้าดื่ม  ฯลฯ     

วั ดงานบ้านงานครัว จานวน 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อ  แล ปลี่ยน  จ้างทา  ทา อง
รือ รณีอื่นใด   พื่อใ ้ได้มาซึ่งวั ดงานบ้านงาน

ครัว   ช่น  แปรง  ไม้ วาด   ข่ง  ม้ง  ผ้าปโต๊ะ  ถ้วย  ชาม  ช้อน
้อม  มี    ระติ น้าร้อน  แ ้วน้า  จานรอง   ระจ งา   ระติด

น้าแข็ง  ถังแ ๊   ไมโคร วฟ   ม้อ   ะทะ   ะละมัง  ถาด  ฯลฯ   
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วั ดโฆษณาและ ผยแพร่ จานวน 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อ แล ปลี่ยน จ้างทา ทา อง รือ
รณีอื่นใด  พื่อใ ้ได้มาซึ่งวั ดโฆษณาและ ผยแพร่  ช่น  าระ

ดาษ ขียนโป ตอร์ พ่ ันและ ี ฟล์ม ฟล์ม ไลด์  มมโมรี่ าร์ด รป
ี รือขาวดาที่ได้จา ารล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาว ทียม ฯลฯ   

  

วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อวั ดคอมพิว ตอร์  ช่น จาน รือ
แผ่นบันทึ ข้อมล  ทปบันทึ ข้อมล  ัวพิมพ์ รือแถบพิมพ์ า รับ
ครื่องคอมพิว ตอร์ ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ์ แบบ
ล ซอร์  มึ พิมพ์ แผ่น รองแ ง  ระดาษต่อ นื่อง  าย
ค บิล แผ่นแป้นอั ขระ รือแป้นพิมพ์  มนบอร์ด  มา ์ ฯลฯ     

งบเงินอุดหนุน รวม 924,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 924,000 บาท
งินอด นน ่วนราช าร

งินอด นน ่วนราช าร จานวน 924,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็น งินอด นน  ตามโครง ารอา าร ลางวัน  ใ ้ ับ
โรง รียนชมชน นองบัวโค   (ทองวิทยาน ล)  อัตรามื้อละ  21

.-บาทต่อคน จานวน  200  วัน  จานวน 220 คน   ป็น
งิน 924,000.-  บาท 
ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น  ด่วนที่ ด  ที่  มท
  0810.8/ว 297  ลงวันที่  16  
มภาพันธ์    พ.ศ.2564

 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แบบ ผ. 02

  น้า 52 ลาดับที่ 7 

"     
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 608,100 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 608,100 บาท

ค่าใช้สอย รวม 109,800 บาท
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครง ารขยะมีประโยชน์ จานวน 1,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารขยะมี
ประโยชน์ ได้แ ่  ค่าวั ดอป รณ์  ค่า อ าร  ค่าป้าย    ค่า
อา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยว
ข้อง ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน   ารจัด ารแข่งขัน ีฬา  และ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  ปรา ฏในแผน

พัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยน
แปลง แบบ ผ. 02  (ฉบับที่ 2 )  น้าที่ 11 ลาดับที่ 15  ตั้งจ่าย
จา งินรายได้ 

โครง ารแข่งขัน ีฬา ด็ าน ัมพันธ์ จานวน 3,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารแข่งขัน ีฬา ด็ าน
ัมพันธ์ ได้แ ่  ค่าวั ดอป รณ์  ค่า อ าร  

ค่าป้าย    ค่าอา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม  และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายใน ารจัดงาน   ารจัด ารแข่งขัน ีฬา  และ าร ่งนั ีฬา
ข้าร่วมแข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559

  ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม
ติม  ปลี่ยนแปลง แบบ ผ. 02  (ฉบับที่ 2 )  น้าที่ 8 ลาดับที่ 6
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้  
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โครง ารจัด ารศึ ษา า รับ ด็ ปฐมวัย จานวน 30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารจัด ารศึ ษา า รับ
ด็ ปฐมวัย ได้แ ่  ค่าวั ดอป รณ์  ค่า อ าร  
ค่าป้าย  ค่าวิทยา ร  ค่าอา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่อง
ดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง  ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน   ารจัด ารแข่งขัน
ีฬา  และ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วมแข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561

-2565) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2 )  แบบ ผ. 02

  น้าที่ 8 ลาดับที่ 5 ตั้งจ่ายจา งินรายได้  
โครง ารตรวจ ขภาพช่องปา และฟัน ด็ จานวน 1,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารตรวจ ขภาพช่องปา
และฟัน ด็  ได้แ ่  ค่าวั ดอป รณ์  ค่า อ าร  
ค่าป้าย  ค่าอา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง  ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายใน ารจัดงาน   ารจัด ารแข่งขัน ีฬา  และ าร ่งนั ีฬา
ข้าร่วมแข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559

 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม
ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2 )  แบบ ผ. 02  น้าที่ 9 ลาดับที่ 9
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้  

โครง ารทัศนศึ ษาแ ล่ง รียนร้และภมิปัญญาท้องถิ่น จานวน 30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารทัศนศึ ษาแ ล่ง
รียนร้และภมิปัญญาท้องถิ่น ได้แ ่  ค่าวั ดอป รณ์  ค่า อ าร  
ค่าป้าย  ค่าวิทยา ร  ค่าอา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่อง
ดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง  ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน   ารจัด ารแข่งขัน
ีฬา  และ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วมแข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561

-2565) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2 )  แบบ ผ. 02

  น้าที่ 9 ลาดับที่ 8 ตั้งจ่ายจา งินรายได้  
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โครง ารปฐมนิ ทศผ้ป ครองนั รียน จานวน 1,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารปฐมนิ ทศผ้ป ครอง
นั รียน ได้แ ่  ค่าวั ดอป รณ์  ค่า อ าร  ค่าป้าย  ค่า
วิทยา ร  ค่าอา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง  ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายใน ารจัดงาน   ารจัด ารแข่งขัน ีฬา  และ าร ่งนั ีฬา
ข้าร่วมแข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.2559 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ
2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2 )  แบบ ผ
. 02  น้าที่ 12 ลาดับที่ 19 ตั้งจ่ายจา งินรายได้ 

โครง ารประชมคณะ รรม ารบริ ารศนย์พัฒนา ด็ ล็ จานวน 1,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารประชมคณะ
รรม ารบริ ารศนย์พัฒนา ด็ ล็  ได้แ ่  ค่าวั ดอป รณ์  ค่า
อ าร  
ค่าป้าย  ค่าวิทยา ร  ค่าอา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่อง
ดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง  ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน   ารจัด ารแข่งขัน
ีฬา  และ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วมแข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561

-2565) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2 )  แบบ ผ. 02

  น้าที่ 12 ลาดับที่ 18   ตั้งจ่ายจา งินรายได้
โครง ารฝึ ซ้อมแผนป้อง ันและบรร ทา าธารณภัยในศนย์พัฒนา
ด็ ล็

จานวน 2,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารฝึ ซ้อมแผนป้อง ัน
และบรร ทา าธารณภัยในศนย์พัฒนา ด็ ล็  ได้แ ่  ค่าวั ด
อป รณ์  ค่า อ าร ค่าป้าย  ค่าวิทยา ร  ค่าอา าร  ค่าอา าร
ว่างพร้อม ครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง  ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน   าร
จัด ารแข่งขัน ีฬา  และ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วมแข่งขัน ีฬาของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่ 2 )  แบบ ผ. 02  น้าที่ 8 ลาดับที่ 7  ตั้งจ่ายจา งินรายได้
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โครง ารพัฒนาอาคาร ถานที่ ภมิทัศน์และ ภาพแวดล้อมใ ้
โรง รียนน่าอย่

จานวน 1,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารพัฒนาอาคาร ถาน
ที่ ภมิทัศน์และ ภาพแวดล้อมใ ้โรง รียนน่าอย่ ได้แ ่  ค่าวั ด
อป รณ์  ค่า อ าร ค่าป้าย   ค่าอา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม
ครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง  ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน   ารจัด ารแข่งขัน
ีฬา  และ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วมแข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ

2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2 )  แบบ ผ
. 02  น้าที่ 13 ลาดับที่ 21  ตั้งจ่ายจา งินรายได้

โครง ารวัน าคัญของชาติ จานวน 4,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารวัน าคัญของ
ชาติ ได้แ ่  ค่าวั ดอป รณ์  ค่า อ าร ค่าป้าย    ค่าอา าร  ค่า
อา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง  ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน   าร
จัด ารแข่งขัน ีฬา  และ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วมแข่งขัน ีฬาของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่ 2 )  แบบ ผ. 02  น้าที่ 10 ลาดับที่ 11   ตั้งจ่ายจา งินรายได้

โครง ารวัน าคัญทางพระพทธศา นา วัฒนธรรมและประ พณี จานวน 3,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารวัน าคัญทางพระ
พทธศา นา วัฒนธรรมและประ พณี ได้แ ่  ค่าวั ดอป รณ์  ค่า
อ าร ค่าป้าย    ค่าอา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง  ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน   ารจัด ารแข่งขัน ีฬา  และ าร ่ง
นั ีฬา ข้าร่วมแข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.2559 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ
2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2 )  แบบ ผ
. 02  น้าที่ 9 ลาดับที่ 10  ตั้งจ่ายจา งินรายได้ 
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โครง าร ่ง ริมคณธรรม จริยธรรม ด็ ล็ จานวน 500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง าร ่ง ริม
คณธรรม จริยธรรม ด็ ล็  ได้แ ่  ค่าวั ดอป รณ์  ค่า
อ าร ค่าป้าย ค่าวิทยา ร   ค่าอา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม
ครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง  ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน   ารจัด ารแข่งขัน
ีฬา  และ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วมแข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ

2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2 )  แบบ ผ
. 02  น้าที่ 10 ลาดับที่ 12  ตั้งจ่ายจา งินรายได้

โครง าร ่ง ริมประชาธิปไตยในศนย์พัฒนา ด็ ล็ จานวน 500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง าร ่ง ริม
ประชาธิปไตยในศนย์พัฒนา ด็ ล็  ได้แ ่  ค่าวั ดอป รณ์  ค่า
อ าร ค่าป้าย    ค่าอา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง  ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน   ารจัด ารแข่งขัน ีฬา  และ าร ่ง
นั ีฬา ข้าร่วมแข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.2559 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ
2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2 )  แบบ ผ
. 02  น้าที่ 10 ลาดับที่ 13   ตั้งจ่ายจา งินรายได้

โครง าร ่ง ริมและพัฒนาบคลา รทาง ารศึ ษา จานวน 30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง าร ่ง ริมและพัฒนา
บคลา รทาง ารศึ ษา ได้แ ่  ค่าวั ดอป รณ์  ค่า อ าร  
ค่าป้าย  ค่าใช้จ่ายใน าร ข้าร่วมอบรมพัฒนาวิชาชีพ   ค่า
อา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยว
ข้อง  ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน   ารจัด ารแข่งขัน ีฬา  และ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ปรา ฏในแผน

พัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 2 )  แบบ ผ. 02  น้าที่ 11 ลาดับที่  16  ตั้งจ่าย
จา งินรายได้
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โครง าร าน ัมพันธ์บ้านและโรง รียน จานวน 500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง าร าน ัมพันธ์บ้านและ
โรง รียน ได้แ ่  ค่าวั ดอป รณ์  ค่า อ าร ค่าป้าย    ค่า
อา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่

ี่ยวข้อง  ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
ารจัดงาน   ารจัด ารแข่งขัน ีฬา  และ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วม

แข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ปรา ฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 2 )  แบบ ผ. 02  น้าที่ 12 ลาดับที่ 17  ตั้งจ่าย
จา งินรายได้

โครง าร ืบ านความ ป็นไทยใช้ชีวิตอย่างพอ พียง จานวน 300 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง าร ืบ านความ ป็นไทย
ใช้ชีวิตอย่างพอ พียง ได้แ ่  ค่าวั ดอป รณ์  ค่า อ าร ค่า
ป้าย    ค่าอา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง  ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายใน ารจัดงาน   ารจัด ารแข่งขัน ีฬา  และ าร ่งนั ีฬา
ข้าร่วมแข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.2559 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ
.2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2 )  แบบ ผ
. 02  น้าที่ 11 ลาดับที่ 14  ตั้งจ่ายจา งินรายได้

โครง ารแ ล่ง รียนร้นอ ้อง รียน จานวน 500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง ารแ ล่ง รียนร้นอ ้อง
รียน ได้แ ่  ค่าวั ดอป รณ์  ค่า อ าร ค่าป้าย    ค่า
อา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่

ี่ยวข้อง  ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
ารจัดงาน   ารจัด ารแข่งขัน ีฬา  และ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วม

แข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ปรา ฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 2 )  แบบ ผ. 02  น้าที่ 12 ลาดับที่ 20  ตั้งจ่าย
จา งินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 498,300 บาท
วั ดงานบ้านงานครัว จานวน 498,300 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าอา าร ริม  (นม)  ใ ้ ับศนย์พัฒนา ด็ ล็
ทศบาล  จานวน  76,648.-บาท
ค่าอา าร ริม  (นม)  อัตรา  7.37  บาทต่อคน  จานวน  260

  วัน จานวน  40  คน 
  พื่อจ่าย ป็นค่าอา าร ริม  (นม)  ใ ้ ับโรง รียนชมชน นองบัว
โค   (ทองวิทยาน ล)  
จานวน  421,564.-บาท  
ค่าอา าร ริม  (นม)  อัตรา  7.37  บาทต่อคน  จานวน  260

  วัน  จานวน  220 คน
 ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น  ด่วนที่ ด  ที่  มท
  0816.2/ว4110  ลงวันที่  14  
ร ฎาคม  พ.ศ.2563

"     

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564  15:11:33 น้า : 62/103

Admin
Typewritten Text

Admin
Typewritten Text
-131-



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,031,520 บาท

งบบุคลากร รวม 581,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 581,520 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น จานวน 353,400 บาท

" พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาล ามัญ  พร้อมทั้ง ลื่อนขั้น
งิน ดือนประจาปของพนั งาน ทศบาล  แย ป็น
- งิน ดือนข้าราช าร ตาแ น่งงผ้อานวย าร อง าธารณ ขและ
ิ่งแวดล้อม  (นั บริ ารงาน าธารณ ข  ระดับต้น) จานวน  1

  อัตราๆ  ละ 32,800.-บาท   รวม  12   ดือน   ป็น
งิน  393,600- บาท
 - งิน ดือนข้าราช ารตาแ น่ง จ้าพนั งาน าธารณ
ข  จานวน  1  อัตราๆ  ละ  24,825 .-บาท  รวม  12

   ดือน   ป็น งิน  297,900 .- บาท
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้

- งินปรับปรง งิน ดือนพนั งาน ทศบาล แย ป็น
     ตาแ น่งผ้อานวย าร อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม    
   (นั บริ ารงาน าธารณ ข  ระดับต้น)  จานวน  1
  อัตราๆ  ละ  2,420 .-บาท  
 รวม  12   ดือน   ป็น งิน  29,040.- บาท
     ตาแ น่ง จ้าพนั งาน าธารณ ข  จานวน  1
  อัตราๆ  ละ  2,205

.-บาท  รวม  12   ดือน   ป็น งิน  26,460 .-บาท
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้
"     

งินประจาตาแ น่ง จานวน 42,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า งินประจาตาแ น่ง  จานวน  42,000.- บาท  ดังนี้
-ค่า งินประจาตาแ น่งของผ้อานวย าร าธารณ ขและ ิ่งแวด
ล้อม  จานวน  1 อัตราๆละ  3,500.-  บาท รวม  12  ดือน   ป็น
งิน  42,000.- บาท  
ตั้งจ่ายจา งินรายได้ 
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ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง จานวน 186,120 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนพนั งานจ้าง  แย ป็น
 -ค่าตอบแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ ตาแ น่งพนั งานขับรถ
ยนต์  จานวน 1 อัตราๆ  ละ  14,630.-บาท  รวม  12

   ดือน   ป็น งิน  175,560.-บาท
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้
-ค่า งินปรับปรง งิน ดือน พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตาแ น่ง
พนั งานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตราๆ  ละ  880.-บาท  รวม  12

   ดือน  
ป็น งิน  10,560.-บาท  
ตั้งจ่ายจา งินรายได้

งบด้าเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร

งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา จานวน 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร  พนั งาน ทศบาล  
งิน วั ดิ าร   ารศึ ษาบตรของพนั งาน ทศบาล  ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา

บตร  พนั งาน ่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  แ ้ไข พิ่ม ติมถึง  (ฉบับ
ที่  3)  พ.ศ.2549  
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้
"     
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ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
อาณาจั ร

จานวน 30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าธรรม นียมและค่าลงทะ บียน  ค่า บี้ย ลี้ยง ดิน
ทาง  ค่าพา นะ  ค่า ช่าที่พั   ค่าบริ ารจอดรถ  ณ  ท่า
อา าศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ  ค่าธรรม นียมใน ารใช้ นาม
บินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จา ป็นใน าร ดินทางไปราช ารของผ้
บริ าร   มาชิ ภา ทศบาล  พนั งาน ทศบาล  ล จ้างประจา
และพนั งานจ้างที่ ดินทางไปราช าร   าร
ประชม  อบรม   ัมมนา  ดงาน รือไปติดต่อราช าร  ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555  แ ้ไข พิ่ม ติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ

.2559  และระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557     

ค่าบารงรั ษาและซ่อมแซม จานวน 30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบารงรั ษาและซ่อมแซม  ทรัพย์ ิน  วั ด
ครภัณฑ์  ของ ทศบาล   พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ     
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ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วั ด านั งาน จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อ  แล ปลี่ยน  จ้างทา  ทา อง
รือ รณีอื่นใด   พื่อใ ้ได้มาซึ่งวั ด านั

งาน   ช่น   ระดาษ   มึ   ดิน อ  ปา า  ไม้
บรรทัด  ยางลบ  น้ายาลบคาผิด  คลิป   ข็ม มด   ระดาษ
คาร์บอน  ลวด ย็บ ระดาษ   าว  แฟ้ม  ตรายาง  ซอง
อ าร  ธงชาติ  ม่ลี่  พรม   ครื่องคิด ลขขนาด
ล็   นาฬิ า   ครื่องตัด ระดาษ   ครื่อง ย็บ ระดาษ พระบรม
ฉายาลั ษณ์  พระพทธรป   ญแจ   ้าอี้พลา ติ   พรม (ต่อ
ผืน)   ิ่งพิมพ์ที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ์  น้าดื่ม  ฯลฯ     

วั ดงานบ้านงานครัว จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อ  แล ปลี่ยน  จ้างทา  ทา อง
รือ รณีอื่นใด   พื่อใ ้ได้มาซึ่งวั ดงานบ้านงาน

ครัว   ช่น  แปรง  ไม้ วาด   ข่ง  ม้ง  ผ้าปโต๊ะ  ถ้วย  ชาม  ช้อน
้อม  มีด   ระติ น้าร้อน  แ ้วน้า  จานรอง   ระจ งา   ระติด

น้าแข็ง  ถังแ ๊   ไมโคร วฟ   ม้อ   ะทะ   ะละมัง  ถาด  ฯลฯ   
  

วั ดวิทยาศา ตร์ รือ ารแพทย์ จานวน 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดวิทยาศา ตร์ รือ าร
แพทย์  ยา   วชภัณฑ์  น้ายา คมี   คมีภัณฑ์ต่างๆ  ใน ารทา
ความ ะอาด รือ าจัดล น้า  ยง  แมลงวัน   รือพา ะนา ชื้อโรค
ต่างๆ   ช่น  แอล อฮอล์  ออ ซิ จน  ถงมือ   าลี  ผ้าพัน
แผล  คลอรีน  โซดาไฟ  ทรายอะ บท  น้ายาพ่น มอ
ควัน   ามะถัน   รดต่างๆ  น้ายาชดทด อบ   าร คมีและ ารปน
ปื้อนในอา าร  วั ดอป รณ์ ารตรวจ า าร พติดในร่าง
าย  ฯลฯ      
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วั ดโฆษณาและ ผยแพร่ จานวน 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อ แล ปลี่ยน จ้างทา ทา อง รือ
รณีอื่นใด  พื่อใ ้ได้มาซึ่งวั ดโฆษณาและ ผยแพร่  ช่น  าระ

ดาษ ขียนโป ตอร์ พ่ ันและ ี ฟล์ม ฟล์ม ไลด์  มมโมรี่ าร์ด รป
ี รือขาวดาที่ได้จา ารล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาว ทียม ฯลฯ   

  

วั ด ครื่องแต่ง าย จานวน 50,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่า ครื่องแต่ง าย   า รับล จ้างที่ปฏิบัติงาน วาด
ถนน  ล้างท่อ  งานประจารถขยะ  งาน ครื่อง ล   รือ ครื่อง
ยนต์  งานฉีดพ่น าร คมีและงานอื่นๆ   ช่น   ครื่อง
แบบ   ื้อ   าง ง  ผ้า   ครื่อง มาย  ยศ  และ ัง ัด  ถง
ท้า  รอง ท้า   ข็มขัด   มว   ผ้าผ คอ  ฯลฯ
 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วย าร บิ จ่ายค่าวั ด ครื่อง
แต่ง ายของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2560

"     

วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อวั ดคอมพิว ตอร์  ช่น จาน รือ
แผ่นบันทึ ข้อมล  ทปบันทึ ข้อมล  ัวพิมพ์ รือแถบพิมพ์ า รับ
ครื่องคอมพิว ตอร์ ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ์ แบบ
ล ซอร์  มึ พิมพ์ แผ่น รองแ ง  ระดาษต่อ นื่อง  าย
ค บิล แผ่นแป้นอั ขระ รือแป้นพิมพ์  มนบอร์ด  มา ์ ฯลฯ     
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
งินอด นนองค์ รประชาชน

อด นน า รับ ารดา นินงานตามแนวทางโครง ารพระราชดาริด้าน
าธารณ ข

จานวน 40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย า รับ ารดา นินงานตามแนวทางโครง าร
พระราชดาริด้าน าธารณ ข ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่ ด  ที่ มท 0819.2/ ว 1504  ลงวันที่  22

