เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

เทศบาลตาบลนาบอน

อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทศบาลตาบลนาบ น
ขต/ า ภ นาบ น จัง วัดนครศรีธรรมราช
-----------------------------------------------------------------

41 ม.2 ซ ย- ถนน- ขวง/ตาบล นาบ น
ขต/ า ภ นาบ น จัง วัดนครศรีธรรมราช 0220
พื้นที่

4.00 ตารางกิโล มตร

ประชากรทั้ง มด

2,335 คน

ชาย

1,149 คน

หญิง

1,186 คน

ข้ มูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 25 4

คา ถลงงบประมาณ
ร

รม รย ย ร

รม

พ.ศ. 2564

ทานประธาน ภาฯ ละ มาชิ ภา ท บาลตาบลนาบอน

ร
ร

วล
ร ร
ภ ศ ล ล
ร
ล ม
ร ม พ.ศ. 2564

ศ ล
ร
ร

ล

พ.ศ.2563 ว

30

ร
รล ล

ศ
รม รย ย
ร ร ศ ล ล
ล รล ว ย ย ร

1. ถานะ ารคลัง
1.1

รม รย ย ว
รม
ร
1.1.1

ร

1.1.2

ม

1.1.3

์ร

ร

ว

ม

ว 42,981,685.99

ว 43,676,227.30
ร

ม

ว 18,096,985.70

1.1.4 ร ย ร
1,705,800.00

ว

1.1.5 ร ย ร

ว ยย ม

1.2

ย ย พ.ศ.2563

พ ลย ม
พ

ย

ว 1 ร ร รวม

ว 3 ร ร รวม 240,000.00

ว 1,203,620.17

2. ารบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 ันยายน พ. .2563
1 ร ยร ร

ว 32,770,915.05

มว ภ ษ
มว

ร

วย

ร

รรม ยม

ร

มว ร ย

รพย์

มว ร ย

ร

มว ร ย

ล
ภ ล

รพ

ย์

็ ล็

มว ร ย
มว ภ ษ

รร

มว
2

ว
ร

ล

ยร ว

ร

์

ว 39,467.00

ว

205,181.61

ว

899,933.90

ว

852,491.73

ว

0.00

ว

24,787.00

ว

5,000.00

ว

16,749,214.81

ว

14,034,306.00

3 รย ยร

ว 29,201,311.63

ร

วย

ล

ว

5,740,788.62

ว

14,362,994.46

ว

7,272,148.55

ล

ว

1,745,380.00

รย ยื

ว

0.00

ว

80,000.00

ล ร

4 รย ย

ย

ร

5 รย ย

ย

6 รย ย

ย

ร

7 รย ย

ย

ว 0.00

ม

ล

ยร ว

ว 53,256.00
ม

ว 0.00

ร

์

ว 39,467.00

คาแถลงงบประมาณ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทศบาลตาบลนาบอน
อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
รายรับจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

919,196.37

750,000.00

750,000.00

หมวดค่าธรรม นียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

752,378.40

624,500.00

723,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

745,667.98

600,000.00

750,000.00

48,379.00

40,000.00

30,000.00

0.00

500.00

500.00

2,465,621.75

2,015,000.00

2,254,000.00

17,713,274.89

16,022,000.00

17,336,000.00

17,713,274.89

16,022,000.00

17,336,000.00

13,615,290.00

20,263,000.00

16,210,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

13,615,290.00

20,263,000.00

16,210,000.00

รวม

33,794,186.64

38,300,000.00

35,800,000.00

หมวดรายได้ บ็ด ตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวด งินอุดหนุนทั่วไป

ถล บปร ม ณ
ปร

บ บปร ม ณร ย ยปร

ป บปร ม ณ พ 2564

ท บ ลต บลน บ น
นบน
รย ย
ย

น ร รีธรรมร ช

ร ย ย ริ
ป 2562

ปร ม ณ ร
ป 2563

ปร ม ณ ร
ป 2564

บปร ม ณ

งบกลาง

5,943,388.20

6,968,200.00

6,452,036.00

งบบุคลากร

13,686,305.38

16,453,200.00

17,269,220.00

งบดา นินงาน

6,648,826.99

11,883,900.00

10,244,250.00

865,168.00

2,704,700.00

1,499,100.00

งบรายจ่ายอื่น

0.00

10,000.00

50,000.00

งบ งินอุดหนุน

180,000.00

280,000.00

270,000.00

บปร ม ณ

27,323,688.57

38,300,000.00

35,784,606.00

รวม

27,323,688.57

38,300,000.00

35,784,606.00

งบลงทุน

รวม ย

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
เทศบาลตาบลนาบอน
อาเภอนาบอน จัง วัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตาบลนาบอน
อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

12,332,940

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2,486,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

6,034,210

แผนงานสาธารณสุข

3,890,520

แผนงานเคหะและชุมชน

3,253,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

165,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

430,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

740,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

6,452,036
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

35,784,606

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลนาบอน
อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

6,860,140

2,200,000

9,060,140

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,624,640

0

2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

4,235,500

2,200,000

6,435,500

2,540,000

568,000

3,108,000

165,000

118,000

283,000

1,260,000

395,000

1,655,000

ค่าวัสดุ

435,000

55,000

490,000

ค่าสาธารณูปโภค

680,000

0

680,000

65,800

49,000

114,800

ค่าครุภัณฑ์

65,800

49,000

114,800

งบรายจ่ายอื่น

50,000

0

50,000

รายจ่ายอื่น

50,000

0

50,000

9,515,940

2,817,000

12,332,940

งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

งบลงทุน

รวม

หน้า : 1/7

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลนาบอน
อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความสงบ
ภายใน

งบ

งบบุคลากร

งานป้องกันภัยฝ่าย
พล รือนและระงับ
อัคคีภัย

รวม

1,442,900

0

1,442,900

1,442,900

0

1,442,900

420,000

370,000

790,000

15,000

0

15,000

ค่าใช้สอย

120,000

370,000

490,000

ค่าวัสดุ

285,000

0

285,000

214,000

0

214,000

ค่าครุภัณฑ์

214,000

0

214,000

งบ งินอุดหนุน

40,000

0

40,000

เงินอุดหนุน

40,000

0

40,000

2,116,900

370,000

2,486,900

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

งบลงทุน

รวม

หน้า : 2/7

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลนาบอน
อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน
กับการศึกษา
และประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

รวม

3,755,460

0

3,755,460

3,755,460

0

3,755,460

790,000

1,426,250

2,216,250

70,000

33,200

103,200

480,000

1,103,050

1,583,050

90,000

290,000

380,000

150,000

0

150,000

62,500

0

62,500

ค่าครุภัณฑ์

12,500

0

12,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

50,000

0

50,000

4,607,960

1,426,250

6,034,210

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

รวม

หน้า : 3/7

หน้า : 4/7

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลนาบอน
อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสาธารณสุข

งบ
งบบุคลากร

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานโรงพยาบาล

รวม

1,796,520

0

0

1,796,520

1,796,520

0

0

1,796,520

1,922,000

40,000

75,000

2,037,000

85,000

0

0

85,000

1,442,000

40,000

75,000

1,557,000

395,000

0

0

395,000

17,000

0

0

17,000

ค่าครุภัณฑ์

17,000

0

0

17,000

งบ งินอุดหนุน

0

0

40,000

40,000

เงินอุดหนุน

0

0

40,000

40,000

3,735,520

40,000

115,000

3,890,520

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน

รวม

หน้า : 5/7

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลนาบอน
อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
แผนงาน คหะและชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับ คหะและชุมชน

งบ
งบบุคลากร

งานกาจัดขยะมลฝอย
และสิ่งปฏิกล

งานไฟฟ้าถนน

รวม

1,214,200

0

0

1,214,200

1,214,200

0

0

1,214,200

1,618,000

0

20,000

1,638,000

ค่าตอบแทน

123,000

0

0

123,000

ค่าใช้สอย

950,000

0

20,000

970,000

ค่าวัสดุ

545,000

0

0

545,000

90,800

260,000

0

350,800

90,800

0

0

90,800

0

260,000

0

260,000

งบ งินอุดหนุน

50,000

0

0

50,000

เงินอุดหนุน

50,000

0

0

50,000

2,973,000

260,000

20,000

3,253,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลนาบอน
อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานส่ง สริมและสนับ
กับสร้างความ ข้มแข็ง สนุนความ ข้มแข็ง
ของชุมชน
ชุมชน

งบ

รวม

งบดา นินงาน

15,000

150,000

165,000

ค่าใช้สอย

15,000

150,000

165,000

รวม
15,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

150,000

165,000

งาน

งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน

50,000

240,000

290,000

ค่าใช้สอย

50,000

240,000

290,000

งบ งินอุดหนุน

0

140,000

140,000

เงินอุดหนุน

0

140,000

140,000

50,000

380,000

430,000

รวม

หน้า : 6/7

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลนาบอน
อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

งบ
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

รวม

740,000

740,000

740,000

740,000

740,000

740,000

แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

6,452,036

6,452,036

6,452,036

6,452,036

6,452,036

6,452,036

หน้า : 7/7

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลนาบอน
อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65
จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลนาบอน และโดยอนุมัติของนายกเทศมนตรี
ตาบลนาบอน
ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจานวนรวมทั้งสิ้น 35,784,606 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทั้งสิ้น 35,784,606 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

12,332,940

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2,486,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

6,034,210

แผนงานสาธารณสุข

3,890,520

แผนงานเคหะและชุมชน

3,253,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

165,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

430,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

740,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

6,452,036
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

35,784,606

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้
งบ

ยอดรวม

รวมรายจ่าย

0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตาบลนาบอนปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตาบล
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตาบลนาบอนมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................
(นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์)
ตาแหนง นายกเทศมนตรีตาบลนาบอน
เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................
(นายถิรนาท เอสะนาชาตัง)
ตาแหนง นายอาเภอนาบอน
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รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2564
ทศบ ลต บลน บ น
ภ น บ น จง วดนครศรีธรรมร ช
รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2560
หมวดภาษีอากร
ภ ษีที่ดินแล สิ่งปลูกสร้ ง
ภ ษีโรง รื นแล ที่ดิน
ภ ษีบ รุงท้ งที่
ภ ษีป้ ย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบใบ นุญ ตก รข ยสุร
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบใบ นุญ ตก รพนน
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ค่ ธรรม นียม ก็บแล ขนมูลฝ ย
ค่ ธรรม นียม ก็บขน ุจจ ร รื สิ่งปฏิกูล
ค่ ธรรม นียมในก ร ก นงสื รบร งก รแจ้งสถ นที่
จ น่ ย ร รื ส สม ร
ค่ ธรรม นียมปิด โปรย ติดต้งแผ่นปร ก ศ รื แผ่นปลิว พื่
ก รโฆษณ
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนร ษฎร
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนพ ณิชย์

ปี 2562

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ปี 2564

0.00
669,092.13
126,599.08
61,440.00
857,131.21

0.00
668,559.04
127,473.17
62,650.00
858,682.21

0.00
672,873.50
141,242.87
105,080.00
919,196.37

650,000.00
0.00
0.00
100,000.00
750,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

%
%
%
%

650,000.00
0.00
0.00
100,000.00
750,000.00

698.40
1,640.00
1,460.00
242,710.00
151,100.00

1,105.80
280.00
4,047.00
231,610.00
101,000.00

1,280.40
3,810.00
1,239.00
223,580.00
100,000.00

1,000.00
3,000.00
1,000.00
200,000.00
90,000.00

0.00
-50.00
0.00
15.00
11.11

%
%
%
%
%

1,000.00
1,500.00
1,000.00
230,000.00
100,000.00

20,100.00

19,850.00

20,660.00

20,500.00

2.44 %

21,000.00

350.00

700.00

420.00

500.00

0.00 %

500.00

2,730.00
290.00

2,290.00
250.00

1,900.00
290.00

2,000.00
500.00

0.00 %
0.00 %

2,000.00
500.00
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รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2560
ค่ ธรรม นียม ื่น ๆ
ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยจร จรท งบก
ค่ ปรบก รผิดสญญ
ค่ ใบ นุญ ตปร ก บก รค้ ส รบกิจก รที่ ปน นตร ยต่
สุขภ พ
ค่ ใบ นุญ ตจ น่ ยสินค้ ในที่ รื ท งส ธ รณ
ค่ ใบ นุญ ตใ ้ต้งตล ด กชน
ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย สียง
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่ ช่ รื บริก รสถ นที่
ด ก บี้ย
ร ยได้จ กทรพย์สิน ื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่ ข ยแบบแปลน
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
ค่ ข ยท ดตล ดทรพย์สิน
รวมหมวดรายได้จากทุน

ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563
ยอดต่าง (%)
500.00
0.00 %
60,000.00
0.00 %
150,000.00
33.33 %

ปี 2564

0.00
126,300.00
0.00

0.00
101,550.00
460,600.00

0.00
65,200.00
233,004.00

500.00
60,000.00
200,000.00

90,800.00

95,900.00

96,200.00

90,000.00

11.11 %

100,000.00

300.00
8,000.00
140.00
210.00
646,828.40

300.00
4,000.00
180.00
250.00
1,023,912.80

300.00
4,000.00
230.00
265.00
752,378.40

500.00
4,000.00
500.00
500.00
624,500.00

0.00
0.00
0.00
0.00

%
%
%
%

500.00
4,000.00
500.00
500.00
723,500.00

127,850.00
296,949.02
378,288.00
803,087.02

95,950.00
328,410.74
331,136.00
755,496.74

110,100.00
313,110.48
322,457.50
745,667.98

100,000.00
200,000.00
300,000.00
600,000.00

30.00 %
50.00 %
6.67 %

130,000.00
300,000.00
320,000.00
750,000.00

152,000.00
23,154.00
175,154.00

21,000.00
14,086.00
35,086.00

36,000.00
12,379.00
48,379.00

30,000.00
10,000.00
40,000.00

-33.33 %
0.00 %

20,000.00
10,000.00
30,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

500.00
500.00

0.00 %

500.00
500.00
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ปี 2560
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีแล ค่ ธรรม นียมรถยนต์
ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. ก นดแผน
ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้
ภ ษีธุรกิจ ฉพ
ภ ษีสุร
ภ ษีสรรพส มิต
ค่ ภ ค ลวงแร่
ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม
ค่ ธรรม นียมจดท บียนสิทธิแล นิติกรรมต มปร มวล
กฎ ม ยที่ดิน
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งิน ุด นุนท่วไป ส รบด นินก รต ม น จ น้ ที่แล
ภ รกิจถ่ ยโ น ลื กท
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

473,530.47
11,903,178.29
1,080,322.12
37,837.36
569,305.52
1,371,959.31
54,989.00
17,941.85

342,912.85
14,383,185.44
1,119,032.32
27,465.56
0.00
2,104,289.65
54,914.52
53,658.81

356,387.90
13,517,344.29
1,009,179.50
54,074.35
0.00
2,186,523.21
60,911.06
41,979.58

300,000.00
12,000,000.00
1,000,000.00
36,000.00
0.00
2,100,000.00
46,000.00
40,000.00

931,980.00

436,167.00

486,875.00

500,000.00

16,441,043.92

18,521,626.15

17,713,274.89

16,022,000.00

13,130,618.29

12,587,948.00

13,615,290.00

20,263,000.00

13,130,618.29
32,053,862.84

12,587,948.00
33,782,751.90

13,615,290.00
33,794,186.64

20,263,000.00
38,300,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
0.00
8.33
0.00
0.00
0.00
0.00
30.43
0.00

ปี 2564

%
%
%
%
%
%
%
%

300,000.00
13,000,000.00
1,000,000.00
36,000.00
0.00
2,100,000.00
60,000.00
40,000.00

60.00 %

800,000.00
17,336,000.00

-20.00 %

16,210,000.00
16,210,000.00
35,800,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทศบาลตาบลนาบอน
อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

35,800,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รวม

750,000 บาท

จานวน

650,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

723,500 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

1,500 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

230,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

ประมาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ
ภาษีป้าย
ประมาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรม นียม กี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ประมาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ
ค่าธรรม นียม กี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
ประมาณการไว้ต่ากว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ
ค่าธรรม นียม กี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ
ค่าธรรม นียม ก็บและขนมูลฝอย
ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ
ค่าธรรม นียม ก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ
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ค่าธรรม นียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จาหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

หน้า : 2/5

จานวน

21,000 บาท

จานวน

500 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

500 บาท

จานวน

500 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

500 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ
ค่าธรรม นียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว พื่อการ
โฆษณา
ประมาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ
ค่าธรรม นียม กี่ยวกับทะ บียนราษฎร
ประมาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ
ค่าธรรม นียม กี่ยวกับทะ บียนพาณิชย
ประมาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ
ค่าธรรม นียมอื่น ๆ
ประมาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
ประมาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ
ค่าปรับการผิดสัญญา
ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่ ปนอันตรายต่อ
สุขภาพ
ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ
ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ประมาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ
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ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาด อกชน

หน้า : 3/5

จานวน

4,000 บาท

จานวน

500 บาท

จานวน

500 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

750,000 บาท

ค่า ช่าหรือบริการสถานที่

จานวน

130,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

320,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

500 บาท

จานวน

500 บาท

ประมาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ
ค่าใบอนุญาต กี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ
ค่าใบอนุญาต กี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ ครื่องขยาย สียง
ประมาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ
ดอก บี้ย
ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ
รายได้จากทรัพยสินอื่น ๆ
ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน
ประมาณการไว้ต่ากว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ
รายได้ บ็ด ตล็ดอื่นๆ
ประมาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิน
ประมาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ

วันที่พิมพ : 11/5/2564 16:22:39

หน้า : 4/5

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรม นียมรถยนต

รวม

17,336,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

13,000,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

จานวน

36,000 บาท

จานวน

2,100,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

800,000 บาท

ประมาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ
ภาษีมูลค่า พิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
ประมาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ
ภาษีมูลค่า พิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ประมาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ
ภาษีธุรกิจ ฉพาะ
ประมาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ
ภาษีสรรพสามิต
ประมาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ
ค่าภาคหลวงแร่
ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ
ค่าภาคหลวงปิโตร ลียม
ประมาณการไว้ ท่ากับปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ
ค่าธรรม นียมจดทะ บียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน
ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ

วันที่พิมพ : 11/5/2564 16:22:39

หน้า : 5/5

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดา นินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอน ลือกทา
ประมาณการไว้ต่ากว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริงในป 2562 ปน กณฑในการคานวณ

รวม

16,210,000 บาท

จานวน

16,210,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 12/6/2563 14:45:31

น้า : 1/4

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลนาบอน
อาเภอนาบอน จัง วัดนครศรีธรรมราช
รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
งิน ดือน (ฝายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

812,760.00

832,860.00

882,000.00

935,000.00

28.34 %

1,200,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

24,000

เงินประจาตาแ น่ง

13,500.00

18,000.00

18,000.00

20,000.00

200 %

60,000

ค่าจ้างลกจ้างประจา

218,900.00

223,620.00

234,780.00

248,000.00

12.9 %

280,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

151,680.00

157,800.00

164,025.00

171,000.00

11.11 %

190,000

7,740.00

1,620.00

135.00

0.00

100 %

5,000

รวม งิน ดือน (ฝายประจา)

1,204,580.00

1,233,900.00

1,298,940.00

1,374,000.00

1,759,000

รวมงบบุคลากร

1,204,580.00

1,233,900.00

1,298,940.00

1,374,000.00

1,759,000

ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

5,000.00

100 %

10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

9,080.00

5,000.00

300 %

20,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

วันที่พิมพ์ : 12/6/2563 14:45:31

น้า : 2/4

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าเช่าบ้าน

27,600.00

36,000.00

36,000.00

45,000.00

33.33 %

60,000

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

22,956.00

29,744.00

4,770.00

30,000.00

33.33 %

40,000

50,556.00

65,744.00

49,850.00

85,000.00

0.00

0.00

0.00

55,000.00

136.36 %

130,000

53,341.00

28,338.00

64,914.00

80,000.00

-12.5 %

70,000

5,724.00

2,338.00

3,981.00

20,000.00

50 %

30,000

โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

200,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการบริ ารงานคลัง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

0.00

0.00

4,880.00

0.00

0 %

0

4,480.00

12,065.00

350.00

10,000.00

200 %

30,000

63,545.00

42,741.00

74,125.00

175,000.00

31,318.10

14,781.00

31,414.20

40,000.00

รวมค่าตอบแทน

130,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษี

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

560,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

25 %

50,000

วันที่พิมพ์ : 12/6/2563 14:45:31
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0.00

160.00

160.00

5,000.00

0 %

5,000

28,440.00

16,710.00

14,500.00

20,000.00

150 %

50,000

รวมค่าวัสดุ

59,758.10

31,651.00

46,074.20

65,000.00

105,000

รวมงบดา นินงาน

173,859.10

140,136.00

170,049.20

325,000.00

795,000

เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0 %

0

ต้เก็บแฟ้ม 4 ชั้น

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

21,000

ต้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,500

ต้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,500

ต้นิรภัย

0.00

0.00

19,900.00

0.00

0 %

0

ต้เ ล็ก 2 บาน

0.00

0.00

11,000.00

0.00

100 %

11,000

ต้เ ล็ก 4 ลิ้นชัก

0.00

7,900.00

0.00

0.00

0 %

0

โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 2

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สา รับงานสานัก
งาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

16,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

2,600

วัสดุคอมพิวเตอร์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที่พิมพ์ : 12/6/2563 14:45:31
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

2,500

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

7,900.00

32,900.00

0.00

99,100

รวมงบลงทุน

0.00

7,900.00

32,900.00

0.00

99,100

รวมงานบริหารงานคลัง

1,378,439.10

1,381,936.00

1,501,889.20

1,699,000.00

2,653,100

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

1,378,439.10

1,381,936.00

1,501,889.20

1,699,000.00

2,653,100

รวมทุกแผนงาน

1,378,439.10

1,381,936.00

1,501,889.20

1,699,000.00

2,653,100

วันที่พิมพ : 12/5/2564 13:56

น้า : 1/51

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลนาบอน
อาเภอนาบอน จัง วัดนครศรีธรรมราช
รายจ่ายจริง
ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

695,520.00

695,520.00

665,160.00

695,520.00

0 %

695,520

เงินคาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก

120,000.00

120,000.00

114,000.00

120,000.00

0 %

120,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

120,000.00

120,000.00

114,000.00

120,000.00

0 %

120,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตาบล

198,720.00

198,720.00

198,720.00

198,720.00

0 %

198,720

1,490,400.00

1,486,654.29

1,490,400.00

1,490,400.00

0 %

1,490,400

2,624,640.00

2,620,894.29

2,582,280.00

2,624,640.00

2,546,594.33

2,796,540.00

2,864,653.99

3,220,000.00

-3.73 %

3,100,000

84,000.00

84,000.00

84,000.00

84,000.00

0 %

84,000

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

วันที่พิมพ : 12/5/2564 13:56
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

เงินประจาตาแ นง

186,000.00

186,000.00

186,000.00

186,000.00

-9.68 %

168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

741,240.00

768,465.00

798,850.00

848,000.00

2 %

865,000

52,080.00

39,540.00

29,270.00

28,500.00

-35.09 %

18,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,609,914.33

3,874,545.00

3,962,773.99

4,366,500.00

4,235,500

รวมงบบุคลากร

6,234,554.33

6,495,439.29

6,545,053.99

6,991,140.00

6,860,140

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

29,324.00

70.51 %

50,000

คาเบี้ยประชุม

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

10,460.00

0.00

20,000.00

-50 %

10,000

14,795.00

37,865.00

80,830.00

100,000.00

0 %

100,000

14,795.00

48,325.00

80,830.00

154,324.00

187,502.00

88,406.70

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

109,578.00

200,000.00

-25 %

150,000

3,218.00

7,706.00

17,130.00

20,000.00

0 %

20,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

165,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

วันที่พิมพ : 12/5/2564 13:56
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

45,734.00

123,358.00

14,680.00

100,000.00

-50 %

50,000

โครงการจัดกิจกรรมในวัน าคัญของชาติ
งานรัฐพิธี รือตามนโยบายของรัฐ จัง วัด
และอาเภอ

66,490.00

35,180.00

48,020.00

50,000.00

0 %

50,000

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 ิง า
พระบรมราชินีนาถ

0.00

30,550.00

16,280.00

0.00

0 %

0

10,000.00

10,000.00

9,500.00

10,000.00

0 %

10,000

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

1,200.00

0.00

2,000.00

3,500.00

185.71 %

10,000

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

โครงการจัดทา ื่อประชา ัมพันธข้อมูลขาว
าร

14,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและ ร้างแรงจูงใจในการ
บริการที่ดี

117,683.00

18,186.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริ าร
มาชิก ภาเทศบาลและ ัว น้า วนราชการ

64,950.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดงานรัฐพิธีวันปิยม าราช
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
มเด็จพระบรมราชินีพันปี ลวง และวันแม
แ งชาติ (12 ิง าคม)
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย
โครงการจัดงานวันเทศบาล
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการเลือกตั้งขององคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น

0.00

0.00

9,660.00

100,000.00

400 %

500,000

โครงการวันคล้ายวันพระบรมราช มภพของ
พระบาม มเด็จพระบรมชนกาธิเบศรม าภูมิ
พลอดุลยเดชม าราชบรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพอแ งชาติ (5 ธันวาคม)

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

โครงการวันคล้ายวัน วรรคตของพระบาท
มเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ม าภูมิ
พลอดุลยเดชม าราชบรมนาถบพิตร (13
ตุลาคม)

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา มเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน)

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา มเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี ินทรม าวชิราลงกร
ณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ัว (28 กรกฎาคม)

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

โครงการ งเ ริมการดาเนินงานการจัด
กิจกรรมด้านการพัฒนา ตรีและครอบครัว

0.00

21,375.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

23,567.00

0.00

0 %

0

โครงการเ ริม ร้างความรู้เกี่ยวกับวินัย
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการเ ริม ร้างความรู้เพื่อเพิ่ม
ประ ิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

โครงการเ ริม ร้างคุณธรรมและจริยธรรม
แกบุคลากรของเทศบาลตาบลนาบอน

0.00

0.00

38,272.00

50,000.00

0 %

50,000

จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
(28 กรกฎาคม)

0.00

38,315.00

34,000.00

0.00

0 %

0

จัดงานวันคล้ายวัน วรรคต รัชกาลที่ 9 (13
ตุลาคม)

0.00

0.00

16,000.00

0.00

0 %

0

80,536.00

99,829.28

135,317.34

200,000.00

-25 %

150,000

591,313.00

472,905.98

474,004.34

1,003,500.00

73,152.00

92,874.40

47,186.10

100,000.00

0 %

100,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

1,260.00

10,500.00

0.00

50,000.00

-60 %

20,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

7,962.00

7,747.00

8,877.00

15,000.00

33.33 %

20,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

40,100.00

10,900.00

54,470.00

70,000.00

0 %

70,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

133,160.00

163,820.00

167,080.00

200,000.00

0 %

200,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

วั ดุคอมพิวเตอร

19,870.00

24,690.00

2,760.00

10,000.00

0 %

10,000

วั ดุอื่น

13,947.00

1,135.00

2,736.00

5,000.00

100 %

10,000

289,451.00

311,666.40

283,109.10

455,000.00

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,260,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

รวมค่าวัสดุ

435,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

292,278.18

305,480.82

376,409.45

500,000.00

0 %

500,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

37,837.97

34,282.85

65,656.24

80,000.00

0 %

80,000

คาบริการโทรศัพท

27,551.16

26,512.19

22,489.23

30,000.00

0 %

30,000

คาบริการไปรษณีย

17,332.00

11,561.00

10,785.00

20,000.00

0 %

20,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

26,038.73

42,516.10

35,588.20

50,000.00

0 %

50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

401,038.04

420,352.96

510,928.12

680,000.00

680,000

รวมงบดาเนินงาน

1,296,597.04

1,253,250.34

1,348,871.56

2,292,824.00

2,540,000

เก้าอี้ทางาน

0.00

2,500.00

0.00

0.00

0 %

0

เก้าอี้นั่งทางาน

0.00

0.00

1,900.00

0.00

0 %

0

5,990.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยก วน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

28,000

เครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้น วน

0.00

0.00

0.00

28,000.00

-100 %

0

เครื่อง แกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า
ออกงาน

0.00

0.00

0.00

9,700.00

-100 %

0

ตู้เ ล็กเก็บเอก าร

0.00

9,500.00

4,600.00

0.00

100 %

10,800

ถังน้าแบบ แตนเล

0.00

0.00

0.00

15,000.00

-100 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

เครื่องดูดฝุ่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องขยายเ ียงพร้อมอุปกรณ

0.00

130,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ชุดลาโพงขยายกลางแจ้ง

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

0.00

27,900.00

0.00

0.00

0 %

0

25,900.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

17,000

18,990.00

0.00

0.00

16,000.00

-100 %

0

เครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ี ชนิด
Network แบบที่ 1

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประ งค

0.00

0.00

0.00

7,000.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

50,880.00

169,900.00

6,500.00

85,700.00

65,800

รวมงบลงทุน

50,880.00

169,900.00

6,500.00

85,700.00

65,800

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
กล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก า รับงาน
ประมวลผล
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
รายจายอื่น