 พฤษภาคม    2563  ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) แ ้ไข พิ่ม ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)   แบบ ผ.02

  น้าที่ 20  ลาดับที่  40

ตั้งจ่ายจา งินรายได้ 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,070,400 บาท

งบบุคลากร รวม 240,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 240,000 บาท
ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง จานวน 216,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนพนั งานจ้าง  ดังนี้
  -ค่าตอบแทนพนั งานจ้างทั่วไป  จานวน  2
  อัตราๆ  ละ  9,000.-บาท  รวม  12   ดือน   ป็น งิน  216,000

.-บาท
ตั้งจ่ายจา งินรายได้
    

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจ้าง จานวน 24,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มต่างๆ  ของพนั งานจ้าง จานวน   24,000.- 
 บาท  ดังนี้ 
 -พนั งานจ้างทั่วไป  จานวน  2 อัตราๆ  ละ  1,000

.-บาท  รวม  12   ดือน   ป็น งิน  24,000.-บาท
ตั้งจ่ายจา งินรายได้
"     
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งบด้าเนินงาน รวม 810,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ ่องค์ รป ครอง ่วน
ท้องถิ่น

จานวน 120,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารอา า มัครบริบาลท้อง
ถิ่น  พื่อดแลผ้ งอายที่มีภาวะพึ่งพิง ป็นอา า มัครบริบาลท้อง
ถิ่น  ช่น ค่าตอบแทนอา ามัครบริบาลท้องถิ่น  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง
 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557  
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม
ติม   ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  น้าที่ 20 ลาดับที่ 38     

ค่าใช้สอย รวม 690,000 บาท
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครง ารทาความ ะอาดท่อและรางระบายน้า จานวน 30,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารทาความ ะอาดท่อและราง
ระบายน้า  ได้แ ่  ค่าวั ดอป รณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยว
ข้อง
 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แบบ ผ. 02

  น้า 61  ลาดับที่ 2 
"     
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โครง ารนวัต รรม ารปั มดจัด วัด ะอาด (จดรวบรวมขยะ
อันตราย) ของ ทศบาลตาบล นองบัวโค   อา ภอจัตรั   จัง วัด
ชัยภมิ

จานวน 60,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารนวัต รรม ารปั มดจัด วัด
ะอาด (จดรวบรวมขยะอันตราย) ของ ทศบาลตาบล นองบัว

โค  อา ภอจัตรั  จัง วัดชัยภมิ   ช่น  ค่า อ าร  ค่า
วิทยา ร  ค่าอา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม  ค่าวั ด
อป รณ์  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม
ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  แบบ ผ. 02  น้าที่ 24 ลาดับที่ 2
  ตั้งจ่ายจา งินรายได้

โครง ารป้อง ันควบคมโรคไข้ ลือดออ จานวน 70,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารป้อง ันควบคมโรคไข้ ลือด
ออ   ได้แ ่  ค่าจัดซื้อน้ายา คมี   คมีภัณฑ์ต่างๆ  ใน ารทาความ
ะอาด   รือ าจัดล น้า  ยง  ทรายอะ บท  น้ายาพ่น มอ

ควัน  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง
 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แบบ ผ. 02

  น้าที่ 62  ลาดับที่ 4  ตั้งจ่ายจา งินรายได้ 
"     
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โครง ารป้อง ันควบคมโรคพิษ นัขบ้า จานวน 50,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง าร ัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จา โรคพิษ นัขบ้า  และโครง าร ัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจา โรคพิษ นัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศา ตราจารย์ ดร.  ม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟ้าจฬาภร
ณวลัยลั ษณ์  อัครราช มารี   รมพระศรี วางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี   ได้แ ่  ค่า ารวจ  ค่าจัดซื้อยา   คมีภัณฑ์
ต่างๆ   ช่น  วัคซีนและอป รณ์ใน ารฉีด  ยาคม
า นิด   าลี  แอล อฮอล์  ถงมือ  ผ้าปดจม   ฯลฯ  และค่าใช้

จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง  ตาม นัง ืออา ภอจัตรั   ที่
ชย0023.12/1564  ลงวันที่  29   มษายน   2564  
 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัด วั
ดิภาพ ัตว์ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2562 
 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แบบ ผ. 02

  น้าที่ 62 ลาดับที่ 3 ตั้งจ่ายจา งินรายได้ 
"     

โครง ารป้อง ันและควบคมโรคติดต่อ จานวน 300,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารป้อง ันและควบคมโรค
ติดต่อ  ได้แ ่  ค่าวิทยา ร  ค่า อ าร  
ค่าวั ดอป รณ์  ค่าอา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม  ฯลฯ
  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
 ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ด ที่ มท 0808.2 / ว
 3749 ลงวันที่  30  มิถนายน  2564  ปรา ฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แ ้ไข พิ่ม ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2
) แบบ ผ. 02  น้าที่ 24 ลาดับที่  3  ตั้งจ่ายจา งินรายได้ 
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โครง าร ่ง ริม อนรั ษ์ ฟื้นฟ ทรัพยา รธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม 
แ ล่งท่อง ที่ยว พัฒนาและปรับปรงภมิทัศน์ในชมชน

จานวน 20,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง าร ่ง
ริม  อนรั ษ์  ฟื้นฟ  ทรัพยา รธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม  แ ล่ง

ท่อง ที่ยว  พัฒนาและปรับปรงภมิทัศน์ในชมชน   ช่น  ค่า
ป้าย  ค่าวั ดอป รณ์  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่ ี่ยวข้อง  
 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แบบ ผ. 02

  น้าที่ 67 ลาดับที่ 13  ตั้งจ่ายจา งินรายได้ 
"     

โครง าร ขาภิบาลอา าร จานวน 30,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง าร ขาภิบาลอา าร  ได้แ ่  ค่า
วิทยา ร  ค่าวั ดอป รณ์  ค่าอา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่อง
ดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง 
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แบบ ผ. 02

  น้าที่ 61 ลาดับที่ 1 ตั้งจ่ายจา งินรายได้ 
"     

โครง ารใ ้ความร้ป้อง ันโรค อด ์ จานวน 30,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารใ ้ความร้ป้อง ันโรค
อด ์  ได้แ ่  ค่าวิทยา ร  ค่า อ าร  
ค่าวั ดอป รณ์  ค่าอา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม  ฯลฯ
  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แบบ ผ. 02

  น้าที่ 63 ลาดับที่ 5  ตั้งจ่ายจา งินรายได้   
"     
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โครง ารอา าร ะอาด ร ชาติอร่อย จานวน 100,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารอา าร ะอาด  ร ชาติ
อร่อย  ได้แ ่  ค่าวิทยา ร  ค่า อ าร 
 ค่าวั ดอป รณ์  ค่าอา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม   งิน
รางวัล  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง
 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน   ารจัด ารแข่งขัน ีฬา  และ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559

 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แบบ ผ. 02

  น้าที่ 67 ลาดับที่ 15

"     
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งบลงทุน รวม 20,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,400 บาท
ครภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อ ครื่องตัด ญ้า จานวน 20,400 บาท

จัดซื้อ ครื่องตัด ญ้า แบบข้อแข็ง จานวน 1  ครื่อง ราคา 9,500

.- บาท   ดังนี้ 
1)  ป็น ครื่องตัด ญ้าแบบ ะพาย
2)  ครื่องยนต์ขนาดไม่น้อย ว่า 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตร ระบอ บไม่น้อย ว่า 30 ซี
ซี                                       4) พร้อมใบมีด  ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 2)  แบบ ผ. 03  น้าที่ 34  ลาดับที่ 6 ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครภัณฑ์   องมาตรฐานงบประมาณ 1  านั งบ
ประมาณ ธันวาคม 2563  น้าที่ 12  ข้อ 6.5.1 
จัดซื้อ ครื่องตัด ญ้า แบบข้ออ่อน จานวน 1  ครื่อง ราคา 10,900

.- บาท  ดังนี้ 
1)  ป็น ครื่องตัด ญ้าแบบ ะพาย
2)  ครื่องยนต์ขนาดไม่น้อย ว่า 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตร ระบอ บไม่น้อย ว่า 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด   ตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์   องมาตรฐาน
งบประมาณ 1  านั งบประมาณ ธันวาคม 2563  น้าที่ 12  ข้อ
ที่ 6.5.2   รา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565

)แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) แบบ ผ. 03  น้าที่ 38

  ลาดับที่ 6 และลาดับที่ 7   ตั้งจ่ายจา งินรายได้  
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 718,640 บาท

งบบุคลากร รวม 566,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 566,640 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น จานวน 396,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาล ามัญ  พร้อมทั้ง ลื่อนขั้น
งิน ดือนประจาปของพนั งาน ทศบาล  
- งิน ดือนพนั งาน ทศบาล  ประจาป  จานวน  369,480.-บาท
ตาแ น่งนั พัฒนาชมชนชานาญ าร  จานวน  1
  อัตราๆ  ละ  30,790.-บาท 
รวม  12   ดือน   ป็น งิน  369,480.-บาท
  ตั้งจ่ายจา งินรายได้

- งินปรับปรง งิน ดือนพนั งาน
ทศบาล  ประจาป จานวน  26,520.-บาท
 ตาแ น่งนั พัฒนาชมชนชานาญ าร  จานวน  1
  อัตราๆ  ละ  2,210.-บาท  รวม  12   ดือน   ป็น งิน  26,520

.-บาท
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้
"     

ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง จานวน 170,640 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนพนั งานจ้าง  จานวน   170,640.- บาท
-ค่าตอบแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ  ตาแ น่ง ผ้ช่วย จ้า
พนั งานพัฒนาชมชน จานวน 1 อัตราๆ ละ 13,410

.-  บาท  รวม  12   ดือน   ป็น งิน  160,920.-  บาท  
-ค่า งินปรับปรงค่าตอบแทนของพนั งานจ้าง  ตาแ น่ง ผ้ช่วย จ้า
พนั งานพัฒนาชมชน จานวน 1 อัตราๆ ละ 810

.-  บาท  รวม  12   ดือน   ป็น งิน  9,720.-   บาท  
ตั้งจ่ายจา งินรายได้ 
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งบด้าเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร

งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตรผ้บริ ารท้องถิ่น จานวน 20,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็น งิน วั ดิ าร   ารศึ ษาบตรของพนั งาน
ทศบาล  ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร  พนั งาน ่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  แ ้ไข

พิ่ม ติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2549

 ตั้งจ่ายจา งินรายได้
"     

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
อาณาจั ร

จานวน 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าธรรม นียมและค่าลงทะ บียน  ค่า บี้ย ลี้ยง ดิน
ทาง  ค่าพา นะ  ค่า ช่าที่พั   ค่าบริ ารจอดรถ  ณ  ท่า
อา าศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ  ค่าธรรม นียมใน ารใช้ นาม
บินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จา ป็นใน าร ดินทางไปราช ารของผ้
บริ าร   มาชิ ภา ทศบาล  พนั งาน ทศบาล  ล จ้างประจา
และพนั งานจ้างที่ ดินทางไปราช าร   าร
ประชม  อบรม   ัมมนา  ดงาน รือไปติดต่อราช าร  ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555  แ ้ไข พิ่ม ติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ

.2559  และระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557     
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ค่าบารงรั ษาและซ่อมแซม จานวน 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบารงรั ษาและซ่อมแซม  ทรัพย์ ิน  วั ด
ครภัณฑ์  ของ ทศบาล   พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ     

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วั ด านั งาน จานวน 40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อ  แล ปลี่ยน  จ้างทา  ทา อง
รือ รณีอื่นใด   พื่อใ ้ได้มาซึ่งวั ด านั

งาน   ช่น   ระดาษ   มึ   ดิน อ  ปา า  ไม้
บรรทัด  ยางลบ  น้ายาลบคาผิด  คลิป   ข็ม มด   ระดาษ
คาร์บอน  ลวด ย็บ ระดาษ   าว  แฟ้ม  ตรายาง  ซอง
อ าร  ธงชาติ  ม่ลี่  พรม   ครื่องคิด ลขขนาด
ล็   นาฬิ า   ครื่องตัด ระดาษ   ครื่อง ย็บ ระดาษ พระบรม
ฉายาลั ษณ์  พระพทธรป   ญแจ   ้าอี้พลา ติ   พรม (ต่อ
ผืน)   ิ่งพิมพ์ที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ์  น้าดื่ม  ฯลฯ     

วั ดยานพา นะและขน ่ง จานวน 5,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อวั ดยานพา นะและขน
่ง  ช่น แบต ตอรี่ ยางรถยนต์ น้ามัน บร  ไขควง  ฟล์ม รอง

แ ง   ข็มขัดนิรภัย   บาะรถยนต์  พวงมาลัย  ล็อค
ียร์   ัญญาณไฟฉ ฉิน   รวยจราจร  

แม่แรง   ัญญาณไฟ ระพริบ  ฯลฯ
"     

วั ด ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น จานวน 5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าน้ามัน ชื้อ พลิง น้ามัน ล่อลื่น อาทิ น้ามัน
ดี ซล น้ามัน ๊าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา ถ่าน แ ๊ งต้ม น้ามัน
จารบี น้ามัน ครื่อง ฯลฯ     
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วั ดโฆษณาและ ผยแพร่ จานวน 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อ แล ปลี่ยน จ้างทา ทา อง รือ
รณีอื่นใด  พื่อใ ้ได้มาซึ่งวั ดโฆษณาและ ผยแพร่  ช่น  าระ

ดาษ ขียนโป ตอร์ พ่ ันและ ี ฟล์ม ฟล์ม ไลด์  มมโมรี่ าร์ด รป
ี รือขาวดาที่ได้จา ารล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาว ทียม ฯลฯ   

  

วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อวั ดคอมพิว ตอร์  ช่น จาน รือ
แผ่นบันทึ ข้อมล  ทปบันทึ ข้อมล  ัวพิมพ์ รือแถบพิมพ์ า รับ
ครื่องคอมพิว ตอร์ ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ์ แบบ
ล ซอร์  มึ พิมพ์ แผ่น รองแ ง  ระดาษต่อ นื่อง  าย
ค บิล แผ่นแป้นอั ขระ รือแป้นพิมพ์  มนบอร์ด  มา ์ ฯลฯ     

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ์

ครื่องคอมพิว ตอร์ จานวน 22,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์  า รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแ ดงภาพขนาดไม่น้อย ว่า 19

 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท
คณลั ษณะพื้นฐาน
- มี น่วยประมวลผล ลาง (CPU) ไม่น้อย ว่า 6 แ น
ลั  (6 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไม่น้อย
ว่า 3.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่

ต้องใช้ความ ามารถใน ารประมวลผล ง จานวน 1  น่วย
-  น่วยประมวลผล ลาง (CPU) มี น่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  ดียว ันขนาดไม่
น้อย ว่า 9 MB
- มี น่วยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมีคณลั ษณะอย่างใด
อย่าง นึ่ง  รือดี ว่า ดังนี้
1)  ป็นแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี น่วย
ความจา ขนาดไม่น้อย ว่า 2 GB  รือ
2) มี น่วยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอย่ภายใน น่วย
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ประมวลผล ลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้
น่วยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไม่น้อย ว่า 2 GB  รือ

3) มี น่วยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช้
น่วยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไม่น้อย ว่า 2 GB    มี
น่วยความจา ลั  (RAM) ชนิด DDR4  รือดี ว่า มีขนาดไม่น้อย
ว่า 4 GB

- มี น่วยจัด ็บข้อมล ชนิด SATA  รือ ดี ว่า ขนาดความจไม่
น้อย ว่า 1 TB  รือชนิด Solid State Drive ขนาดความจไม่น้อย
ว่า 250 GB จานวน 1  น่วย

- มี DVD-RW  รือดี ว่า จานวน 1  น่วย
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T  รือดี ว่า จานวนไม่น้อย ว่า 1
 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  รือดี ว่า ไม่น้อย
ว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และ มา ์
- มีจอแ ดงภาพขนาดไม่น้อย ว่า 19 นิ้ว จานวน 1  น่วย  
  ตาม ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอป รณ์
และระบบคอมพิว ตอร์ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563   ระทรวงดิจิ
ทัล พื่อ ศรษฐ ิจและ ังคม
ตั้งจ่ายจา งินรายได้              
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,541,880 บาท

งบบุคลากร รวม 1,077,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 1,077,780 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น จานวน 747,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนั งาน ทศบาล ามัญ  พร้อมทั้ง ลื่อนขั้น
งิน ดือนประจาปของพนั งาน ทศบาล  
- งิน ดือนพนั งาน ทศบาล  ประจาป จานวน  691,500 .- บาท
 ตาแ น่งผ้อานวย าร องช่าง  (นั บริ ารงานช่าง  ระดับ
ต้น)  จานวน  1  อัตราๆ  ละ 32,800.- บาท  
รวม  12   ดือน   ป็น งิน  393,600- บาท
 ตาแ น่งนายช่างโยธา  จานวน  1  อัตราๆ  ละ  24,825.-

บาท  รวม  12   ดือน   ป็น งิน  297,900 .- บาท
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้

- งินปรับปรง งิน ดือนพนั งาน
ทศบาล  ประจาป จานวน  55,500.-บาท
 ตาแ น่งผ้อานวย าร องช่าง  (นั บริ ารงานช่าง  ระดับ
ต้น)  จานวน  1  อัตราๆ  ละ  2,420 .-บาท  
 รวม  12   ดือน   ป็น งิน  29,040.- บาท
 ตาแ น่งนายช่างโยธา  จานวน  1  อัตราๆ  ละ  2,205

.-บาท  รวม  12   ดือน   ป็น งิน  26,460 .-บาท
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้
"     

งินประจาตาแ น่ง จานวน 42,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า งินประจาตาแ น่ง  จานวน  42,000.- บาท  ดังนี้
-ค่า งินประจาตาแ น่งของผ้อานวย าร องช่าง  จานวน  1
 อัตราๆละ  3,500.-  บาท รวม  12  ดือน   ป็น งิน  42,000

.- บาท  
ตั้งจ่ายจา งินรายได้ 
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ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง จานวน 271,800 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนพนั งานจ้าง  จานวน  271,800

.- บาท    ดังนี้
-ค่าตอบแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ ตาแ น่งพนั งานขับรถ
ยนต์  1  อัตราๆ  ละ  12,870.-บาท  รวม  12   ดือน   ป็น
งิน  154,440.-บาท
-ค่าตอบแทนพนั งานจ้างทั่วไป   1  อัตราๆ  ละ  9,000

.-บาท  รวม  12   ดือน   ป็น งิน  108,000.-บาท
 -ค่า งินปรับปรงค่าตอบแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ ตาแ น่ง
พนั งานขับรถยนต์  1  อัตราๆ  ละ  780.-บาท  รวม  12

   ดือน   ป็น งิน  9,360.-บาท
ตั้งจ่ายจา งินรายได้

"     

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจ้าง จานวน 16,980 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า งิน พิ่มต่างๆ ของพนั งานจ้าง  จานวน 169,980

.- บาท
-ค่า งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนั งานจ้างตามภาร ิจ  ตาแ น่ง
พนั งานขับรถยนต์  จานวน  1  อัตราๆ ละ 415  บาท  รวม  12

  ดือน   ป็น งิน  4,980.-  บาท 
ค่า งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนั งานจ้างทั่วไป  จานวน  1
  อัตราๆ ละ 1,000.-  บาท  รวม  12  ดือน   ป็น งิน  12,000

.-  บาท 
ตั้งจ่ายจา งินรายได้
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งบด้าเนินงาน รวม 1,464,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร

งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา จานวน 30,000 บาท

" งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร  พนั งาน ทศบาล ตั้งไว้  30,000

.-บาท
  พื่อจ่าย ป็น งิน วั ดิ าร   ารศึ ษาบตรของพนั งาน
ทศบาล  ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร  พนั งาน ่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  แ ้ไข

พิ่ม ติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2549  
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้
"     

ค่าใช้สอย รวม 612,000 บาท
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

ค่าจ้าง มาแรงงาน จานวน 482,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาแรงงานใ ้ผ้รับจ้างทางานใ ้ ับ ทศบาล
ตาบล นองบัวโค   ดังนี้
1) จ้างต แต่งดแล วน  จานวน  4  อัตราๆ  ละ  9,000

.-บาท  รวม  12   ดือน   ป็น งิน  432,000.-บาท ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 2)  แบบ ผ. 02    น้าที่ 6 ลาดับที่ 1
2) จ้างออ แบบและควบคม าร ่อ ร้าง   ป็น งิน  50,000.-บาท
ตาม นัง ือ  ด่วนมา   ที่  มท 0808.2/ว7120  ลงวัน ที่  9
  ธันวาคม  2559   ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565)  แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  แบบ ผ. 02

    น้าที่ 6 ลาดับที่ 1 
"     
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รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน 30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าธรรม นียมและค่าลงทะ บียน  ค่า บี้ย ลี้ยง ดิน
ทาง  ค่าพา นะ  ค่า ช่าที่พั   ค่าบริ ารจอดรถ  ณ  ท่า
อา าศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ  ค่าธรรม นียมใน ารใช้ นาม
บินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จา ป็นใน าร ดินทางไปราช ารของผ้
บริ าร   มาชิ ภา ทศบาล  พนั งาน ทศบาล  ล จ้างประจา
และพนั งานจ้างที่ ดินทางไปราช าร   าร
ประชม  อบรม   ัมมนา  ดงาน รือไปติดต่อราช าร  ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555  แ ้ไข พิ่ม ติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ

.2559  และระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557     

ค่าบารงรั ษาและซ่อมแซม จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบารงรั ษาและซ่อมแซม  ทรัพย์ ิน  วั ด
ครภัณฑ์  ของ ทศบาล   พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ     
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ค่าวัสดุ รวม 822,100 บาท
วั ด านั งาน จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อ  แล ปลี่ยน  จ้างทา  ทา อง
รือ รณีอื่นใด   พื่อใ ้ได้มาซึ่งวั ด านั