0.00

0.00

0.00

10,000.00

400 %

50,000

รวมรายจ่ายอื่น

0.00

0.00

0.00

10,000.00

50,000

รวมงบรายจ่ายอื่น

0.00

0.00

0.00

10,000.00

50,000

20,000.00

0.00

0.00

0.00

รวมเงินอุดหนุน

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบเงินอุดหนุน

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงานบริหารทั่วไป

7,602,031.37

7,918,589.63

7,900,425.55

9,379,664.00

9,515,940

832,860.00

882,000.00

932,583.00

1,144,800.00

44.13 %

1,650,000

0.00

0.00

0.00

24,000.00

-37.5 %

15,000

เงินประจาตาแ นง

18,000.00

18,000.00

18,000.00

25,000.00

140 %

60,000

คาจ้างลูกจ้างประจา

223,620.00

234,780.00

246,240.00

280,000.00

0 %

280,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

157,800.00

164,025.00

170,760.00

190,000.00

0 %

190,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0 %

0

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2564

1,620.00

135.00

0.00

5,000.00

5,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,233,900.00

1,298,940.00

1,367,583.00

1,668,800.00

2,200,000

รวมงบบุคลากร

1,233,900.00

1,298,940.00

1,367,583.00

1,668,800.00

2,200,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

9,080.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

คาเชาบ้าน

36,000.00

36,000.00

41,000.00

60,000.00

-20 %

48,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

29,744.00

4,770.00

24,080.00

26,700.00

49.81 %

40,000

65,744.00

49,850.00

65,080.00

116,700.00

0.00

0.00

36,300.00

130,000.00

0 %

130,000

28,338.00

64,914.00

67,970.00

155,000.00

-54.84 %

70,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

118,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

คาใช้จายในการประชา ัมพันธการจัดเก็บ
ภาษี

2,338.00

3,981.00

5,616.00

30,000.00

-33.33 %

20,000

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย ิน

0.00

0.00

0.00

200,000.00

-50 %

100,000

โครงการเพิ่มประ ิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการบริ ารงานคลัง

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-50 %

50,000

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย ิน

0.00

4,880.00

0.00

0.00

0 %

0

12,065.00

350.00

8,000.00

30,000.00

-16.67 %

25,000

42,741.00

74,125.00

117,886.00

645,000.00

14,781.00

31,414.20

31,201.90

50,000.00

-50 %

25,000

160.00

160.00

880.00

5,000.00

0 %

5,000

16,710.00

14,500.00

8,540.00

50,000.00

-50 %

25,000

รวมค่าวัสดุ

31,651.00

46,074.20

40,621.90

105,000.00

55,000

รวมงบดาเนินงาน

140,136.00

170,049.20

223,587.90

866,700.00

568,000

เก้าอี้ านักงานพนักพิง ูง

0.00

0.00

0.00

3,500.00

-100 %

0

เครื่องโทรศัพทพื้นฐาน

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0 %

0

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

395,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น
วั ดุคอมพิวเตอร

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ตู้เก็บแฟ้ม 4 ชั้น

0.00

0.00

0.00

21,000.00

-100 %

0

ตู้เก็บเอก ารบานเลื่อนกระจก

0.00

0.00

0.00

9,300.00

-100 %

0

ตู้เก็บเอก ารบานเลื่อนทึบ

0.00

0.00

0.00

5,500.00

-100 %

0

ตู้นิรภัย

0.00

19,900.00

0.00

0.00

0 %

0

ตู้เ ล็ก 2 บาน

0.00

11,000.00

0.00

11,000.00

-100 %

0

7,900.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โตะทางาน น้าเ ล็ก PVC 7 ลิ้นชัก

0.00

0.00

0.00

6,000.00

-100 %

0

โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวลผล
แบบที่ 2

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวลผล
แบบที่ 1

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

44,000

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก า รับงาน านัก
งาน

0.00

0.00

0.00

16,000.00

-100 %

0

เครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ขาวดา

0.00

0.00

0.00

7,800.00

-100 %

0

เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0.00

0.00

0.00

2,500.00

100 %

5,000

รวมค่าครุภัณฑ์

7,900.00

32,900.00

0.00

117,600.00

49,000

รวมงบลงทุน

7,900.00

32,900.00

0.00

117,600.00

49,000

รวมงานบริหารงานคลัง

1,381,936.00

1,501,889.20

1,591,170.90

2,653,100.00

2,817,000

ตู้เ ล็ก 4 ลิ้นชัก

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

8,983,967.37

9,420,478.83

9,491,596.45

12,032,764.00

12,332,940

เงินเดือนพนักงาน

103,851.14

0.00

0.00

297,900.00

0 %

297,900

คาจ้างลูกจ้างประจา

223,620.00

231,060.00

238,560.00

252,120.00

5.9 %

267,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

758,539.35

775,565.00

791,140.00

820,080.00

1.33 %

831,000

76,735.48

65,800.00

55,340.00

54,480.00

-13.73 %

47,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,162,745.97

1,072,425.00

1,085,040.00

1,424,580.00

1,442,900

รวมงบบุคลากร

1,162,745.97

1,072,425.00

1,085,040.00

1,424,580.00

1,442,900

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

4,200.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

4,200.00

0.00

0.00

10,000.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

15,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

22,125.00

2,750.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

17,400.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

70,440.00

61,200.00

14,940.00

140,000.00

-28.57 %

100,000

109,965.00

63,950.00

14,940.00

140,000.00

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0.00

48,400.00

17,635.00

155,000.00

-67.74 %

50,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

34,950.00

30,100.00

44,300.00

70,000.00

0 %

70,000

วั ดุเครื่องแตงกาย

0.00

44,620.00

41,650.00

10,000.00

400 %

50,000

วั ดุเครื่องดับเพลิง

118,260.00

149,200.00

49,000.00

50,000.00

100 %

100,000

0.00

3,552.00

2,210.00

10,000.00

0 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

153,210.00

275,872.00

154,795.00

300,000.00

285,000

รวมงบดาเนินงาน

267,375.00

339,822.00

169,735.00

450,000.00

420,000

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

120,000

ค่าวัสดุ

วั ดุอื่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
พัดลม

5,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

120,000.00

0.00

0.00

0 %

0

11,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องรับ- งวิทยุ ระบบ VHF / FM ชนิด
ประจาที่

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

เครื่องรับ- งวิทยุ ระบบ VHF / FM ชนิด
มือถือ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

84,000

ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ วนควบ
(เพิ่มเติม)

0.00

0.00

85,400.00

0.00

0 %

0

อุปกรณบันทึกภาพแผนเครือขาย (Network
Video Recorder) แบบ 8 ชอง

0.00

24,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

5,900.00

0.00

0 %

0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
กล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบ
มัมคงที่ า รับติดตั้งภายนอกอาคาร
(Outdoor Fixed Network Camera) แบบ
ที่ 1
เครื่องรับ งวิทยุ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งอุปกรณ วน
ควบ (เพิ่มเติม)
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

0.00

0.00

0.00

50,000.00

100 %

100,000

รวมค่าครุภัณฑ์

16,500.00

144,000.00

91,300.00

50,000.00

214,000

รวมงบลงทุน

16,500.00

144,000.00

91,300.00

50,000.00

214,000

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเ ลือ
ประชาชนขององคกรปกครอง วนท้องถิ่น
ระดับอาเภอ

0.00

0.00

0.00

40,000.00

0 %

40,000

อุด นุนโครงการ ถานที่กลางศูนยปฏิบัติ
การใ ้ความชวยเ ลือประชาชน ระดับ
อาเภอ

0.00

0.00

40,000.00

0.00

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

0.00

0.00

40,000.00

40,000.00

40,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

40,000.00

40,000.00

40,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

1,446,620.97

1,556,247.00

1,386,075.00

1,964,580.00

2,116,900

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
และ าธารณภัยในชุมชน

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

โครงการป้องกันและลดอบุติเ ตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลวันขึ้นปีใ ม

1,350.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลวันขึ้นปีใ ม

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลวัน งกรานต

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

โครงการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิง

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอา าภัย
พิบัติประจาเทศบาลตาบลนาบอน

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0 %

200,000

โครงการฝึกอบรม รือทบทวน มาชิก อป
พร.

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

รวมค่าใช้สอย

1,350.00

0.00

0.00

370,000.00

370,000

รวมงบดาเนินงาน

1,350.00

0.00

0.00

370,000.00

370,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

1,350.00

0.00

0.00

370,000.00

370,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

1,447,970.97

1,556,247.00

1,386,075.00

2,334,580.00

2,486,900

1,029,765.47

1,069,560.00

1,415,059.36

1,986,120.00

16.72 %

2,318,220

42,000.00

42,000.00

42,000.00

105,000.00

100 %

210,000

964,091.61

985,833.00

844,873.87

984,950.00

15.25 %

1,135,140

94,852.26

91,745.00

55,095.16

73,980.00

24.49 %

92,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,130,709.34

2,189,138.00

2,357,028.39

3,150,050.00

3,755,460

รวมงบบุคลากร

2,130,709.34

2,189,138.00

2,357,028.39

3,150,050.00

3,755,460

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-50 %

10,000

42,000.00

42,000.00

51,000.00

60,000.00

0 %

60,000

0.00

0.00

1,500.00

29,200.00

-100 %

0

42,000.00

42,000.00

52,500.00

109,200.00

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

70,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

256,660.00

289,855.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

470,500.00

765,000.00

-60.78 %

300,000

คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และ
งนักเรียนเข้ารวมประกวด การแขงขันตางๆ

9,949.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และ
งนักเรียนเข้ารวมประกวดและแขงขันตางๆ

0.00

23,500.00

13,510.00

80,000.00

-37.5 %

50,000

93,120.00

175,064.00

105,221.00

120,000.00

-16.67 %

100,000

22,040.00

11,350.00

0.00

110,000.00

-72.73 %

30,000

381,769.00

499,769.00

589,231.00

1,075,000.00

21,892.00

15,868.00

43,499.00

30,000.00

0 %

30,000

9,140.00

0.00

2,550.00

20,000.00

0 %

20,000

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

วั ดุคอมพิวเตอร

0.00

22,865.00

10,300.00

20,000.00

0 %

20,000

วั ดุอื่น

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-33.33 %

20,000

51,032.00

38,733.00

56,349.00

100,000.00

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

480,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุกีฬา

รวมค่าวัสดุ

90,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

37,311.29

30,426.34

31,710.04

50,000.00

40 %

70,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

35,209.16

32,271.31

50,757.01

70,000.00

-28.57 %

50,000

คาบริการโทรศัพท

19,195.80

17,719.20

17,856.16

20,000.00

50 %

30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

91,716.25

80,416.85

100,323.21

140,000.00

150,000

รวมงบดาเนินงาน

566,517.25

660,918.85

798,403.21

1,424,200.00

790,000

เก้าอี้ทางาน

0.00

3,000.00

3,800.00

4,000.00

-100 %

0

เครื่องเข้าเลม ันกาวร้อน

0.00

0.00

0.00

12,000.00

-100 %

0

เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร

0.00

0.00

11,990.00

0.00

0 %

0

เครื่องโทรศัพทพื้นฐาน

0.00

3,980.00

0.00

0.00

0 %

0

ตู้เก็บเอก ารชนิดกระจกบานเลื่อน

0.00

0.00

0.00

7,000.00

-100 %

0

ตู้เก็บเอก ารชนิดกระจกบานเลื่อนทรงเตี้ย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

6,000

โตะทางานพร้อมเก้าอี้

0.00

5,800.00

6,500.00

7,500.00

-100 %

0

โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0 %

0

14,900.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

10,488.00

10,488.00

0.00

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

พัดลมติดผนัง
พัดลมอุต า กรรม
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563
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ครุภัณฑการศึกษา
โตะนักเรียนอนุบาล

26,600.00

22,500.00

0.00

0.00

0 %

0

โตะโรงอา ารอนุบาล

19,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

11,000.00

-100 %

0

เครื่องเลนดีวีดี

0.00

1,980.00

0.00

0.00

0 %

0

ชุดลาโพงกลางแจ้งแบบมีล้อลาก

0.00

0.00

0.00

13,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

12,990.00

0.00

0 %

0

12,990.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

6,500

0.00

0.00

19,500.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

2,700.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

17,000.00

-100 %

0

ครุภัณฑการเกษตร
เครื่อง ูบน้า มอเตอรไฟฟ้า
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
กล้องถายภาพระบบดิจิตอล
โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)
ครุภัณฑวิทยาศา ตร รือการแพทย
เตียงเด็ก
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
เครื่องกรองน้า
ครุภัณฑ ารวจ
บันได 9 ขั้น
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร า รับ านักงาน
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ
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ปี 2562
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เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึก
(Inkjet)

0.00

7,700.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ

0.00

0.00

0.00

4,300.00

-100 %

0

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

127,000.00

0.00

0.00

0 %

0

73,490.00

190,448.00

65,268.00

78,500.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

100,000.00

50,000

รวมงบลงทุน

73,490.00

190,448.00

65,268.00

178,500.00

62,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

2,770,716.59

3,040,504.85

3,220,699.60

4,752,750.00

4,607,960

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ครุภัณฑอื่น
ไม้กระดก
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รวมค่าครุภัณฑ์

12,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ
ร้าง

-50 %

50,000

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

100 %

33,200
33,200
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
กิจกรรม งเ ริมศักยภาพนักเรียนตามวัย

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

0.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา เงินอุด นุน า รับ งเ ริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นโครงการ
นับ นุนคาใช้จายการบริ าร ถานศึกษา
า รับคาใช้จายในการปรับปรุง ลัก ูตร

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา เงินอุด นุน า รับ นับ นุนคา
จัดการเรียนการ อน

0.00

0.00

0.00

102,000.00

-100 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา เงินอุด นุน า รับ นับ นุน
อา ารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลนาบอน

0.00

0.00

0.00

294,000.00

-41.67 %

171,500

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเด็ก
ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
นาบอน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา เงินอุด นุน า รับ นับ นุน
อา ารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนา
บอน

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

520,000.00

-30.77 %

360,000

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา เพื่อจายเป็น คาจัดการเรียนการ
อน (ราย ัว)

134,300.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา เพื่อจายเป็น เงินอุด นุน า รับ
งเ ริมศักยภาพกรจัดการศึกษาท้องถิ่น
า รับคาใช้จายอินเตอรเน็ตโรงเรียน

9,600.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา เพื่อจายเป็น เงินอุด นุน า รับ
งเ ริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
า รับคาใช้จายในการปรับปรุง ลัก ูตร

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา เพื่อจายเป็น เงินอุด นุน า รับ
งเ ริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
า รับคาใช้จายในการพัฒนา/ปรับปรุง ้อง
มุดโรงเรียน

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา เพื่อจายเป็น เงินอุด นุน า รับ
งเ ริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
า รับคาใช้จายในการพัฒนาแ ลงเรียนรู้
ในโรงเรียน

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา เพื่อจายเป็น เงินอุด นุน า รับ
งเ ริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
า รับคาใช้จายในการรณรงคป้องกันยา
เ พติดใน ถานศึกษา

21,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา เพื่อจายเป็น เงินอุด นุน า รับ
นับ นุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

157,509.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา เพื่อจายเป็น เงินอุด นุน า รับ
นับ นุนอา ารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลนาบอน

272,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา เพื่อจายเป็น เงินอุด นุน า รับ
นับ นุนอา ารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลนาบอน

278,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561
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ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา กิจกรรม งเ ริมคุณธรรม
จริยธรรมคานิยมอันพึงประ งค

0.00

10,000.00

3,000.00

0.00

0 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา เงินอุด นุน า รับคาใช้จายใน
การจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

0.00

255,564.00

248,540.00

0.00

0 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา เงินอุด นุน า รับ งเ ริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เงินอุด
นุน า รับ งเ ริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น า รับคาใช้จายในการปรับ
ปรุง ลัก ูตร

0.00

0.00

20,000.00

0.00

0 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา เงินอุด นุน า รับ งเ ริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เงินอุด
นุน า รับ งเ ริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น า รับคาใช้จายในการ
พัฒนา/ปรับปรุง ้อง มุดโรงเรียน

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0 %

0
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โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา เงินอุด นุน า รับ งเ ริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เงินอุด
นุน า รับ งเ ริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น า รับคาใช้จายในการ
รณรงคการป้องกันยาเ พติดใน ถานศึกษา

0.00

448.00

21,000.00

0.00

0 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา เงินอุด นุน า รับ งเ ริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เงินอุด
นุน า รับ งเ ริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น า รับคาใช้จายอินเตอรเน็ต
โรงเรียน

0.00

0.00

16,800.00

0.00

0 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา เงินอุด นุน า รับ งเ ริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถื่น เงินอุด
นุน า รับ งเ ริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น า รับคาใช้จายในการพัฒนา
แ ลงเรียนรู้ในโรงเรียน

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา เงินอุด นุน า รับ นับ นุนคา
จัดการเรียนการ อนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0.00

76,500.00

57,800.00

0.00

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ
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ปี 2562
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ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา เงินอุด นุน า รับ นับ นุน
อา ารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลนาบอน

0.00

199,900.00

223,800.00

0.00

0 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา เงินอุด นุน า รับ นับ นุน
อา ารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนา
บอน

0.00

351,000.00

354,800.00

0.00

0 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายบริ าร ถาน
ศึกษาเงินอุด นุน า รับกิจกรรม งเ ริม
ุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

12,000.00

-100 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายบริ าร ถาน
ศึกษาเงินอุด นุน า รับจัดกิจกรรม งเ ริม
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึ่ง
ประ งค
เงินอุด นุน า รับ งเ ริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการ นับ นุนคา
ใช้จายการบริ าร ถานศึกษา เงินอุด นุน
า รับ งเ ริมศักยภาพ า รับคาใช้จายใน
การพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
เทศบาลนาบอน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

เงินอุด นุน า รับ งเ ริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการ นับ นุนคา
ใช้จายการบริ าร ถานศึกษา เงินอุด นุน
า รับ งเ ริมศักยภาพ า รับคาใช้จายใน
การพัฒนาและปรับปรุง ้อง มุดโรงเรียน

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0 %

100,000

เงินอุด นุน า รับ งเ ริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการ นับ นุนคา
ใช้จายการบริ าร ถานศึกษา เงินอุด นุน
า รับ งเ ริมศักยภาพ า รับคาใช้จายใน
การพัฒนาแ ลงเรียนรู้ในโรงเรียน

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

เงินอุด นุน า รับ งเ ริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการ นับ นุนคา
ใช้จายการบริ าร ถานศึกษา า รับคาใช้
จายในโครงการอบรม ัมมนา “การจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ถานศึกษา
ปฐมวัยขององคกรปกครอง วนท้องถิ่นตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561” และ “การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานขององคกรปกครอง วนท้องถิ่นตามกฎ
กระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561”

0.00

0.00

0.00

44,000.00

-100 %

0

วันที่พิมพ : 12/5/2564 13:56

น้า : 29/51

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

เงินอุด นุน า รับ งเ ริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น เงินอุด นุน า รับ ง
เ ริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา เงินอุด นุน า รับ งเ ริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น า รับคา
ใช้จายอินเตอรเน็ตโรงเรียน

0.00

0.00

0.00

16,800.00

0 %

16,800

เงินอุด นุน า รับ งเ ริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่นโครงการ นับ นุนคาใช้
จายการบริ าร ถานศึกษา เงินอุด นุน
า รับ งเ ริมศักยภาพ า รับคาใช้จายใน
การรณรงคการป้องกันยาเ พติดใน ถาน
ศึกษา

0.00

0.00

0.00

21,000.00

0 %

21,000

เงินอุด นุน า รับ นับ นุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

0.00

0.00

0.00

367,900.00

-30.77 %

254,700

เงินอุด นุน า รับ นับ นุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษา า รับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ศพด
.)

0.00

0.00

0.00

67,800.00

46.09 %

99,050

รวมค่าใช้สอย

1,042,909.00

973,412.00

1,175,740.00

1,675,500.00

19,786.00

8,240.00

50,704.00

50,000.00

1,103,050

ค่าวัสดุ
วั ดุงานบ้านงานครัว

-40 %

30,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาอา ารเ ริม (นม)

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
-34.21 %

ปี 2564

266,841.86

256,660.22

266,396.12

395,200.00

260,000

รวมค่าวัสดุ

286,627.86

264,900.22

317,100.12

445,200.00

290,000

รวมงบดาเนินงาน

1,329,536.86

1,238,312.22

1,492,840.12

2,120,700.00

1,426,250

เครื่องปรับอากาศ แบบแยก วน

0.00

0.00

0.00

70,000.00

-100 %

0

ชั้นวางรองเท้านักเรียนแบบลูกฟูกเรียบ

0.00

0.00

0.00

95,000.00

-100 %

0

พัดลมฝาพนังพร้อมติดตั้ง

0.00

0.00

0.00

75,000.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

0.00

240,000.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

240,000.00

0

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

1,329,536.86

1,238,312.22

1,492,840.12

2,360,700.00

1,426,250

รวมแผนงานการศึกษา

4,100,253.45

4,278,817.07

4,713,539.72

7,113,450.00

6,034,210

เงินเดือนพนักงาน

542,169.00

574,080.00

610,560.00

677,760.00

0 %

677,760

เงินประจาตาแ นง

42,000.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

0 %

42,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

คาจ้างลูกจ้างประจา

220,020.00

227,340.00

234,780.00

246,240.00

4.78 %

258,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

661,676.13

721,100.00

731,390.00

935,720.00

-18.91 %

758,760

81,606.23

77,655.00

67,450.00

84,000.00

-28.57 %

60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,547,471.36

1,642,175.00

1,686,180.00

1,985,720.00

1,796,520

รวมงบบุคลากร

1,547,471.36

1,642,175.00

1,686,180.00

1,985,720.00

1,796,520

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

30,000.00

100 %

60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

8,400.00

197.62 %

25,000

14,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

2,756.00

2,044.00

5,000.00

-100 %

0

14,000.00

2,756.00

2,044.00

43,400.00

808,460.00

810,277.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

850,084.00

1,088,000.00

18.75 %

1,292,000

16,289.00

2,000.00

5,370.00

50,000.00

0 %

50,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

85,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาบารุงรักษาและซอมแซม

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

134,480.00

133,205.05

80,570.00

150,000.00

959,229.00

945,482.05

936,024.00

1,288,000.00

3,755.00

8,190.00

7,750.00

20,000.00

-50 %

10,000

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

121,130.00

52,360.00

69,718.00

80,000.00

0 %

80,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

29,800.00

51,575.00

75,744.00

100,000.00

0 %

100,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

124,260.00

139,830.00

147,250.00

200,000.00

-25 %

150,000

0.00

0.00

0.00

70,000.00

-85.71 %

10,000

วั ดุการเกษตร

10,070.00

16,740.00

26,770.00

20,000.00

-50 %

10,000

วั ดุเครื่องแตงกาย

14,600.00

5,500.00

14,630.00

20,000.00

-50 %

10,000

วั ดุคอมพิวเตอร

2,800.00

3,299.00

3,160.00

20,000.00

-75 %

5,000

วั ดุอื่น

9,746.00

1,780.00

5,480.00

20,000.00

-50 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

316,161.00

279,274.00

350,502.00

560,000.00

395,000

รวมงบดาเนินงาน

1,289,390.00

1,227,512.05

1,288,570.00

1,891,400.00

1,922,000

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าใช้สอย

-33.33 %

ปี 2564
100,000
1,442,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุงานบ้านงานครัว

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
คอมพิวเตอร า รับ านักงาน

100 %

17,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
ตู้เ ล็กใ เอก าร

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

2,800.00

0.00

0.00

0 %

0

18,990.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

1,990.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

203,300.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

20,980.00

206,100.00

0.00

50,000.00

17,000

รวมงบลงทุน

20,980.00

206,100.00

0.00

50,000.00

17,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

2,857,841.36

3,075,787.05

2,974,750.00

3,927,120.00

3,735,520

28,915.00

32,400.00

0.00

40,000.00

รวมค่าใช้สอย

28,915.00

32,400.00

0.00

40,000.00

40,000

รวมงบดาเนินงาน

28,915.00

32,400.00

0.00

40,000.00

40,000

รวมงานโรงพยาบาล

28,915.00

32,400.00

0.00

40,000.00

40,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค า รับงาน
ประมวลผล
เครื่อง ารองไฟฟ้า
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รายจายเพื่อซอมแซมบารุงรักษาโครง ร้าง
ของครุภัณฑขนาดใ ญ

งานโรงพยาบาล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอด

0 %

40,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
และกาจัดพา นะนาโรค

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

โครงการเทศบาล ร้าง ุขภาพ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการปลูก ร้างจิต านึกรักษ ิ่งแวดล้อม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า

14,964.00

20,955.00

24,795.00

30,000.00

-16.67 %

25,000

รวมค่าใช้สอย

14,964.00

20,955.00

24,795.00

80,000.00

75,000

รวมงบดาเนินงาน

14,964.00

20,955.00

24,795.00

80,000.00

75,000

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

14,964.00

20,955.00

24,795.00

80,000.00

115,000

รวมแผนงานสาธารณสุข

2,901,720.36

3,129,142.05

2,999,545.00

4,047,120.00

3,890,520

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนเอกชน
โครงการพระราชดาริด้าน าธารณ ุข

100 %

40,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

587,939.02

598,320.00

627,420.00

856,810.00

17.58 %

1,007,400

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

18,000.00

18,000.00

18,000.00

28,500.00

110.53 %

60,000

159,120.00

16,995.00

0.00

222,000.00

-49.19 %

112,800

300.00

25.00

0.00

10,000.00

140 %

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

765,359.02

633,340.00

645,420.00

1,127,310.00

1,214,200

รวมงบบุคลากร

765,359.02

633,340.00

645,420.00

1,127,310.00

1,214,200

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

39,100.00

100,000.00

-50 %

50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

3,780.00

10,000.00

0 %

10,000

คาเชาบ้าน

0.00

0.00

0.00

12,000.00

300 %

48,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

0.00

2,400.00

7,200.00

10,000.00

50 %

15,000

0.00

2,400.00

50,080.00

132,000.00

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

123,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

190,992.00

527,803.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

450,337.00

500,000.00

50 %

750,000

0.00

0.00

6,140.00

20,000.00

150 %

50,000

189,354.30

42,240.00

255,063.00

610,000.00

-75.41 %

150,000

380,346.30

570,043.00

711,540.00

1,130,000.00

1,400.00

14,933.00

8,458.00

15,000.00

0 %

15,000

157,348.00

61,145.00

166,853.20

300,000.00

0 %

300,000

21,611.00

30,370.00

36,507.00

80,000.00

0 %

80,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0.00

5,600.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

10,690.00

14,900.00

14,060.00

30,000.00

0 %

30,000

วั ดุการเกษตร

2,400.00

22,500.00

2,900.00

50,000.00

0 %

50,000

วั ดุคอมพิวเตอร

390.00

0.00

4,090.00

5,000.00

200 %

15,000

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

รวมค่าวัสดุ

193,839.00

149,448.00

232,868.20

535,000.00

545,000

รวมงบดาเนินงาน

574,185.30

721,891.00

994,488.20

1,797,000.00

1,618,000

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

950,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุกอ ร้าง

วั ดุอื่น
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
เก้าอี้ทางาน

0.00

0.00

2,300.00

0.00

0 %

0

เก้าอี้ทางาน

0.00

0.00

2,500.00

0.00

100 %

3,000

ชุดตัดแก

0.00

13,520.00

0.00

0.00

0 %

0

ตู้เก็บเอก าร

0.00

0.00

5,500.00

0.00

0 %

0

ตู้เ ล็กเก็บเอก าร

0.00

5,500.00

0.00

0.00

0 %

0

ตู้เอก าร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

4,000

โตะทางานพร้อมเก้าอี้

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

7,500

ปั้มลม

0.00

26,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

2,300.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร

0.00

29,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก

0.00

0.00

20,800.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก า รับงาน
ประมวลผล

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

22,000

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร

0.00

7,900.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

4,300

ินเจียร
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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ปี 2564

0.00

2,800.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

374,000.00

50,000.00

0 %

50,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

87,020.00

405,100.00

50,000.00

กอ ร้างคูระบายน้า ค ล. (รางเปิด) ลัง ้อง
แถวบ้านนาง ุพิศ

216,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาเขียนแบบโครงการตางๆ ของเทศบาล
ตาบลนาบอน

0.00

0.00

0.00

150,000.00

-100 %

0

คาเขียนแบบอาคารฟิตเน

0.00

0.00

120,000.00

0.00

0 %

0

คาชดเชยคางานกอ ร้างตาม ัญญาแบบปรับ
ราคาได้(คาK)

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

270,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างราวกันอันตราย (เลียบถนน
ทางขึ้น านักงาน าธารณะ ุข) เทศบาล
ตาบลนาบอน

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งกัน าด ลังคาบริเวณริม
ลังคาภายในอาคารโรงเรียนเทศบาลนา
บอน