งาน   ช่น   ระดาษ   มึ   ดิน อ  ปา า  ไม้
บรรทัด  ยางลบ  น้ายาลบคาผิด  คลิป   ข็ม มด   ระดาษ
คาร์บอน  ลวด ย็บ ระดาษ   าว  แฟ้ม  ตรายาง  ซอง
อ าร  ธงชาติ  ม่ลี่  พรม   ครื่องคิด ลขขนาด
ล็   นาฬิ า   ครื่องตัด ระดาษ   ครื่อง ย็บ ระดาษ พระบรม
ฉายาลั ษณ์  พระพทธรป   ญแจ   ้าอี้พลา ติ   พรม (ต่อ
ผืน)   ิ่งพิมพ์ที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ์  น้าดื่ม  ฯลฯ     

วั ดไฟฟ้าและวิทย จานวน 200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อวั ดไฟฟ้าและวิทย   ช่น   าย
อา าศ   รือ าอา าศ   า รับ ครื่องรับ ่งวิทย   ครื่อง
โทรทัศน์  จานรับ ัญญาณดาว ทียม  โคมไฟฟ้าพร้อมขา รือ
้าน  ฟว ์   ทปพัน ายไฟ   ลอดไฟ  ลาโพง  ไมโคร วฟ  ขาตั้ง

ไมโครโฟน  ไฟฉาย   ปอร์ตไลท์   ัวแร้งไฟฟ้า   ครื่องวัด ระแ
ไฟฟ้า   วิตซ์ไฟฟ้า  ปลั๊ ไฟฟ้า   ครื่อง ัญญาณ ตือน
ภัย   ระบองไฟ  ฯลฯ     

วั ด ่อ ร้าง จานวน 200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ด ่อ ร้าง   ช่น  ไม้ต่างๆ  น้ามันทา
ไม้  ทิน นอร์   ี  แปรงทา ี  ปนซี มนต์  ปน
ขาว  ทราย  อิฐ   รือ
ซี มนต์  บล็อ    ระ บื้อง   ัง ะ ี  ตะป  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอ
บ   ียม   ิ่ว  ขวาน   ว่าน   ลื่อย   บไ ไม้   ล็ ้น  ตลับ
มตร  ล ดิ่ง  ท่อน้า  และอป รณ์ประปา  ท่อต่างๆ  โถ ้วม  อ่าง
ล้างมือ  ราวพาดผ้า  ฯลฯ     
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วั ดยานพา นะและขน ่ง จานวน 150,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อวั ดยานพา นะและขน
่ง  ช่น แบต ตอรี่ ยางรถยนต์ น้ามัน บร  ไขควง  ฟล์ม รอง

แ ง   ข็มขัดนิรภัย   บาะรถยนต์  พวงมาลัย  ล็อค
ียร์   ัญญาณไฟฉ ฉิน   รวยจราจร  

แม่แรง   ัญญาณไฟ ระพริบ  ฯลฯ
"     

วั ด ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น จานวน 150,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าน้ามัน ชื้อ พลิง น้ามัน ล่อลื่น อาทิ น้ามัน
ดี ซล น้ามัน ๊าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา ถ่าน แ ๊ งต้ม น้ามัน
จารบี น้ามัน ครื่อง ฯลฯ     

วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อวั ดคอมพิว ตอร์  ช่น จาน รือ
แผ่นบันทึ ข้อมล  ทปบันทึ ข้อมล  ัวพิมพ์ รือแถบพิมพ์ า รับ
ครื่องคอมพิว ตอร์ ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ์ แบบ
ล ซอร์  มึ พิมพ์ แผ่น รองแ ง  ระดาษต่อ นื่อง  าย
ค บิล แผ่นแป้นอั ขระ รือแป้นพิมพ์  มนบอร์ด  มา ์ ฯลฯ     

วั ดอื่น จานวน 12,100 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อวั ดอื่นๆ   ช่น  มิ ตอร์
น้า  ไฟฟ้า  ตะแ รง ัน วะ   ัว ชื่อมแ ๊    ัววาล์ว ปด-ปด
แ ๊   ฯลฯ     
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งานสวนสาธารณะ รวม 50,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครง าร ารวจ/รังวัดที่ดิน าธารณประโยชน์ า รับ นัง ือ าคัญ
า รับที่ ลวง (น. .ล.)

จานวน 50,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง าร ารวจ/รังวัดที่ดิน าธารณ
ประโยชน์ า รับ นัง ือ าคัญ า รับที่ ลวง (น. .ล.)  ช่น  ค่า
ธรรม นียมใน าร ารวจรังวัด  ค่า อ าร   ค่าอา าร  ค่าอา าร
ว่างพร้อม ครื่องดื่ม  ค่าวั ดอป รณ์  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่

ี่ยวข้อง ตาม นัง ืออา ภอจัตรั  ที่ ชย 0023.11/5696 ลงวัน
ที่ 14 ตลาคม 2563 
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557

  ตาม นัง ืออา ภอจัตรั  ที่ ชย 0023.11 / 5696  ลงวันที่  14

  ตลาคม  2563 
 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565)แ ้ไข  พิ่ม
ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2 ) แบบ ผ. 02   น้าที่ 27 ลาดับที่ 5
  ตั้งจ่ายจา งินรายได้   
"     

งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,082,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 1,082,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 682,000 บาท
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

ค่าจ้าง มาบริ าร จานวน 432,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาจัด ็บ
ขยะ  จานวน  4  อัตราๆ  ละ  9,000.-บาท  รวม  12   ดือน   ป็
น งิน  432,000.-บาท   ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  แบบ ผ
. 02   น้าที่ 6 ลาดับที่ 2 
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รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครง ารจัด ารขยะอย่างครบวงจร จานวน 30,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารจัด ารขยะอย่างครบ
วงจร  ได้แ ่  ค่าวั ดอป รณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง
  ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565)  แบบ ผ. 02

  น้าที่  68  ลาดับที่  3  ตั้งจ่ายจา งินรายได้  
"     

โครง ารปรับปรง ถานที่ทิ้งขยะ ทศบาล จานวน 100,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารปรับปรงภมิทัศน์ ถานที่ทิ้งขยะ
ทศบาล  ใ ้ ิดความ ะดว ใน ารปฏิบัติงาน  และป้อง ันผล
ระทบด้าน ิ่งแวดล้อม

  ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565)  น้าที่ 68

 ลาดับที่ 2
"     

โครง าร นองบัวโค ะอาดตา จานวน 20,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง าร นองบัวโค ะอาด
ตา  ได้แ ่  ค่าวั ดอป รณ์  ไม้ วาด   ข่ง  ฯลฯ  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง  
  ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565)  น้าที่ 68

  ลาดับที่ 1
"     

ค่าบารงรั ษาและซ่อมแซม จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบารงรั ษาและซ่อมแซม  ทรัพย์ ิน  วั ด
ครภัณฑ์  ของ ทศบาล   พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ     
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ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วั ดงานบ้านงานครัว จานวน 100,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อ  แล ปลี่ยน  จ้างทา  ทา อง
รือ รณีอื่นใด   พื่อใ ้ได้มาซึ่งวั ดงานบ้านงาน

ครัว   ช่น  แปรง  ไม้ วาด   ข่ง  ถังขยะ  ฯลฯ
"     

วั ดยานพา นะและขน ่ง จานวน 150,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดซื้อวั ดยานพา นะและขน
่ง  ช่น แบต ตอรี่ ยางรถยนต์ น้ามัน บร  ไขควง  ฟล์ม รอง

แ ง   ข็มขัดนิรภัย   บาะรถยนต์  พวงมาลัย  ล็อค
ียร์   ัญญาณไฟฉ ฉิน   รวยจราจร  

แม่แรง   ัญญาณไฟ ระพริบ  ฯลฯ
"     

วั ด ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น จานวน 150,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าน้ามัน ชื้อ พลิง น้ามัน ล่อลื่น อาทิ น้ามัน
ดี ซล น้ามัน ๊าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา ถ่าน แ ๊ งต้ม น้ามัน
จารบี น้ามัน ครื่อง ฯลฯ     
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 995,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 995,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 975,000 บาท
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครง ารแข่งขัน ีฬาต้านยา พติด จานวน 50,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารแข่งขัน ีฬาต้านยา พติด  ช่น ค่า
วั ด อป รณ์ ีฬา ค่า อ าร ค่าอา าร ค่าอา ารว่างพร้อม
ครื่องดื่ม ค่าจัด ถานที่ นามแข่งขัน ค่า บี้ย ลี้ยง ค่า งินรางวัล
ถ้วยรางวัล ของรางวัล ค่าตอบแทนผ้ตัน ิน ีฬา และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่  ี่ยวข้อง ( อง ารศึ ษาฯ  น่วยงาน บิ จ่าย) ตาม
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ด ที่ 0808.2/ ว 3749 ลงวัน

ที่  30  มิถนายน 2564  ระ บียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย าร
บิ จ่ายค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน  ารจัด ารแข่งขัน ีฬาและ าร ่ง
นั ีฬา ข้าร่ม ารแข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ
.02  น้าที่  54  ลาดับที่ 2 
 -ตั้งจ่ายจา งินรายได้- 

โครง ารครอบครัวรวมใจตามวิถีพอ พียง จานวน 30,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารครอบครัวรวมใจตามวิถีพอ
พียง  ได้แ ่  ค่าวั ดอป รณ์  ค่า อ าร  ค่าป้าย  ค่า
วิทยา ร  ค่าอา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง
 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557

 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม
ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  แบบ ผ. 02  น้าที่ 18 ลาดับที่ 35

  ตั้งจ่ายจา งินรายได้
"     
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โครง ารจัดทาแผนชมชน จานวน 10,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน นับ นน ารจัดทาแผนชมชน   ารจัด
็บข้อมลพื้นฐาน พื่อนาข้อมลไปใช้ใน ารจัดทาแผน

ชมชน ได้แ ่  ค่าวั ดอป รณ์   ครื่อง ขียน  แบบ
พิมพ์   ระดาษ  ค่าอา าร  อา ารว่างและ ครื่องดื่ม  ค่าจัด ็บ
ข้อมล  ค่าบันทึ ข้อมล  ค่าป้าย  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยว
ข้อง  
 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วย ารจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  แ ้ไข พิ่ม ติมถึง  (ฉบับ
ที่  3)  พ.ศ.2561

 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม
ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2 ) แบบ ผ. 02  น้าที่ 17 ลาดับที่ 31

  ตั้งจ่ายจา งินรายได้  
"     

โครง ารฝึ อบรมอาชีพในชมชน จานวน 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารฝึ อบรมอาชีพใน
ชมชน  ได้แ ่  ค่าวั ดอป รณ์  ค่า อ าร  
ค่าป้าย  ค่าวิทยา ร  ค่าอา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่อง
ดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง
 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557

 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม
ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2 )  น้าที่ 15 ลาดับที่ 26  ตั้งจ่ายจา
งินรายได้  
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โครง ารพัฒนา ด็  ยาวชน โดย าร รียนร้ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ
พียง