0.00

0.00

0.00

17,000.00

-100 %

0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

90,800

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ

โครงการกอ ร้างถนนค ล.ซอย ามพี่น้อง
(เพิ่มเติม)
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โครงการติดตั้งประตูเ ล็กม้วนอาคาร
โรงเรียนเทศบาลนาบอน

0.00

0.00

0.00

15,000.00

-100 %

0

โครงการติดตั้งรั้วตาขายเ ล็กถักบริเวณรอบ
นามฟุตซอล

0.00

0.00

0.00

250,000.00

-100 %

0

โครงการติดตั้งรางน้าฝน แตนเล บริเวณ
อาคารด้าน ลังโรงยิมเนเซียมอเนกประ งค
เทศบาลตาบลนาบอน

0.00

0.00

0.00

120,000.00

-100 %

0

โครงการติดตั้งรางน้าฝนแ ตนเล บริเวณริม
ลังคาภายในอาคารโรงเรียนเทศบาลนา
บอน

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

โครงการติดตั้งราวระเบียงกันตก แตนเล บ
ริเวณ ้องโถงด้านในอาคารโรงเรียนเทศบาล
นาบอน

0.00

0.00

0.00

78,000.00

-100 %

0

โครงการติดตั้งเ ล็กดัดบริเวณอาคารโรง
ยิมเนเซียมอเนกประ งคเทศบาลตาบลนา
บอน

0.00

0.00

0.00

82,000.00

-100 %

0

โครงการติดตั้งเ ล็กดัดประตูด้านข้างใน
อาคารและเ ล็กดัดเ นือชองประตูด้านข้าง
ในอาคารโรงเรียนเทศบาลนาบอน

0.00

0.00

0.00

8,500.00

-100 %

0

โครงการติดตั้งเ ล็กดัดเ นือชองระบาย ้อง
น้า

0.00

0.00

0.00

8,500.00

-100 %

0
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โครงการทาเ ล็กดัดป้องกันกระจกพื้นที่ภาย
ในโรงยิมเนเซียมเอนกประ งค

0.00

0.00

77,000.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณถนน
ทาง ลวง ายควนไม้แดง-จันดี

0.00

0.00

0.00

190,000.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณถนน
าธารณะในเขตเทศบาล

0.00

0.00

0.00

490,000.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณรอบ
ระน้า นองไม้ตาย วนที่ 1

0.00

0.00

0.00

225,400.00

-100 %

0

48,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

โครงการขยายไ ลทาง นองไม้ตาย วนที่ 2

0.00

0.00

40,000.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งมุ้งลวดภายในอาคารโรงเรียน
เทศบาลนาบอน

0.00

0.00

0.00

70,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

7,000.00

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

534,000.00

0.00

297,000.00

1,831,400.00

0

รวมงบลงทุน

534,000.00

87,020.00

702,100.00

1,881,400.00

90,800

โครงการปรับปรุงราว แตนเล กันตกบริเวณ
ระน้า นองไม้ตาย วนที่ 1
ปรับปรุงภูมิทัศนรอบ ระน้า นองไม้ตาย
วนที่ 1
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
คาบารุงและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
เงินอุด นุน วนราชการ

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-50 %

50,000

รวมเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

100,000.00

50,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

100,000.00

50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

1,873,544.32

1,442,251.00

2,342,008.20

4,905,710.00

2,973,000

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

260,000

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

0.00

260,000

รวมงานไฟฟ้าถนน

0.00

0.00

0.00

0.00

260,000

งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณถนน
าธารณะในเขตเทศบาลตาบลนาบอน

100 %

260,000
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการฝังกลบขยะมูลฝอยอยางถูก ลัก
ุขาภิบาล

147,000.00

0.00

0.00

150,000.00

-100 %

0

0.00

34,995.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

รวมค่าใช้สอย

147,000.00

34,995.00

0.00

170,000.00

20,000

รวมงบดาเนินงาน

147,000.00

34,995.00

0.00

170,000.00

20,000

0.00

0.00

0.00

200,000.00

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

147,000.00

34,995.00

0.00

370,000.00

20,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

2,020,544.32

1,477,246.00

2,342,008.20

5,275,710.00

3,253,000

โครงการรณรงคการคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑการเกษตร
เครื่องเติมอากาศแบบกัง ันตีน้า

-100 %

0
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการจัดทา ทบทวน ปรับปรุง และ
พัฒนาคุณภาพแผนชุมชน

0.00

6,750.00

0.00

0.00

0 %

0

1,667.00

7,817.80

0.00

15,000.00

0 %

15,000

โครงการปรองดอง มานฉันท

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

โครงการ งเ ริมและฝึกอาชีพใ ้แก
ประชาชน

0.00

0.00

0.00

70,000.00

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

1,667.00

14,567.80

0.00

135,000.00

15,000

รวมงบดาเนินงาน

1,667.00

14,567.80

0.00

135,000.00

15,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1,667.00

14,567.80

0.00

135,000.00

15,000

โครงการจัดทาประชาคมทุกระดับ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการเทศบาล ร้าง ุขภาพ

12,000.00

18,000.00

18,000.00

20,000.00

-100 %

0

โครงการปลูก ร้างจิต านึกรักษ ิ่งแวดล้อม

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ ายาเ พติด

27,730.00

28,858.00

28,725.00

50,000.00

0 %

50,000

โครงการ งเ ริมการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนา ตรีและ
ครอบครัว

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

55,241.00

39,030.00

15,153.00

0.00

100 %

50,000

รวมค่าใช้สอย

94,971.00

85,888.00

61,878.00

150,000.00

150,000

รวมงบดาเนินงาน

94,971.00

85,888.00

61,878.00

150,000.00

150,000

โครงการ งเ ริมและฝึกอาชีพใ ้แก
ประชาชน

วันที่พิมพ : 12/5/2564 13:56

น้า : 45/51

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนเอกชน

0.00

40,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

40,000.00

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

0.00

40,000.00

0.00

40,000.00

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

40,000.00

0.00

40,000.00

0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

94,971.00

125,888.00

61,878.00

190,000.00

150,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

96,638.00

140,455.80

61,878.00

325,000.00

165,000

เงินอุด นุนทั่วไป ด้าน าธารณ ุข า รับ
การดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดาริด้าน าธารณ ุข
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการจัดแขงกีฬาเทศบาลและจัด งนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันในโอกา ตางๆ

0.00

21,780.00

37,640.00

50,000.00

0 %

50,000

โครงการจัด งนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันใน
โอกา ตางๆ

8,600.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

8,600.00

21,780.00

37,640.00

50,000.00

50,000

รวมงบดาเนินงาน

8,600.00

21,780.00

37,640.00

50,000.00

50,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

8,600.00

21,780.00

37,640.00

50,000.00

50,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการจัดกิจกรรมวัน าคัญทางศา นา
และประเพณีท้องถิ่น

16,520.00

4,932.00

20,872.00

150,000.00

-80 %

30,000

4,300.00

4,300.00

4,800.00

5,000.00

100 %

10,000

โครงการประเพณีรดน้าขอพรผู้ ูงอายุ

0.00

0.00

0.00

41,000.00

21.95 %

50,000

โครงการประเพณีลอยกระทง

0.00

0.00

102,771.00

150,000.00

-33.33 %

100,000

โครงการประเพณี งกรานต (รดน้าขอพรผู้
ูงอายุ)

18,239.00

18,689.00

29,575.00

0.00

0 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา กิจกรรมวันเด็กแ งชาติ

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา กิจกรรมวันแมแ งชาติ

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา กิจกรรม ัปดา วันเด็ก

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

-40 %

30,000

โครงการทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใ ม
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา กิจกรรม าย ัมพันธจากแม ูลูก

0.00

0.00

0.00

20,000.00

รวมค่าใช้สอย

79,059.00

27,921.00

208,018.00

416,000.00

240,000

รวมงบดาเนินงาน

79,059.00

27,921.00

208,018.00

416,000.00

240,000

122,750.00

165,250.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

140,000.00

140,000.00

0 %

140,000

รวมเงินอุดหนุน

122,750.00

165,250.00

140,000.00

140,000.00

140,000

รวมงบเงินอุดหนุน

122,750.00

165,250.00

140,000.00

140,000.00

140,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

201,809.00

193,171.00

348,018.00

556,000.00

380,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

210,409.00

214,951.00

385,658.00

606,000.00

430,000

0 %

20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
เงินอุด นุน วนราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ
คาเขียนแบบโครงการตางๆ ของเทศบาล
ตาบลนาบอน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

150,000

คาชดเชยคางานกอ ร้างตาม ัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

โครงการกอ ร้างเทพื้นคอนกรีตบริเวณโรง
จอดรถยนต น้า านักงานเทศบาลตาบลนา
บอน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

80,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

500,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

740,000

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

0.00

740,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

0.00

0.00

0.00

0.00

740,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

0.00

0.00

0.00

0.00

740,000

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ
ร้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
คาชาระ นี้เงินต้น

1,630,110.66

1,649,976.15

1,415,637.61

1,182,000.00

0 %

1,182,000

คาชาระดอกเบี้ย

169,163.01

121,014.70

72,309.20

44,100.00

0 %

44,100

เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม

184,393.00

181,338.00

172,495.00

213,200.00

54.89 %

330,216

0.00

0.00

7,660.00

0.00

100 %

6,920

เบี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ

2,844,300.00

3,039,300.00

3,090,600.00

3,805,000.00

-8.02 %

3,500,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

563,200.00

661,600.00

634,400.00

692,000.00

4.05 %

720,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอด

18,000.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

0 %

18,000

958.00

16,629.00

16,580.00

36,900.00

35.5 %

50,000

90,582.68

92,689.60

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายเกี่ยวกับการจราจร

0.00

0.00

23,400.00

50,000.00

0 %

50,000

คาบารุง ันนิบาตเทศบาลแ งประเทศไทย

0.00

0.00

31,630.39

35,500.00

-4.23 %

34,000

เงิน มทบระบบ ลักประกัน ุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น รือพื้นที่

0.00

0.00

50,000.00

70,000.00

0 %

70,000

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

366,000.00

390,000.00

390,000.00

361,000.00

8.53 %

391,800

เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน

ารองจาย
รายจายตามข้อผูกพัน

เงินชวยพิเศษ
เงิน มทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินชวยคาครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.)

ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
20.91 %

ปี 2564

20,041.00

20,676.00

20,676.00

20,676.00

25,000

รวมงบกลาง

5,886,748.35

6,191,223.45

5,943,388.20

6,558,376.00

6,452,036

รวมงบกลาง

5,886,748.35

6,191,223.45

5,943,388.20

6,558,376.00

6,452,036

รวมงบกลาง

5,886,748.35

6,191,223.45

5,943,388.20

6,558,376.00

6,452,036

รวมแผนงานงบกลาง

5,886,748.35

6,191,223.45

5,943,388.20

6,558,376.00

6,452,036

รวมทุกแผนงาน

25,648,251.82

26,408,561.20

27,323,688.57

38,293,000.00

35,784,606

น้า : 1/98
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทศบาลตาบลนาบอน
อา ภอ นาบอน จัง วัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,784,606 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

9,515,940 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,860,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

2,624,640 บาท

งิน ดือนนายก/รองนายก

จานวน

695,520 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนนายก ทศมนตรีจานวน 1
อัตราๆ ละ 27,600 บาท/ ดือน และรองนายก
ทศมนตรี จานวน 2 อัตราๆ ละ 15,180 บาท/ ดือน
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ดือน งินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี มาชิก ภา ทศบาลที่ดารง
ตาแ นงประธาน ภา ทศบาล มาชิก ภา ทศบาลที่ดารง
ตาแ นงรองประธาน ภา ทศบาล มาชิก ภา
ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี
และการจาย งินคา บี้ยประชุมกรรมการ ภา ทศบาล พ.ศ. 2554
แก้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

น้า : 2/98

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 16:23:22

งินคาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก

จานวน

120,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาตอบแทนประจาตาแ นงนายก ทศมนตรี
จานวน 1 อัตราๆ ละ 4,000 บาท/ ดือน และรองนายก
ทศมนตรีจานวน 2 อัตราๆ ละ 3,000 บาท/ ดือน
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ดือน งินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี มาชิก ภา ทศบาลที่ดารง
ตาแ นงประธาน ภา ทศบาล มาชิก ภา ทศบาลที่ดารง
ตาแ นงรองประธาน ภา ทศบาล มาชิก ภา
ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี
และการจาย งินคา บี้ยประชุมกรรมการ ภา ทศบาล พ.ศ. 2554
แก้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
งินคาตอบแทนพิ ศษนายก/รองนายก
- พื่อจาย ปนคาตอบแทนพิ ศษนายก ทศมนตรีจานวน 1
อัตราๆ ละ 4,000 บาท/ ดือน และรองนายก ทศมนตรี
จานวน 2 อัตราๆ ละ 3,000 บาท/ ดือน
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ดือน งินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี มาชิก ภา ทศบาลที่ดารง
ตาแ นงประธาน ภา ทศบาล มาชิก ภา ทศบาลที่ดารง
ตาแ นงรองประธาน ภา ทศบาล มาชิก ภา
ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี
และการจาย งินคา บี้ยประชุมกรรมการ ภา ทศบาล พ.ศ. 2554
แก้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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งินคาตอบแทน ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี นายกองค์การ
บริ าร วนตาบล

จานวน

198,720 บาท

จานวน

1,490,400 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาตอบแทน ลขานุการนายก
ทศมนตรี จานวน 1 อัตราๆ ละ 9,660 บาท/ ดือน และ งินคา
ตอบแทนที่ปรึกษานายก ทศมนตรี จานวน 1 อัตราๆ ละ 6,900
บาท/ ดือน
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ดือน งินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี มาชิก ภา ทศบาลที่ดารง
ตาแ นงประธาน ภา ทศบาล มาชิก ภา ทศบาลที่ดารง
ตาแ นงรองประธาน ภา ทศบาล มาชิก ภา
ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี
และการจาย งินคา บี้ยประชุมกรรมการ ภา ทศบาล พ.ศ. 2554
แก้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
งินคาตอบแทน มาชิก ภาองค์กรปกครอง วนท้องถิ่น
- พื่อจาย ปน งินคาตอบแทนประธาน ภา ทศบาล จานวน 1
อัตราๆ ละ 15,180 บาท/ ดือน รวม 12 ดือน ปน
งิน 182,160 บาท งินคาตอบแทนรองประธาน ภา
ทศบาล จานวน 1 อัตราๆ ละ 12,420 บาท/ ดือน รวม 12
ดือน ปน งิน 149,040 บาท งินคาตอบแทน มาชิก ภา
ทศบาลจานวน 10 อัตราๆ ละ 9,660 บาท/ ดือน รวม 12
ดือน ปน งิน 1,159,200 บาท
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ดือน งินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี มาชิก ภา ทศบาลที่ดารง
ตาแ นงประธาน ภา ทศบาล มาชิก ภา ทศบาลที่ดารง
ตาแ นงรองประธาน ภา ทศบาล มาชิก ภา
ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี
และการจาย งินคา บี้ยประชุมกรรมการ ภา ทศบาล พ.ศ. 2554
แก้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