จานวน 30,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารพัฒนา ด็   ยาวชน โดย าร
รียนร้ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง   ช่น ค่าวิทยา ร  ค่าป้าย  ค่า
วั ดอป รณ์  ค่า อ าร  ค่าอา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่อง
ดื่ม  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง
 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557  
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม
ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) แบบ ผ. 02  น้าที่ 19 ลาดับที3่7

   ตั้งจ่ายจา งินรายได้  
"     

โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ตรี จานวน 50,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารพัฒนาศั ยภาพ
ตรี   ช่น  ค่าป้าย  ค่าวั ดอป รณ์  ค่า อ าร  ค่าอา าร  ค่า

อา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง
 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557  
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม
ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  น้าที่ 16 ลาดับที่ 30  ตั้งจ่ายจา
งินรายได้   
"     
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โครง าร ยาวชนร่นใ ม่ต้านภัยยา พติด จานวน 30,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง าร ยาวชนร่นใ ม่ต้านภัยยา พ
ติด  ได้แ ่  ค่าวิทยา ร  ค่าวั ดอป รณ์  ค่าอา าร  ค่าอา าร
ว่างพร้อม ครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง 
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565)แ ้ไข  พิ่ม
ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) แบบ ผ. 02  น้าที่ 17 ลาดับที่ 32

   ตั้งจ่ายจา งินรายได้   
"     

โครง าร ยี่ยมบ้านผ้ งอาย ผ้พิ าร ผ้ป่วยติด ตียงและผ้ด้อยโอ า จานวน 5,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง าร ยี่ยมบ้านผ้ งอาย  ผ้
พิ าร  ผ้ป่วยติด ตียงและผ้ด้อยโอ า   ได้แ ่  ค่า อ าร  ค่า
วั ดอป รณ์  ค่าอา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม  ฯลฯ
  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อ 
 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565)แ ้ไข  พิ่ม
ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) แบบ ผ. 02  น้าที่ 18 ลาดับที่ 36

  ตั้งจ่ายจา งินรายได้   
"     

โครง ารวันคนพิ าร า ล จานวน 10,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารวันคนพิ าร า ล  ค่า
ป้าย  ค่าวั ดอป รณ์  ค่า อ าร  ค่าอา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม
ครื่องดื่ม  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง
 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557  
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565)แ ้ไข  พิ่ม
ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) แบบ ผ. 02  น้าที่ 17 ลาดับที่ 33

  ตั้งจ่ายจา งินรายได้   
"     
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โครง ารศนย์บริ ารคนพิ าร ทศบาลตาบล นองบัวโค จานวน 5,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารศนย์บริ ารคนพิ าร ทศบาล
ตาบล นองบัวโค   ช่น  ค่าป้าย  ค่าวั ดอป รณ์  ค่า
อ าร  ค่าอา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม  ฯลฯ  และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง
 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557  
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565)แ ้ไข  พิ่ม
ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) แบบ ผ. 02  น้าที่ 19 ลาดับที่ 38

  ตั้งจ่ายจา งินรายได้   
"     

โครง าร ่ง ริมพัฒนาคณภาพชีวิตผ้ งอาย จานวน 80,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตาม ่ง ริมพัฒนาคณภาพชีวิตผ้ ง
อาย  ได้แ ่  ค่าวิทยา ร  ค่าวั ดอป รณ์  ค่าอา าร  ค่าอา าร
ว่างพร้อม ครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง 
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565)แ ้ไข  พิ่ม
ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  แบบ ผ. 02  น้าที่ 18 ลาดับที่ 34

  ตั้งจ่ายจา งินรายได้   
"     

โครง าร ่ง ริมและพัฒนาประชาธิปไตย จานวน 20,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง าร ่ง ริมและพัฒนา
ประชาธิปไตย  ได้แ ่  ค่าวิทยา ร  ค่าวั ดอป รณ์  ค่า
อา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยว
ข้อง 
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม
ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  แบบ ผ. 02  น้าที่ 32 ลาดับที่ 16

  ตั้งจ่ายจา งินรายได้   
"     
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โครง ารอนรั ษ์พันธ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดาริ  ม ด็จ
พระ นิษฐาธิราช จ้า รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ ยามบรม
ราช มารี(อพ. ธ.)

จานวน 20,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารอนรั ษ์พันธ รรมพืชอัน นื่อง
มาจา พระราชดาริ  ม ด็จพระ นิษฐาธิราช จ้า  รม ม ด็จพระ
ทพรัตนราช ดาฯ  ยามบรมราช มารี(อพ. ธ.)  ได้แ ่  ค่า
วิทยา ร  ค่าวั ดอป รณ์  ค่าอา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่อง
ดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง 
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565)แ ้ไข  พิ่ม
ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2 ) แบบ ผ. 02  น้าที่ 23  ลาดับที่ 1
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้   
"     

โครง ารอบรม ารทาปย มั ตามวิถี ษตรพอ พียง จานวน 30,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารอบรม ารทาปย มั ตามวิถี
ษตรพอ พียง  ได้แ ่  ค่าวิทยา ร  ค่าวั ดอป รณ์  ค่า

อา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยว
ข้อง 
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565)  แ ้ไข  พิ่ม
ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2 ) แบบ ผ. 02  น้าที่ 15 ลาดับที่ 27

 ตั้งจ่ายจา งินรายได้   
"     
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โครง ารอบรมทั ษะอาชีพ า รับคนพิ ารและผ้ดแลคนพิ าร จานวน 15,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารอบรมทั ษะอาชี า รับคน
พิ ารและผ้ดแลคนพิ าร  ได้แ ่  ค่าวิทยา ร  ค่าวั ด
อป รณ์  ค่าอา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง 
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565)  แบบ ผ. 02

   น้าที่  46  ลาดับที่  1  ตั้งจ่ายจา งินรายได้   
"     

โครง ารอบรมและศึ ษาดงานด้านพัฒนาชมชน จานวน 500,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารฝึ อบรมและศึ ษาดงานด้าน
พัฒนาชมชน  ได้แ ่  ค่าวั ดอป รณ์  ค่า อ าร  ค่าป้าย  ค่า
วิทยา ร  ค่าอา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม  ค่ารถ  ค่า ช่า
ที่พั   ค่า บี้ย ลี้ยง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง
 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565)แ ้ไข  พิ่ม
ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2 ) แบบ ผ. 02  น้าที่ 16  ลาดับที่ 29

   ตั้งจ่ายจา งินรายได้   
"     
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โครง ารอบรมและศึ ษาดงานผลิตภัณฑ์ชมชน จานวน 20,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารอบรมและศึ ษาดงาน
ผลิตภัณฑ์ชมชน  ได้แ ่  ค่าวิทยา ร  ค่าวั ดอป รณ์  ค่า
อา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม  ค่า บี้ย ลี้ยง  ค่ารถ  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง 
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม
ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2 ) แบบ ผ. 02  น้าที่ 16  ลาดับที่ 28

   ตั้งจ่ายจา งินรายได้   
"     

โครง ารอบรมใ ้ความร้ ี่ยว ับ ิทธิประโยชน์ า รับคนพิ ารและ
ผ้ดแลคนพิ าร

จานวน 20,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารอบรมใ ้ความร้ ี่ยว ับ ิทธิ
ประโยชน์ า รับคนพิ ารและผ้ดแลคนพิ าร  ค่าวิทยา ร  ค่า
วั ดอป รณ์  ค่าอา าร  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม  ค่า บี้ย
ลี้ยง  ค่ารถ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง 
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม
ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) แบบ ผ. 02  น้าที่ 15 ลาดับที่ 25

  ตั้งจ่ายจา งินรายได้   
"     

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วั ด ีฬา จานวน 20,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายวั ด ีฬา
 ตั้งจ่ายจา งินรายได้ 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 415,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 415,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 415,000 บาท
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครง าร
วันปยม าราช

จานวน 2,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารวันปยม าราช   ช่น  ค่าจัด
ซื้อพวงมาลา  ค่าวั ดอป รณ์  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยว
ข้อง  
 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน   ารจัด ารแข่งขัน ีฬา  และ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  ปรา ฏในแผน

พัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 2 ) แบบ ผ. 02  น้าที่ 28 ลาดับที่ 7  ตั้งจ่ายจา
งินรายได้   

โครง ารงานรัฐพิธี  ฉลิมพระ ียรติ อัน นื่องมาจา พระราชดาริ จานวน 100,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัดงานรัฐพิธี  งาน ฉลิมพระ ียรติ
และ นับ นนโครง ารอัน นื่องมาจา พระราชดาริ  และงานพระ
ราชพิธีอื่นๆ   ช่น  ค่า อ าร  ค่าต แต่ง ถานที่  ค่าพวง
มาลา  ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง
 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน   ารจัด ารแข่งขัน ีฬา  และ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  ปรา ฏในแผน

พัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 2 ) แบบ ผ. 02  น้าที่  28  ลาดับที่ 6   ตั้งจ่าย
จา งินรายได้   

วันที่พิมพ์ : 17/9/2564  15:11:34 น้า : 97/103

Admin
Typewritten Text
-166-



โครง ารทาบญตั บาตรวันขึ้นปใ ม่ จานวน 50,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารทาบญตั บาตรวันขึ้นป
ใ ม่  ช่น ค่า ครื่องไทยทาน ดอ ไม้ ธป  ทียน ปัจจัยถวาย
พระ ค่าน้าดื่ม ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน   ารจัด ารแข่งขัน ีฬา  และ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559

 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม
ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2 ) แบบ ผ. 02  น้าที่  21  ลาดับ
ที่ 41  ตั้งจ่ายจา งินรายได้   

โครง ารวันคล้ายวันพระบรมราช มภพพระบาท ม ด็จพระปรมิ
นทรม าภมิพล
อดลย ดช บรมนาถบพิตร วันพ่อแ ่งชาติ และวันชาติ

จานวน 30,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารวันคล้ายวันพระบรมราช
มภพพระบาท ม ด็จพระปรมินทรม าภมิพล อดลย ดช บรม

นาถบพิตร วันพ่อแ ่งชาติ และวันชาติ   ช่น  ค่าจัดซื้อพวง
มาลา  ค่าวั ดอป รณ์  ค่าต แต่ง ถานที่  ฯลฯ  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง
 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน   ารจัด ารแข่งขัน ีฬา  และ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ปรา ฏในแผน

พัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 2 ) แบบ ผ. 02  น้าที่ 29 ลาดับที่ 8  ตั้งจ่ายจา
งินรายได้   
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โครง ารวันคล้ายวัน วรรคต พระบาท ม ด็จพระบรมชน าธิ บศร 
ม าภมิพลอดลย ดชม าราช บรมนาถบพิตร

จานวน 40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารคล้ายวัน วรรคต พระบาท
ม ด็จพระบรมชน าธิ บศร ม าภมิพลอดลย ดชม าราช บรม

นาถบพิตร  ช่น  ค่าจัดซื้อพวงมาลา  ค่าวั ดอป รณ์  ค่าต แต่ง
ถานที่  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง

 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน   ารจัด ารแข่งขัน ีฬา  และ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  ปรา ฏในแผน

พัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 2 ) แบบ ผ. 02  น้าที่ 31 ลาดับที่ 12  ตั้งจ่ายจา
งินรายได้   