รวม

4,235,500 บาท

จานวน

3,100,000 บาท

จานวน

84,000 บาท

จานวน

168,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปีใ ้กับ
พนักงาน ทศบาล รวม 9 อัตรา จานวน 12 ดือน โดยจายใ ้
กับ ปลัด ทศบาล รองปลัด ทศบาล ัว น้า านักปลัด
ทศบาล ัว น้าฝายอานวยการ นักพัฒนาชุมชน นักทรัพยากร
บุคคล จ้าพนักงานทะ บียน จ้าพนักงานธุรการ และนัก
วิ คราะ ์นโยบายและแผน
- ปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครศรีธรรมราช รื่อง ลัก กณฑ์และ งื่อนไข กี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลของ ทศบาล (แก้ไข พิ่ม ติม) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
- พื่อจาย ปนคาตอบแทนราย ดือนปลัด ทศบาล ในอัตรา ดือน
ละ 7,000 บาท จานวน 12 ดือน
- ปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครศรีธรรมราช รื่อง กา นด ลัก กณฑ์การใ ้พนักงาน
ทศบาลได้รับ งินคาตอบแทนนอก นือจาก งิน
ดือน ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2547
งินประจาตาแ นง
- พื่อจาย ปน งินประจาตาแ นงใ ้กับปลัด ทศบาล อัตรา ดือน
ละ 7,000 บาท รวม 12 ดือน รองปลัด ทศบาล และ ัว น้า
านักปลัด ทศบาล อัตรา ดือนละ 3,500 บาท รวม 12
ดือน และ ัว น้าฝายอานวยการ อัตรา ดือนละ 1,500
บาท รวม 12 ดือน
- ปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครศรีธรรมราช รื่อง ลัก กณฑ์และ งื่อนไข กี่ยวกับการบริ าร
งานบุคคลของ ทศบาล (แก้ไข พิ่ม ติม) พ.ศ. 2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

865,000 บาท

จานวน

18,500 บาท

รวม

2,540,000 บาท

รวม

165,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้ง งินปรับปรุง
คาตอบแทนประจาปีใ ้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงาน
ใน านักปลัด ทศบาล ได้แก ตาแ นง ผ้ชวย จ้า น้าที่ธุรการ ผ้
ชวย จ้า น้าที่บันทึกข้อมล ผ้ชวย จ้า น้าที่ทะ บียน พนักงานขับ
รถยนต์ ( 2 อัตรา) รวม 5 อัตรา จานวน 12 ดือน
-ประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัดนครศรี
ธรรมราช รื่อง ลัก กณฑ์และ งื่อนไข กี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558
งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
- พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใ ้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจที่ปฏิบัติงานใน านักปลัด ทศบาล ได้แก ตาแ นง ผ้ชวย
จ้า น้าที่ธุรการ ผ้ชวย จ้า น้าที่บันทึกข้อมล ผ้ชวย จ้า น้าที่
ทะ บียน พนักงานขับรถยนต์ ( 2 อัตรา) รวม 5
อัตรา จานวน 12 ดือน
-ประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัดนครศรี
ธรรมราช รื่อง ลัก กณฑ์การใ ้พนักงาน
ทศบาล ลกจ้าง พนักงานจ้างของ ทศบาล ได้รับ งิน พิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 10
ิง าคม 2558
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์แกองค์กรปกครอง วน
ท้องถิ่น
1. พื่อจาย ปน งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ปนกรณีพิ ศษ ( งิน
รางวัลประจาปี) า รับพนักงาน ทศบาล ลกจ้าง ประจาและ
พนักงานจ้าง ทศบาล จานวน 20,000 บาท
- ปนไปตาม 1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยการกา นด
งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ปนกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ปน งิน
รางวัลประจาปีแกพนักงาน วนท้องถิ่นใ ้ ปนรายจายอื่นของ
องค์กรปกครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
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ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 รื่อง การดา นินการตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาด้วยการกา นด งินประโยชน์ตอบแทนอื่น
ปนกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ปน งินรางวัลประจาปีแกพนักงาน
วนท้องถิ่นใ ้ ปนรายจายอื่นขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 รื่อง แนวทางการ บิก
จาย งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ปนกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ปน งิน
รางวัลประจาปีแกองค์กรปกครอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ านักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
รื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. รื่อง กา นด
มาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก กณฑ์ งื่อนไข และวิธีการกา นด
งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ปนกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ปน งิน
รางวัลประจาปี า รับพนักงาน วนท้องถิ่น ลกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
2. พื่อจาย ปนคาตอบแทนใ ้แกบุคคล รือคณะบุคคลที่ได้รับแตง
ตั้ง ปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของ ทศบาล
จานวน 20,000 บาท
- ปนไปตาม นัง ือกระทรวงการคลัง ดวนที่ ุด ที่ กค 0402.5/ว
156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
3. พื่อจาย ปนคาใช้จายการคัด ลือกพนักงานและลกจ้าง
จานวน 10,000 บาท
- ปนไปตาม 1) ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้
จายการคัด ลือกพนักงานและลกจ้างขององค์กรปกครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2555
2) ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายการคัด ลือก
พนักงานและลกจ้างขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2558

คา บี้ยประชุม

จานวน

5,000 บาท
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- พื่อจาย ปนคา บี้ยประชุมกรรมการ ภา ทศบาล
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ดือน งินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี มาชิก ภา ทศบาลที่ดารง
ตาแ นงประธาน ภา ทศบาล มาชิก ภา ทศบาลที่ดารง
ตาแ นงรองประธาน ภา ทศบาล มาชิก ภา
ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี
และการจาย งินคา บี้ยประชุมกรรมการ ภา ทศบาล พ.ศ. 2554
แก้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จานวน

10,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการใ ้แก
พนักงาน ทศบาล ลกจ้างประจาและพนักงานจ้างที่มีคา ั่งใ ้มา
ปฏิบัติราชการนอก วลาราชการปกติและในวัน ยุดราชการตาง ๆ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยการ บิกจาย งิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
งินชวย ลือการศึกษาบุตร
- พื่อจาย ปน งินชวย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ทศบาล
และลกจ้างประจาซึ่งมี ิทธิ บิก งินคาชวย ลือการศึกษาบุตรได้
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิการ
กี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549 นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3
/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 รื่อง การ บิก งิน วั ดิการ
กี่ยวกับการศึกษาบุตร
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ค่าใช้สอย

รวม

1,260,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- พื่อจาย ปนคาถาย อก าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าปก
นัง ือ คาซักฟอก คากาจัด ิ่งปฏิกล คาระวางบรรทุก คา ชา
ทรัพย์ ิน (ยก ว้น คา ชาบ้าน) คาโฆษณาและ ผยแพร (รายจาย
กี่ยวกับการจ้าง มาโฆษณาและ ผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
ียง โทรทัศน์ โรงม ร พ รือ ิ่งพิมพ์ตางๆ) คาธรรม นียม
ตางๆ คา บี้ยประกัน คาใช้จายในการดา นินคดีตามคา
พิพากษา คาจ้าง มาบริการ คาจ้างแรงงาน คาติดตั้ง
ไฟฟ้า ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 รื่อง ลัก กณฑ์การดา นินการ
จ้าง อกชนและ บิกจาย งินคาจ้าง มาบริการขององค์กรปกครอง
วนท้องถิ่น

น้า : 9/98

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 16:23:22

รายจาย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1.คารับรองในการต้อนรับบุคคล รือคณะ
บุคคล จานวน 10,000 บาท
- พื่อจาย ปนคาอา าร ครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ์
อก าร คาใช้จายที่ กี่ยว นื่องในการ ลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ
ด้วย และคาใช้จายอื่น ซึ่งจา ปนต้องจายที่ กี่ยวกับการ
รับรอง พื่อ ปนคารับรองในการต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคลที่
มานิ ทศงาน ตรวจงาน รือ ยี่ยมชม รือทัศนศึกษาดงาน และ
จ้า น้าที่ที่ กี่ยวข้อง
2.คา ลี้ยงรับรองในการประชุม ภาท้องถิ่น รือคณะกรรมการ รือ
คณะอนุกรรมการ จานวน 10,000 บาท
- พื่อจาย ปนคาอา าร ครื่องดื่มตาง ๆ ครื่องใช้ในการ ลี้ยง
รับรองและคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจา ปนต้องจายที่ กี่ยวกับการ ลี้ยง
รับรองในการประชุม ภาท้องถิ่น รือคณะกรรมการ รือที่ได้รับ
แตงตั้งตามกฎ มาย รือตามระ บียบ รือตาม นัง ือ ั่งการ
ของกระทรวงม าดไทย รือการประชุมระ วางองค์กรปกครอง
วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครอง วนท้องถิ่น รือองค์กรปกครอง
วนท้องถิ่นกับรัฐวิ า กิจ รือ อกชน รวมถึงผ้ ข้ารวมประชุม
อื่น ๆ และ จ้า น้าที่ที่ กี่ยวข้องซึ่ง ข้ารวมประชุม
- ปนไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.4
/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 รื่อง การตั้งงบประมาณ
และการ บิกจาย งินคารับรอง รือการ ลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครอง วนท้องถิ่น
( า รับทุก นวยงานของ ทศบาล ามารถ บิกจายได้)

จานวน

20,000 บาท

น้า : 10/98

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 16:23:22

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
พา นะ คา ชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คา
ผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมในการใช้ นามบิน คาลง
ทะ บียนตางๆ ที่จา ปนในการ ดินทางไปราชการ ของคณะผ้
บริ าร มาชิก ภา ทศบาล พนักงาน ทศบาล ลกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ทศบาล ที่ ดินทางไปประชุม อบรม ัมมนา ด
งาน รือไปติดตอราชการ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561

จานวน

50,000 บาท

น้า : 11/98

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 16:23:22

โครงการจัดกิจกรรมในวัน าคัญของชาติ งานรัฐพิธี รือ
ตามนโยบายของรัฐ จัง วัดและอา ภอ
- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการจัดกิจกรรมในวัน
าคัญของชาติและงานรัฐพิธีที่รองรับนโยบายของรัฐบาล จัง วัด
และอา ภอ ประกอบด้วย วัน ฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล
ที่ 10 (28กรกฎาคม) วันคล้ายวัน วรรคต รัชกาลที่ 9 (13
ตุลาคม) วันพอแ งชาติ (5 ธันวาคม) ฯลฯ และรวมถึงกิจกรรม
และโครงการ ฉลิมพระ กียรติและ นับ นุนโครงการอัน นื่องมา
จากพระราชดาริ กิจกรรมการปกป้อง ถาบัน าคัญของชาติและ
อื่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง โดยจาย ปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรม คาใช้
จายในพิธีทางศา นา คาธงตรา ัญลักษณ์ ธงชาติ ผ้าแพร ผ้า
ริ้ว พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรม าทิ ลักษณ์ ครื่องราช
ักการะ พานพุม ตรา ัญลักษณ์ พวงมาลา คาอา าร คาอา าร
วางและ ครื่องดื่ม คาใช้จายในการตกแตงจัด ถานที่ คา
ดอกไม้ คา าธารณปโภคตางๆ คาม ร พและ รือการแ ดง คา
ใช้จายในการโฆษณาประชา ัมพันธ์งานและคาใช้จายอื่นๆ ที่
กี่ยวข้อง ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยการ บิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 79
ลาดับที่ 1

จานวน

50,000 บาท

น้า : 12/98

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 16:23:22

โครงการจัดงานรัฐพิธีวันปิยม าราช

จานวน

10,000 บาท

โครงการจัดงานวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระบรมราชินีพันปี จานวน
ลวง และวันแมแ งชาติ (12 ิง าคม)

50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการจัดงานวันปิยม า
ราช ชน คาใช้จายในการจัดกิจกรรม คาใช้จายในพิธีทาง
ศา นา คาธงตรา ัญลักษณ์ ธงชาติ ผ้าแพร ผ้าริ้ว พระบรมฉายา
ลักษณ์ พระบรม าทิ ลักษณ์ ครื่องราช ักการะ พานพุม ตรา
ัญลักษณ์ พวงมาลา คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาใช้
จายในการตกแตงจัด ถานที่ คาดอกไม้ คา าธารณปโภค
ตางๆ คาม ร พและ รือการแ ดง คาใช้จายในการโฆษณา
ประชา ัมพันธ์งานและคาใช้จายอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยการ บิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลาดับที่ 7
น้า 81

- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการจัดงาน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา ม ด็จพระบรมราชินีพันปี ลวง และวันแมแ ง
ชาติ (12 ิง าคม) ชน คาใช้จายในการจัดกิจกรรม คาใช้จาย
ในพิธีทางศา นา คาธงตรา ัญลักษณ์ ธงชาติ ผ้าแพร ผ้าริ้ว พระ
บรมฉายาลักษณ์ พระบรม าทิ ลักษณ์ ครื่องราช ักการะ พาน
พุม ตรา ัญลักษณ์ พวงมาลา คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม คาใช้จายในการตกแตงจัด ถานที่ คาดอกไม้ คา
าธารณปโภคตางๆ
คาม ร พและ รือการแ ดง คาใช้
จายในการโฆษณาประชา ัมพันธ์งานและคาใช้จายอื่นๆ ที่ กี่ยว
ข้อง ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยการ บิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลาดับที่ 4
น้า 80

น้า : 13/98

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 16:23:23

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการจัดงานวันท้องถิ่น
ไทย ชน คาใช้จายในการจัดพิธี ักการะ พิธี จริญพระพุทธ
มนต์ พิธีทาบุญตักบาตร จัดนิทรรศการ และกิจกรรมบา พ็ญ
ประโยชน์ โดยจาย ปน คาพวงมาลา รือพานพุมประดับ
ดอกไม้ คาจ้าง มาบริการ คาอา ารและ ครื่องดื่ม คาวั ดุและ
อุปกรณ์ตางๆ และคาใช้จายอื่นที่ กี่ยวข้อง
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยการ บิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลาดับที่ 8
น้า 81
โครงการจัดงานวัน ทศบาล
- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการจัดงานวัน
ทศบาล ชน คาใช้จายในการจัดกิจกรรม พิธี จริญพระพุทธ
มนต์ พิธีทาบุญตักบาตร จัดนิทรรศการ และกิจกรรมบา พ็ญ
ประโยชน์ โดยจาย ปน คาพวงมาลา รือพานพุมประดับ
ดอกไม้ คาจ้าง มาบริการ คาอา ารและ ครื่องดื่ม คาวั ดุและ
อุปกรณ์ตางๆ และคาใช้จายอื่นที่ กี่ยวข้องฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยการ บิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลาดับที่ 9
น้า 82

น้า : 14/98

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 16:23:23

โครงการ ลือกตั้งขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น

จานวน

500,000 บาท

โครงการวันคล้ายวันพระบรมราช มภพของพระบาม ม ด็จพระบรม จานวน
ชนกาธิ บศรม าภมิพลอดุลย ดชม าราชบรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพอแ งชาติ (5 ธันวาคม)

30,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการ ลือกตั้งขององค์กร
ปกครอง วนท้องถิ่นตามที่กฎ มายกา นด รวมทั้งคาใช้จายใน
การประชา ัมพันธ์ การรณรงค์ รือการใ ้ข้อมลขาว ารแก
ประชาชนใ ้ทราบถึง ิทธิและ น้าที่ และการมี วนรวมทางการ
มืองในการ ลือกตั้ง มาชิก ภาผ้แทนราษฎร และ รือ มาชิก
วุฒิ ภาตามความ มาะ ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง
- ปนไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติมและ
ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 ลาดับที่ 1 น้า 15

- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการจัดงานวันคล้ายวัน
วรรคตของพระบาท ม ด็จพระบรมชนกาธิ บศร ม าภมิ
พลอดุลย ดชม าราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอแ ง
ชาติ (5 ธันวาคม) ชน คาใช้จายในการจัดกิจกรรม คาใช้จายใน
พิธีทางศา นา คาธงตรา ัญลักษณ์ ธงชาติ ผ้าแพร ผ้าริ้ว พระบรม
ฉายาลักษณ์ พระบรม าทิ ลักษณ์ ครื่องราช ักการะ พาน
พุม ตรา ัญลักษณ์ พวงมาลา คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม คาใช้จายในการตกแตงจัด ถานที่ คาดอกไม้ คา
าธารณปโภคตางๆ คาม ร พและ รือการแ ดง คาใช้จายใน
การโฆษณาประชา ัมพันธ์งานและคาใช้จายอื่นๆ ที่ กี่ยว
ข้อง ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยการ บิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลาดับที่ 6
น้า 81

น้า : 15/98

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 16:23:23

โครงการวันคล้ายวัน วรรคตของพระบาท ม ด็จพระบรมชนกาธิ
บศร ม าภมิพลอดุลย ดชม าราชบรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม)

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการจัดงานวันคล้ายวัน
วรรคตของพระบาท ม ด็จพระบรมชนกาธิ บศร ม าภมิ
พลอดุลย ดชม าราชบรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม) ชน คาใช้จาย
ในการจัดกิจกรรม คาใช้จายในพิธีทางศา นา คาธงตรา
ัญลักษณ์ ธงชาติ ผ้าแพร ผ้าริ้ว พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรม
าทิ ลักษณ์ ครื่องราช ักการะ พานพุม ตรา ัญลักษณ์ พวง
มาลา คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาใช้จายในการ
ตกแตงจัด ถานที่
คาดอกไม้ คา าธารณปโภคตางๆ คา
ม ร พและ รือการแ ดง คาใช้จายในการโฆษณาประชา ัมพันธ์
งานและคาใช้จายอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยการ บิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลาดับที่ 5
น้า 80
โครงการวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้าฯ พระบรม
ราชินี (3 มิถุนายน)
- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการจัดงาน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้าฯ พระบรมราชินี (3
มิถุนายน) ชน คาใช้จายในการจัดกิจกรรม คาใช้จายในพิธีทาง
ศา นา คาธงตรา ัญลักษณ์ ธงชาติ ผ้าแพร ผ้าริ้ว พระบรมฉายา
ลักษณ์ พระบรม าทิ ลักษณ์ ครื่องราช ักการะ พานพุม ตรา
ัญลักษณ์ พวงมาลา คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาใช้
จายในการตกแตงจัด ถานที่ คาดอกไม้ คา าธารณปโภค
ตางๆ คาม ร พและ รือการแ ดง คาใช้จายในการโฆษณา
ประชา ัมพันธ์งานและคาใช้จายอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยการ บิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลาดับที่ 3
น้า 80

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 16:23:23

โครงการวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระปร มนทรรามาธิบดีศรี จานวน
ินทรม าวชิราลงกรณ พระวชิร กล้า จ้าอย ัว (28 กรกฎาคม)
- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการจัดงาน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา ม ด็จพระปร มนทรรามาธิบดีศรี ินทร ม าวชิราลง
กรณ พระวชิร กล้า จ้าอย ัว (28 กรกฎาคม) ชน คาใช้จายใน
การจัดกิจกรรม คาใช้จายในพิธีทางศา นา คาธงตรา
ัญลักษณ์ ธงชาติ ผ้าแพร ผ้าริ้ว พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรม
าทิ ลักษณ์ ครื่องราช ักการะ พานพุม ตรา ัญลักษณ์ พวง
มาลา คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาใช้จายในการ
ตกแตงจัด ถานที่ คาดอกไม้ คา าธารณปโภคตางๆ คาม ร พ
และ รือการแ ดง คาใช้จายในการโฆษณาประชา ัมพันธ์งาน
และคาใช้จายอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยการ บิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลาดับที่ 2
น้า 79

น้า : 16/98

50,000 บาท

น้า : 17/98

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 16:23:23

โครงการ ริม ร้างความร้ พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการ ริม ร้างความร้
พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ใ ้แกคณะผ้
บริ าร พนักงาน ทศบาล ลกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ปน
คาใช้จาย กี่ยวกับการใช้และการตกแตง ถานที่ฝึกอบรม คาใช้
จายในพิธี ปิดและปิดการฝึกอบรม คาวั ดุ ครื่อง ขียนและ
อุปกรณ์ คาวั ดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนีย
บัตร คาถาย อก าร คาพิมพ์ อก ารและ ิ่งพิมพ์ คากระ ป๋า
รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อก าร า รับผ้ ข้ารับการฝึกอบรม คาของ
มนาคุณในการดงาน คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา มนาคุณ
วิทยากร คาอา าร คาที่พัก คายานพา นะ คาใช้จายอื่นที่จา
ปนในการฝึกอบรม ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลาดับที่ 4
น้า 119

จานวน

50,000 บาท

น้า : 18/98

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 16:23:23

โครงการ ริม ร้างคุณธรรมและจริยธรรมแกบุคลากรของ ทศบาล
ตาบลนาบอน

จานวน

50,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการ ริม ร้างคุณธรรม
และจริยธรรมแกบุคลากรของ ทศบาลตาบลนาบอน ชน คาใช้
จาย กี่ยวกับการใช้และการตกแตง ถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายใน
พิธี ปิดและปิดการฝึกอบรม คาวั ดุ ครื่อง ขียนและอุปกรณ์ คา
วั ดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถาย
อก าร คาพิมพ์ อก ารและ ิ่งพิมพ์ คากระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้
บรรจุ อก าร า รับผ้ ข้ารับการฝึกอบรม คาของ มนาคุณใน
การดงาน คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา มนาคุณวิทยากร คา
อา าร คาที่พัก คายานพา นะ คาใช้จายอื่นที่จา ปนในการฝึก
อบรม ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลาดับที่ 3
น้า 119
คาบารุงรักษาและซอมแซม
- พื่อจาย ปนคาบารุงรักษา รือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ ชน ครื่องคอมพิว ตอร์ รถยนต์ ฯลฯ และ ปนคาบารุง
รักษา รือซอมแซม ิ่งกอ ร้างตางๆ พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณี ปนการจ้าง มาทั้งคา ิ่งของและคาแรงงาน ใ ้จาย
จากคาใช้ อย วนกรณีที่องค์กรปกครอง วนท้องถิ่น ปนผ้
ดา นินการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์ ิน องใ ้ปฏิบัติ ดัง
นี้
(1) คาจ้าง มาแรงงานของบุคคลภายนอกใ ้จายจากคาใช้ อย
(2) คา ิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์ ินใ ้จายจากคา
วั ดุ

น้า : 19/98

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 16:23:23

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

รวม

435,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวั ดุ านัก
งาน ชน กระดาษ มึก ดิน อ ปากกา นัง ือ กรรไกร ไม้
บรรทัด ครื่องคิด ลข ตรายาง ครื่องตัดกระดาษ ฯลฯ ซึ่ง ปน
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่มีลักษณะโดย ภาพไมคงทน
ถาวร รือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มด
ไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น
- ปนไปตาม 1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
- พื่อจาย ปนคาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ไมโครโฟน ลอด
ไฟฟ้า ายไฟฟ้า วิตต์ไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่ง ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง
ิ่งของที่มีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้น
- ปนไปตาม 1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561

น้า : 20/98

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 16:23:23

วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

20,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวั ดุงานบ้านงานครัว ชน น้ายาทาความ
ะอาด ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าปโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อน ้อม แก้ว
น้า จานรอง ไม้กวาด แปรง ตะกร้า ผงซักฟอก บ น้ายาดับ
กลิ่น ฯลฯ ซึ่ง ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่มีลักษณะโดย
ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน
ั้น
- ปนไปตาม 1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
วั ดุยานพา นะและขน ง
- พื่อจาย ปนคาวั ดุยานพา นะและขน ง ชน แบต ตอรี่ ยาง
ใน ยางนอก ัว ทียน และวั ดุยานพา นะ และขน งอื่นๆ ฯลฯ
ซึ่ง ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่มีลักษณะโดย ภาพไมคง
ทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น
- ปนไปตาม 1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561

น้า : 21/98

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 16:23:23

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

200,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่นตางๆ ชน น้ามัน
บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน ลอลื่น ฯลฯ ซึ่ง ปนรายจาย พื่อใ ้ได้
มาซึ่ง ิ่งของที่มีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมี
อายุการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพ
ไปในระยะ วลาอัน ั้น
- ปนไปตาม 1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร
- พื่อจาย ปนคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ชน กระดาษ ขียน
โป ตอร์ พกันและ ี ฟิล์ม ล้างอัดขยายรป ผ้า ขียนป้าย ลกกลิ้ง
ทา ี แผนพับ แผนป้าย โฟม ฯลฯ ซึ่ง ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง
ิ่งของที่มีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น
- ปนไปตาม 1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561

น้า : 22/98

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 16:23:23

วั ดุคอมพิว ตอร์

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

680,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาไฟฟ้าใน านักงาน/ในที่ าธารณะ รือ อาคาร
ถานที่ที่อยในความดแลรับผิดชอบของ ทศบาล
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
จานวน

80,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวั ดุคอมพิว ตอร์ตางๆ ชน ผง มึก
คอมพิว ตอร์ แผน รือจานบันทึกข้อมล ผ้า มึกพิมพ์
คอมพิว ตอร์ ัวพิมพ์ รือแถบพิมพ์ กระดาษ ฯลฯ ซึ่ง ปนราย
จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่มีลักษณะโดย ภาพไมคงทน
ถาวร รือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มด
ไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น
- ปนไปตาม 1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
วั ดุอื่น
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุอื่น ๆ ที่ไม ข้าลักษณะประ ภทใด
ประ ภท นึ่ง และมีความจา ปนต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่ง ปน
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่มีลักษณะโดย ภาพไมคงทน
ถาวร รือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มด
ไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น
- ปนไปตาม 1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

- า รับจาย ปนคาน้าประปาใน านักงาน/ในที่ าธารณะ
ตางๆ ซึ่งอยในความรับผิดชอบของ านักปลัด ทศบาล

น้า : 23/98

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 16:23:23

คาบริการโทรศัพท์

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาโทรศัพท์พื้นฐาน คาโทรศัพท์ คลื่อนที่ ฯลฯ และ
ใ ้ มายความรวมถึงคาใช้จาย พื่อใ ้ได้ใช้บริการดังกลาวและคา
ใช้จายที่ กิดขึ้น กี่ยวกับการใช้บริการ ชน คา ชา ครื่อง คา ชา
มาย ลขโทรศัพท์ คาบารุงรักษา าย ฯลฯ
คาบริการไปรษณีย์
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาบริการไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คา ชาต้ไปรษณีย์ คาธรรม นียมการโอน งินใน
ระบบบริ ารการ งินการคลังภาครัฐแบบอิ ล็กทรอนิก ์ (GFMIS)
คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม ชน คา
โทรภาพ (โทร าร) คา ท ลกซ์ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุ ื่อ
าร คา ื่อ ารผานดาว ทียม คาใช้จาย กี่ยวกับการใช้ระบบอิน
ทอร์ น็ตรวมถึงอิน ทอร์ น็ตการ์ดและคา ื่อ ารอื่นๆ ชน คา ค
บิ้ลทีวี คา ชาชอง ัญญาณดาว ทียม ปนต้น และใ ้ มาย
ความรวมถึงคาใช้จาย พื่อใ ้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่
กิดขึ้น กี่ยวกับการใช้บริการ
งบลงทุน

รวม

65,800 บาท

น้า : 24/98

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 16:23:23

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ านักงาน

รวม

65,800 บาท

น้า : 25/98

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 16:23:23

ครื่องปรับอากาศ แบบแยก วน
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องปรับอากาศแบบแยก วน ชนิดติด
ผนัง จานวน 1 ครื่อง (ราคารวมคาติดตั้ง) า รับติดตั้ง ้อง านัก
ปลัด ทศบาล
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ขนาดที่กา นด ปนขนาดไมต่ากวา 24000 บีทีย
- ราคาที่กา นด ปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
- ครื่องปรับอากาศที่มีความ ามารถในการทาความ ย็นขนาดไม
กิน 40,000 บีทีย ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุต า กรรม และฉลากประ ยัดไฟฟ้า บอร์ 5
- ต้อง ปน ครื่องปรับอากาศที่ประกอบ า ร็จรปทั้งชุด ทั้ง นวย
งความ ย็นและ นวยระบายความร้อนจากโรงงาน ดียวกัน
- มีความ นวง วลาการทางานของคอม พร ซอร์
- การจัดซื้อ ครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
นือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว พื่อ ปนการประ ยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อ ครื่องปรับอากาศที่มีคาประ ิทธิภาพ
พลังงานตามฤดกาล (SEER) งกวา
- การติดตั้ง ครื่องปรับอากาศ แบบแยก วน ประกอบด้วย
อุปกรณ์ ดังนี้ วิตช์ 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับ ุ้มฉนวนยาว 4
มตร ายไฟยาวไม กิน 15 มตร
- คาติดตั้ง ครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแ ดงคาติดตั้ง
แยกจากราคา ครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดตั้งพื้น รือชนิดแขวน
ขนาดไมต่ากวา 13,000 บีทีย 4,000 บาท
ขนาดไมต่ากวา 40,000 บีทีย 5,500 บาท
(2) ชนิดต้ตั้งพื้น
ขนาดไมต่ากวา 33,000 บีทีย 5,000 บาท
ขนาดไมต่ากวา 42,000 บีทีย 6,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง
ขนาด 12000-24,000 บีทีย 3,000 บาท
-ตั้งจายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ านักงบ
ประมาณ ดือนธันวาคม พ.ศ.2562
- ปนไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