โครง ารวัน ฉลิม
พระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้า ิริ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันป ลวง

จานวน 40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารวัน ฉลิม พระ
ชนมพรรษา  ม ด็จพระนาง จ้า ิริ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันป ลวง  ช่น  ค่าจัดซื้อพวงมาลา  ค่าวั ด
อป รณ์  ค่าต แต่ง ถานที่  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยว
ข้อง
 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน   ารจัด ารแข่งขัน ีฬา  และ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  ปรา ฏในแผน

พัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 2 ) แบบ ผ. 02  น้าที่ 30 ลาดับที่ 10 ตั้งจ่ายจา
งินรายได้   
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โครง ารวัน ฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาท ม ด็จพระปร มนทรรา
มาธิบดีศรี ินทรม าวชิราลง รณ พระวชิร ล้า จ้าอย่ ัว

จานวน 80,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารวัน ฉลิมพระชนมพรรษา พระ
บาท ม ด็จพระปร มนทรรามาธิบดีศรี  ินทรม าวชิราลง รณ
 พระวชิร ล้า จ้าอย่ ัว  ช่น  ค่าจัดซื้อพวงมาลา  ค่าวั ด
อป รณ์  ค่าต แต่ง ถานที่  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยว
ข้อง
 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน   ารจัด ารแข่งขัน ีฬา  และ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ปรา ฏในแผน

พัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 2 ) แบบ ผ. 02  น้าที่ 30  ลาดับที่  11   ตั้งจ่าย
จา งินรายได้   

โครง ารวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้าฯ พระบรม
ราชินี

จานวน 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารวันวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ม ด็จพระนาง จ้าฯ พระบรมราชินี
  ช่น  ค่าจัดซื้อพวงมาลา  ค่าวั ดอป รณ์  ค่าต แต่ง ถาน
ที่  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง
 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน   ารจัด ารแข่งขัน ีฬา  และ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  ปรา ฏในแผน

พัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 2 ) แบบ ผ. 02  น้าที่ 31 ลาดับที่ 13  ตั้งจ่ายจา
งินรายได้   
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โครง ารวันท้องถิ่นไทย จานวน 3,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารวันท้องถิ่นไทย   ช่น  ค่าจัด
ซื้อวั ดอป รณ์  ค่าจัดซื้อพานพ่ม  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่

ี่ยวข้อง
 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน   ารจัด ารแข่งขัน ีฬา  และ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559   ปรา ฏในแผน

พัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 2 ) แบบ ผ. 02  น้าที่ 29 ลาดับที่ 9  ตั้งจ่ายจา
งินรายได้   

โครง ารวัน ทศบาล จานวน 20,000 บาท

" พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารวัน ทศบาล   ช่น  ค่าวั ด
อป รณ์  ค่าอา าร   ครื่องดื่ม  
ปัจจัยไทยทานถวายพระ  ค่ารับรอง  ค่าดอ ไม้  ธป   ทียน  ฯลฯ
  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ี่ยวข้อง
 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัด
งาน   ารจัด ารแข่งขัน ีฬา  และ าร ่งนั ีฬา ข้าร่วมแข่งขัน
ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559   ปรา ฏในแผน

พัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 2 ) แบบ ผ. 02  น้าที่ 32 ลาดับที่ 15  ตั้งจ่ายจา
งินรายได้   
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 1,218,800 บาท

งบลงทุน รวม 1,218,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,218,800 บาท
ค่า ่อ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค

โครง าร ่อ ร้างถนน ค ล. พร้อมวางท่อระบายน้า ชมชน 2 ขนศรี
ประทมทองพัฒนา ม่ที่ 9 (ซอยบ้านยายจันทร์)

จานวน 496,800 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใน าร ่อ ร้างถนน ค ล. ขนาด  ว้าง 3.00

 ม. ยาว 100  มตร พร้อมวางท่อ ค ล. ขนาด ้นผ่าศนย์
ลาง 0.40 ม. X ยาว 1.00 ม. จานวน 93 ท่อน และบ่อพั

ขนาด  ว้าง 0.70 ม. ยาว 0.70 ม. ผนัง นา 0.10 ม. จานวน  10

  บ่อ ตามแบบ ทศบาล พิ ัด ริ่ม
ต้น N.15.416381 E.101.838658  พิ ัด ิ้น
ด N.15.417210 E.101.839012  ปรา ฏในแผนพัฒนาท้อง

ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที2่
) แบบ ผ. 02   น้าที่  4 ลาดับที่ 3  
ตั้งจ่ายจา งินรายได้ 

โครง าร ่อ ร้างรั้วบริ วณบ่อขยะ ทศบาล (ฝั่งทิศตะวันต ) จานวน 496,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง าร ่อ ร้างรั้วบริ วณบ่อขยะ
ทศบาล   (ฝั่งทิศตะวันต ) โดย ่อ ร้างรั้วบริ วณบ่อขยะ ทศบาล
ง ฉลี่ย 2.30  มตร  ยาวรวม 87.50

  มตร  พิ ัด  N 15.4444793     E 101.812777      ตามแบบ
ทศบาล า นด  พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496  และที่แ ้ไข
พิ่ม ติมถึง  ฉบับที่  14  พ.ศ. 2562

ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม
ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2 )  แบบ ผ. 02   น้าที่ 3 ลาดับที่ 1
  ตั้งจ่ายจา งินรายได้  
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โครง ารปรับปรง ลังคาศนย์พัฒนา ด็ ล็  ( ลัง ่า) จานวน 216,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครง ารปรับปรง ลังคาศนย์พัฒนา ด็
ล็  ( ลัง ่า) โดยดา นิน ารมง ลังคา  มทัลชีท พื้นที่
ลังคา 595 ตาราง มตร   ตามแบบ ทศบาล า นด   พระราช

บัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496  และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง  ฉบับที่  14

  พ.ศ.2562

 ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ2561-2565) แ ้ไข  พิ่ม
ติม  ปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2 )  น้าที่ 3 ลาดับที่ 2 

ค่าชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จ่าย ป็นค่าชด ชยค่างาน ่อ ร้างตาม ัญญาแบบปรับราคาได้ (k) จานวน 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายค่าชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  
ตาม นัง ือ รม ่ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1837  ลงวันที่ 11  ันยายน  2560 
ตั้งจ่ายจา งินรายได้ 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

210,000

เงินส้ารองจาย 200,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 600,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,600,000

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

30,000

โครงการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
ต้าบลหนองบัวโคก

20,000

เงินคาบ้ารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

33,000

เงินสมทบกองทุน
บ้าเหน็จบ้านาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

582,900

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

20,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปงบประมาณ༛พ.ศ.༛
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา༛
วัฒนธรรม༛และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

210,000

เงินส้ารองจาย 200,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 600,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,600,000

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

30,000

โครงการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
ต้าบลหนองบัวโคก

20,000

เงินคาบ้ารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

33,000

เงินสมทบกองทุน
บ้าเหน็จบ้านาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

582,900

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง
เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

50,000

งบบุคลากร

เงินเดือน༛(ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจ้าต้าแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนต้าบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

695,520

เงินเดือน༛(ฝ่าย
ประจ้า)

คาจ้างลูกจ้างประจ้า 214,560

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,406,520 497,040 402,120 170,640 271,800

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,499,320 344,280 1,291,800 353,400 396,000 747,000

เงินประจ้าต้าแหนง 168,000 42,000 42,000 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา༛
วัฒนธรรม༛และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบกลาง งบกลาง
เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

50,000

งบบุคลากร

เงินเดือน༛(ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจ้าต้าแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนต้าบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

695,520

เงินเดือน༛(ฝ่าย
ประจ้า)

คาจ้างลูกจ้างประจ้า 214,560

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,748,120

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

6,631,800

เงินประจ้าต้าแหนง 294,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน༛(ฝ่าย
ประจ้า)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

51,900 36,000 24,000 16,980

งบด้าเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

30,000 120,000

คาเบี้ยประชุม 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจ้า

50,000 50,000 20,000 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

50,000 20,000

ค่าใช้สอย

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 170,000 200,000 30,000 30,000 20,000 200,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา༛
วัฒนธรรม༛และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน༛(ฝ่าย
ประจ้า)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

128,880

งบด้าเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

150,000

คาเบี้ยประชุม 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจ้า

150,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

70,000

ค่าใช้สอย

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 650,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการ 100,000 108,000 648,000 432,000

คาจ้างเหมาแรงงาน 482,000

คาชดใช้คาเสียหายหรือ
คาสินไหมทดแทน

20,000

คาใช้จายในการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง
ถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เทศบาลต้าบลหนองบัว
โคก

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

50,000 50,000 30,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอก
อาณาจักร

100,000 30,000 20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอก
อาณาจักร

80,000

คาใช้จายในการปรับ
ปรุงศูนย์ข้อมูลขาวสาร
เทศบาลต้าบลหนองบัว
โคก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา༛
วัฒนธรรม༛และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการ 1,288,000

คาจ้างเหมาแรงงาน 482,000

คาชดใช้คาเสียหายหรือ
คาสินไหมทดแทน

20,000

คาใช้จายในการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง
ถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เทศบาลต้าบลหนองบัว
โคก

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

130,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอก
อาณาจักร

150,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอก
อาณาจักร

80,000

คาใช้จายในการปรับ
ปรุงศูนย์ข้อมูลขาวสาร
เทศบาลต้าบลหนองบัว
โคก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายประกันภัยรถ
ราชการ

50,000

คาธรรมเนียมตางๆ 20,000

คาบอกรับวารสาร 20,000

คาเย็บหนังสือ 10,000

โครการการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 

2.5

100,000

โครงการ
วันปิยมหาราช

โครงการขยะมี
ประโยชน์

1,000

โครงการขับเคลื่อนการ
จัดตั้งอุทยานธรณี 
(ชัยภูมิ จีโอพาร์ค)

1,000

โครงการแขงขันกีฬา
เด็กสานสัมพันธ์

3,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

50,000

โครงการครอบครัวรวม
ใจตามวิถีพอเพียง

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา༛
วัฒนธรรม༛และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายประกันภัยรถ
ราชการ

50,000

คาธรรมเนียมตางๆ 20,000

คาบอกรับวารสาร 20,000

คาเย็บหนังสือ 10,000

โครการการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 

2.5

100,000

โครงการ
วันปิยมหาราช

2,000 2,000

โครงการขยะมี
ประโยชน์

1,000

โครงการขับเคลื่อนการ
จัดตั้งอุทยานธรณี 
(ชัยภูมิ จีโอพาร์ค)

1,000

โครงการแขงขันกีฬา
เด็กสานสัมพันธ์

3,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

50,000

โครงการครอบครัวรวม
ใจตามวิถีพอเพียง

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการงานรัฐพิธี  
เฉลิมพระเกียรติ อัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ

โครงการจัดการขยะ
อยางครบวงจร

30,000

โครงการจัดการศึกษา
ส้าหรับเด็กปฐมวัย

30,000

โครงการจัดตั้งจุด
บริการประชาชน  รวม
รณรงค์ป้องกันการแพร
ระบาดของโรคและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปีใหมและ
สงกรานต์

300,000

โครงการจัดท้าแผน
ชุมชน

10,000

โครงการจัดท้าแผน
พัฒนาเทศบาล

10,000

โครงการตรวจสุขภาพ
ชองปากและฟันเด็ก

1,500

โครงการทัศนศึกษา
แหลงเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา༛
วัฒนธรรม༛และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการงานรัฐพิธี  
เฉลิมพระเกียรติ อัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ

100,000 100,000

โครงการจัดการขยะ
อยางครบวงจร

30,000

โครงการจัดการศึกษา
ส้าหรับเด็กปฐมวัย

30,000

โครงการจัดตั้งจุด
บริการประชาชน  รวม
รณรงค์ป้องกันการแพร
ระบาดของโรคและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปีใหมและ
สงกรานต์

300,000

โครงการจัดท้าแผน
ชุมชน

10,000

โครงการจัดท้าแผน
พัฒนาเทศบาล

10,000

โครงการตรวจสุขภาพ
ชองปากและฟันเด็ก

1,500

โครงการทัศนศึกษา
แหลงเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการท้าความ
สะอาดทอและราง
ระบายน้้า

30,000

โครงการท้าบุญตักบาตร
วันขึ้นปีใหม

โครงการนวัตกรรมการ
ปักหมุดจัดหวัดสะอาด 
(จุดรวบรวมขยะ
อันตราย) ของเทศบาล
ต้าบลหนองบัวโคก  
อ้าเภอจัตุรัส  จังหวัด
ชัยภูมิ

60,000

โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

500

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครองนักเรียน

1,000

โครงการประชุมคณะ
กรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

1,000

โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน      เพื่อรอง
รับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา༛
วัฒนธรรม༛และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการท้าความ
สะอาดทอและราง
ระบายน้้า

30,000

โครงการท้าบุญตักบาตร
วันขึ้นปีใหม

50,000 50,000

โครงการนวัตกรรมการ
ปักหมุดจัดหวัดสะอาด 
(จุดรวบรวมขยะ
อันตราย) ของเทศบาล
ต้าบลหนองบัวโคก  
อ้าเภอจัตุรัส  จังหวัด
ชัยภูมิ

60,000

โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

500

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครองนักเรียน

1,000

โครงการประชุมคณะ
กรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

1,000

โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน      เพื่อรอง
รับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงสถาน
ที่ทิ้งขยะเทศบาล

100,000

โครงการป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก

70,000

โครงการป้องกันควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอ

300,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

2,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรมแกผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงาน
ของเทศบาล

10,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ในชุมชน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา༛
วัฒนธรรม༛และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงสถาน
ที่ทิ้งขยะเทศบาล

100,000

โครงการป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก

70,000

โครงการป้องกันควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอ

300,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

2,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรมแกผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงาน
ของเทศบาล

10,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ในชุมชน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาเด็ก 
เยาวชน โดยการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาและคณะ
กรรมการสถานศึกษา

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี

50,000

โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่ ภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมให้
โรงเรียนนาอยู

1,000

โครงการเยาวชนรุนใหม
ต้านภัยยาเสพติด

30,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติด
เตียงและผู้ด้อยโอกาส

5,000

โครงการรักน้้า รักป่า 
รักษาแผนดิน

20,000

โครงการวันคนพิการ
สากล

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา༛
วัฒนธรรม༛และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาเด็ก 
เยาวชน โดยการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาและคณะ
กรรมการสถานศึกษา

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี

50,000

โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่ ภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมให้
โรงเรียนนาอยู

1,000

โครงการเยาวชนรุนใหม
ต้านภัยยาเสพติด

30,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติด
เตียงและผู้ด้อยโอกาส

5,000

โครงการรักน้้า รักป่า 
รักษาแผนดิน

20,000

โครงการวันคนพิการ
สากล

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพพระ
บาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรม
นาถบพิตร วันพอแหง
ชาติ และวันชาติ

โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคต พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรา
มาธิบดีศรี สินทรมหาวชิ
ราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยูหัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา༛
วัฒนธรรม༛และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพพระ
บาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรม
นาถบพิตร วันพอแหง
ชาติ และวันชาติ

30,000 30,000

โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคต พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

40,000 40,000

โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง

40,000 40,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรา
มาธิบดีศรี สินทรมหาวชิ
ราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยูหัว

80,000 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โครงการวันเด็กแหงชาติ 20,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย

โครงการวันเทศบาล

โครงการวันส้าคัญของ
ชาติ

4,000

โครงการวันส้าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี

3,000

โครงการศูนย์บริการคน
พิการเทศบาลต้าบล
หนองบัวโคก

5,000

โครงการสงเสริม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหลงทอง
เที่ยว พัฒนาและปรับ
ปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน

20,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา༛
วัฒนธรรม༛และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี

50,000 50,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 20,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 3,000 3,000

โครงการวันเทศบาล 20,000 20,000

โครงการวันส้าคัญของ
ชาติ

4,000

โครงการวันส้าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี

3,000

โครงการศูนย์บริการคน
พิการเทศบาลต้าบล
หนองบัวโคก

5,000

โครงการสงเสริม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหลงทอง
เที่ยว พัฒนาและปรับ
ปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน

20,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมเด็ก
เล็ก

500

โครงการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการป้องกันการทุจริต

20,000

โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

500

โครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

80,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากรทางการ
ศึกษา

30,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาประชาธิปไตย

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

296,400

โครงการสมุดความดี
พนักงานจ้าง

10,000

โครงการสานสัมพันธ์
บ้านและโรงเรียน

500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา༛
วัฒนธรรม༛และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมเด็ก
เล็ก

500

โครงการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการป้องกันการทุจริต

20,000

โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

500

โครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

80,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากรทางการ
ศึกษา

30,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาประชาธิปไตย

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

296,400

โครงการสมุดความดี
พนักงานจ้าง

10,000

โครงการสานสัมพันธ์
บ้านและโรงเรียน

500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส้ารวจ/รังวัด
ที่ดินสาธารณประโยชน์
ส้าหรับหนังสือส้าคัญ
ส้าหรับที่หลวง (น.ส.ล.)

50,000

โครงการส้ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ของเทศบาล

20,000

โครงการสืบสานความ
เป็นไทยใช้ชีวิตอยางพอ
เพียง

300

โครงการสุขาภิบาล
อาหาร

30,000

โครงการหนองบัวโคก
สะอาดตา

20,000

โครงการแหลงเรียนรู้
นอกห้องเรียน

500

โครงการให้ความรู้
ป้องกันโรคเอดส์

30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ  สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี(อพ.สธ.)

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา༛
วัฒนธรรม༛และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส้ารวจ/รังวัด
ที่ดินสาธารณประโยชน์
ส้าหรับหนังสือส้าคัญ
ส้าหรับที่หลวง (น.ส.ล.)

50,000

โครงการส้ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ของเทศบาล

20,000

โครงการสืบสานความ
เป็นไทยใช้ชีวิตอยางพอ
เพียง

300

โครงการสุขาภิบาล
อาหาร

30,000

โครงการหนองบัวโคก
สะอาดตา

20,000

โครงการแหลงเรียนรู้
นอกห้องเรียน

500

โครงการให้ความรู้
ป้องกันโรคเอดส์

30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ  สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี(อพ.สธ.)

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมการท้า
ปุ๋ยหมักตามวิถีเกษตร
พอเพียง

30,000

โครงการอบรม
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน

20,000

โครงการอบรมทักษะ
อาชีพส้าหรับคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ

15,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานด้านพัฒนา
ชุมชน

500,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์
ชุมชน

20,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและลูกจ้าง
เทศบาล

400,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
ส้าหรับคนพิการและผู้
ดูแลคนพิการ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา༛
วัฒนธรรม༛และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมการท้า
ปุ๋ยหมักตามวิถีเกษตร
พอเพียง

30,000

โครงการอบรม
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน

20,000

โครงการอบรมทักษะ
อาชีพส้าหรับคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ

15,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานด้านพัฒนา
ชุมชน

500,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์
ชุมชน

20,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและลูกจ้าง
เทศบาล

400,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
ส้าหรับคนพิการและผู้
ดูแลคนพิการ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอาหารสะอาด 
รสชาติอรอย

100,000

จ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับ
จ้างท้างานให้กับ
เทศบาล

432,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 200,000

วัสดุการเกษตร 150,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 10,000 20,000 10,000 10,000 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 60,000 20,000 20,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 548,300 100,000 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 160,000 250,000 5,000 300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 110,000 200,000 5,000 300,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุส้านักงาน 400,000 100,000 100,000 100,000 40,000 100,000

วัสดุอื่น 12,100

ค่าสาธารณูปโภค
คาน้้าประปา คาน้้าบาดาล 70,000

คาบริการโทรศัพท์ 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา༛
วัฒนธรรม༛และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอาหารสะอาด 
รสชาติอรอย

100,000

จ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับ
จ้างท้างานให้กับ
เทศบาล

432,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 200,000

วัสดุการเกษตร 150,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 110,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 798,300

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 715,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 250,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 615,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุส้านักงาน 840,000

วัสดุอื่น 12,100

ค่าสาธารณูปโภค
คาน้้าประปา คาน้้าบาดาล 70,000

คาบริการโทรศัพท์ 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

คาไฟฟ้า 553,700

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร 5,400

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์ส้านักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา

22,000

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 20,400

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 11,800 5,900

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. พร้อมวางทอ
ระบายน้้า ชุมชน 2 ขุน
ศรีประทุมทองพัฒนา 
หมูที่ 9 (ซอยบ้านยาย
จันทร์)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา༛
วัฒนธรรม༛และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบด้าเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

คาไฟฟ้า 553,700

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร 5,400

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์ส้านักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์ 44,000

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา

22,000

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 20,400

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 17,700

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. พร้อมวางทอ
ระบายน้้า ชุมชน 2 ขุน
ศรีประทุมทองพัฒนา 
หมูที่ 9 (ซอยบ้านยาย
จันทร์)

496,800 496,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างรั้ว
บริเวณบอขยะเทศบาล 
(ฝั่งทิศตะวันตก)

โครงการปรับปรุง
หลังคาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (หลังเกา)

จายเป็นคาชดเชยคา
งานกอสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (k)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 924,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นระดับอ้าเภอจัตุรัส 
ประจ้าปีงบประมาณ พ
.ศ. 2565

30,000

อุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข

40,000

รวม 4,397,900 12,047,340 2,221,220 4,210,300 2,101,920 718,640 3,673,880 995,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา༛
วัฒนธรรม༛และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างรั้ว
บริเวณบอขยะเทศบาล 
(ฝั่งทิศตะวันตก)

496,000 496,000

โครงการปรับปรุง
หลังคาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (หลังเกา)

216,000 216,000

จายเป็นคาชดเชยคา
งานกอสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (k)

10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 924,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นระดับอ้าเภอจัตุรัส 
ประจ้าปีงบประมาณ พ
.ศ. 2565

30,000

อุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข

40,000

รวม 415,000 1,218,800 32,000,000
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