จานวน

28,000 บาท

น้า : 26/98

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 16:23:23

ต้ ล็ก ก็บ อก าร
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อต้ ล็ก ก็บ อก าร ล็ก ชนิดบาน ลื่อน
กระจก ทรง ง ขนาด W91.5 X D45.7 X H183 ซม.
จานวน 2 ต้ ราคาต้ละ 5,400 บาท (ตั้งจายตามราคาท้อง
ตลาด นื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- ปนไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

จานวน

10,800 บาท

น้า : 27/98

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 16:23:23

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
ครื่องคอมพิว ตอร์ า รับงาน านักงาน
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ า รับงาน านัก
งาน
จานวน 1 ครื่อง ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
ลัก (4 core) มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.1 GHz รือดีกวา จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผลกลาง (CPU) มี นวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
- มี นวยความจา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 รือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 4 GB
- มี นวยจัด ก็บข้อมล ชนิด SATA รือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดีกวา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และ มา ์
- มีจอแ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
-ตั้งจายตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ประจาปี พ.ศ.2563 ของกระทรวงดิจิตัล พื่อ
ศรษฐกิจและ ังคม
- ปนไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

จานวน

17,000 บาท

น้า : 28/98

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 16:23:23

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED ี ชนิด Network แบบที่ 1
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED
ี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 น้า/นาที) จานวน 1 ครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์ขาวดา า รับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 18 น้า/นาที (ppm)
- มีความ ร็วในการพิมพ์ ี า รับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18
น้า/นาที (ppm)
- ามารถพิมพ์ อก ารกลับ น้าอัตโนมัติได้
- มี นวยความจา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี
กวา จานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1
ชอง รือ ามารถใช้งานผาน ครือขายไร้ าย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใ กระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
- ามารถใช้ได้กับ A4, Legal และ custom
-ตั้งจายตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ประจาปี พ.ศ.2563 ของกระทรวงดิจิตัล พื่อ
ศรษฐกิจและ ังคม

จานวน

10,000 บาท

น้า : 29/98

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 16:23:23

งบรายจ่ายอื่น

รวม

50,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

2,817,000 บาท

รวม

2,200,000 บาท

รวม

2,200,000 บาท

จานวน

1,650,000 บาท

รายจายอื่น
รายจายอื่น
คาจ้างที่ปรึกษา พื่อศึกษา วิจัย ประ มินผล รือพัฒนาระบบ
ตาง ๆ ซึ่งมิใช พื่อการจัด า รือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและ ิ่งกอ
ร้าง พัฒนาระบบตาง ๆ
- พื่อจาย ปนคาจ้าง ารวจความพึงพอใจการใ ้บริการ าธารณะ
ของ ทศบาล
- ปนไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลัก กณฑ์การ บิกจาย
งินคาจ้าง มาบริการขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลาดับที่ 12
น้า 117
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
- พื่อจาย ปน งิน ดือนพนักงาน ทศบาลประจาปีและ งินปรับปรุง
งิน ดือนพนักงาน ทศบาลประจาปี 5 อัตรา จานวน 12
ดือน โดยจายใ ้กับพนักงาน ทศบาลที่ปฏิบัติงานใน ังกัดกอง
คลัง ดังนี้
1. ผ้อานวยการกองคลัง จานวน 1 ตาแ นง
2. ัว น้าฝายบริ ารงานคลัง จานวน 1 ตาแ นง
3. นักวิชาการ งินและบัญชี จานวน 1 ตาแ นง
4. นักวิชาการจัด ก็บรายได้ จานวน 1 ตาแ นง
5. จ้าพนักงานพั ดุ จานวน 1 ตาแ นง
(ตั้งจายจาก งินรายได้)

น้า : 30/98
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

จานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน พิ่มตางๆ ชน งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว งิน
ที่ปรับ พิ่ม า รับคุณวุฒิที่ก.พ. รือ ก.ท. รับรองวาคุณ มบัตินั้น
ปนคุณ มบัติ ฉพาะตาแ นงที่ได้รับการแตงตั้ง ใ ้กับพนักงาน
ทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองคลัง (ตั้งจายจาก งินรายได้)
งินประจาตาแ นง
จานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินประจาตาแ นง ดังนี้
1.ผ้อานวยการกองคลัง ในอัตรา ดือนละ 3,500
บาท จานวน 12 ดือน ปน งิน 42,000 บาท
2. ัว น้าฝายบริ ารงานคลัง ในอัตรา ดือนละ 1,500
บาท จานวน 12 ดือน ปน งิน 18,000 บาท
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัดนครศรี
ธรรมราช รื่อง ลัก กณฑ์และ งื่อนไข กี่ยวกับการบริ ารบุคคล
ของ ทศบาล(แก้ไข พิ่ม ติม) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 25
มษายน พ.ศ. 2559 (ตั้งจายจาก งินรายได้)
คาจ้างลกจ้างประจา

จานวน

280,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจ้างและ งินปรับปรุงคาจ้างประจา ตาแ นง จ้า
พนักงานการ งินและบัญชี 1 อัตรา จานวน 12 ดือน โดยจายใ ้
กับลกจ้างประจาที่ปฏิบัติงานใน ังกัดกองคลัง (ตั้งจายจาก งินราย
ได้)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน

190,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบแทนพนักงานจ้างและ งินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง ตาแ นง ผ้ชวย จ้า น้าที่จัด ก็บราย
ได้ 1 อัตรา จานวน 12 ดือน โดยจายใ ้พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน
ใน ังกัดกองคลัง (ตั้งจายจาก งินรายได้)
งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้แกพนักงาน
จ้าง 1 อัตราๆ ละ จานวน 12 ดือน โดยจายใ ้พนักงานจ้างที่
ปฏิบัติงานใน ังกัดกองคลัง (ตั้งจายจาก งินรายได้)
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งบดาเนินงาน

รวม

568,000 บาท

รวม

118,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ปนกรณีพิ ศษ า รับ
พนักงาน ทศบาล ลกจ้างประจา และพนักงานจ้างที่มีการดา นิน
งานบรรลุตาม กณฑ์ตัวชี้วัดประ ิทธิภาพและประ ิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการประจาปี และมีคุณ มบัติตาม ลัก กณฑ์ที่
กา นด (ตั้งจายจาก งินรายได้)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการใ ้กับ
พนักงาน ทศบาล ลกจ้างและพนักงานจ้างผ้ที่มี ิทธิและได้รับคา
ั่งใ ้ปฏิบัติราชการในกรณีจา ปน รงดวน รือวัน ยุดราชการ
ปนครั้งคราว (ตั้งจายจาก งินรายได้)
คา ชาบ้าน

จานวน

48,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ชาบ้านใ ้กับพนักงาน ทศบาลที่ได้รับคา ั่ง
ปฏิบัติราชการและมี ิทธิตามระ บียบฯ (ตั้งจายจาก งินรายได้)
งินชวย ลือการศึกษาบุตร

จานวน

40,000 บาท

รวม

395,000 บาท

จานวน

130,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์แกองค์กรปกครอง วน
ท้องถิ่น

- พื่อจาย ปน งินชวย ลือการศึกษาบุตรใ ้กับพนักงาน
ทศบาล ลกจ้างประจา ผ้ที่มี ิทธิได้รับตาม ระ บียบ(ตั้งจายจาก
งินรายได้)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- พื่อจาย ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ชน คาถาย
อก าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าปก นัง ือ คาซักฟอก คา ชา
ทรัพย์ ิน คาโฆษณาและ ผยแพร คาธรรม นียมตางๆ คา บี้ย
ประกัน คาใช้จายในการดา นินคดีตามคาพิพากษา คาจ้าง
มาบริการ คาติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณ
ตางๆ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่มีลักษณะ ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มา
ซึ่งบริการ (ตั้งจายจาก งินรายได้)
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รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ

จานวน

70,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการฝึกอบรมและ ัมมนา คาใช้จายใน
การ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร ใ ้กับพนักงาน ทศบาล ลกจ้างประจา และพนักงาน
จ้าง ซึ่งมี ิทธิ บิกได้ตามระ บียบ ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
พา นะ คา ชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมในการใช้ นามบิน คาลงทะ บียน
ตางๆ และคาใช้จายอื่นที่จา ปน (ตั้งจายจาก งินรายได้)
คาใช้จายในการประชา ัมพันธ์การจัด ก็บภาษี

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการประชา ัมพันธ์การจัด ก็บ
ภาษี (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลาดับ
ที่ 10 น้า 116) (ตั้งจายจาก งินรายได้)
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย์ ิน

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย์ของ ทศบาลตาบลนาบอน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 ลาดับที่ 11 น้า 116) (ตั้งจายจาก งินรายได้)
โครงการ พิ่มประ ิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริ ารงานคลัง

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการ พิ่มประ ิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านการบริ ารงานคลังแกพนักงาน
ทศบาล ลกจ้างประจา พนักงานจ้างของ ทศบาลตาบลนา
บอน ในการ พิ่มประ ิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการ งิน การ
คลัง การพั ดุ และการจัด ก็บรายได้ ชน คาใช้จาย กี่ยวกับการ
ใช้และตกแตง ถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธี ปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวั ดุ ครื่อง ขียนและอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คา
ถาย อก าร คาพิมพ์ อก ารและ ิ่งพิมพ์ คากระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้
บรรจุ อก าร า รับผ้ ข้ารับการฝึกอบรม คา มนาคุณในการด
งาน คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา มนาคุณวิทยากร คา
อา าร คาที่พัก คายานพา นะ คาใช้จายอื่นที่จา ปนในการฝึกอบ
รมฯลฯ ปนไปตามกระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลาดับ
ที่ 5 น้า 115) (ตั้งจายจาก งินอุด นุน)
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คาบารุงรักษาและซอมแซม

จานวน

25,000 บาท

รวม

55,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ านักงานตางๆ ที่ใช้การปฏิบัติงาน ราย
จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมี
อายุการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น (ตั้งจายจาก งินรายได้)
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุน้ามัน ชื้อ พลิงและ ลอลื่นตางๆ ชน
น้ามัน บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน ลอลื่นและวั ดุ ชื้อ พลิง า รับ
ยานพา นะตางๆของกองคลัง (ตั้งจายจาก งินรายได้)
วั ดุคอมพิว ตอร์
จานวน

25,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์ ิน ใ ้ ามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ชน ครื่องคอมพิว ตอร์, ครื่อง ารองไฟ, ครื่อง
พิมพ์, โต๊ะทางาน และทรัพย์ ินอื่นๆของทางราชการ (ตั้งจาย
จาก งินรายได้)
ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร์ตางๆ ชน ผ้า มึก
คอมพิว ตอร์ ผง มึกคอมพิว ตอร์ แผน รือจานบันทึกข้อมล และ
วั ดุคอมพิว ตอร์อื่น ๆ ที่จา ปนของกองคลัง (ตั้งจายจาก งินราย
ได้)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

49,000 บาท

รวม

49,000 บาท

จานวน

44,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
ครื่องคอมพิว ตอร์ า รับงานประมวลผลแบบที่ 1
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ า รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จานวน 2
ครื่องๆละ 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
ลัก (6 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิกาได้ใน กรณีที่
ต้องใช้ความ ามารถในการประมวลผล ง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผลกลาง (CPU) มี นวยความจา
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แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 9 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยาง นึ่ง รือดีกวา ดังนี้
1) ปนแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแยกจากวงจร ลักที่มี นวย
ความจา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB รือ
2) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยภายใน นวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้
นวยความจา ลักในการแ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB รือ
3) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถในการ
ใช้ นวยความจาในการแ ดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มี นวยความจา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 รือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 4 GB
- มี นวยจัด ก็บข้อมล ชนิด SATA รือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB รือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดีกวา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และ มา ์
- มีจอแ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
-จัด าตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม ติม
และ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลาดับที่ 3 น้า 10) (ตั้งจายจาก
งินอุด นุน)

ครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จานวน

5,000 บาท
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- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 2 ครื่องๆละ 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- จัด าตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563 (ตั้งจายจาก งินอุด นุน)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

รวม

2,116,900 บาท

รวม

1,442,900 บาท

รวม

1,442,900 บาท

จานวน

297,900 บาท

จานวน

267,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนพนักงาน ทศบาล พร้อมทั้ง งินปรับปรุง งิน
ดือนประจาปีใ ้กับพนักงาน ทศบาลที่ปฏิบัติงานในตาแ นง จ้า
น้าที่ป้องกันและบรร ทา าธารณภัย รวม 1 อัตรา จานวน 12
ดือน
- ปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครศรีธรรมราช รื่อง ลัก กณฑ์และ งื่อนไข กี่ยวกับการบริ าร
งานบุคคลของ ทศบาล (แก้ไข พิ่ม ติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 29
กุมภาพันธ์ 2559
คาจ้างลกจ้างประจา
- พื่อจาย ปนคาจ้างลกจ้างประจา พร้อมทั้ง งินปรับปรุงคาจ้าง
ประจาปี ใ ้กับลกจ้างประจาที่ปฏิบัติงานในตาแ นงพนักงานขับ
รถยนต์ รวม 1 อัตรา จานวน 12 ดือน
-ประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัดนครศรี
ธรรมราช รื่อง กา นดอัตราคาจ้างและการใ ้ลกจ้างของ
ทศบาลได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 8 มกราคม 2559 และที่
แก้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 5 ) ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

831,000 บาท

จานวน

47,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้ง งินปรับปรุง
คาตอบแทนประจาปีใ ้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานใน านักปลัด ทศบาล (พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตาแ นง พนักงานดับ พลิง 1 อัตรา และพนักงานขับรถ
ยนต์ 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตาแ นง คนงาน(ทา น้าที่
ดับ พลิง) 3 อัตรา รวม 6 อัตรา) จานวน 12 ดือน
-ประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัดนครศรี
ธรรมราช รื่อง ลัก กณฑ์และ งื่อนไข กี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558
งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
- พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใ ้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานใน านักปลัด
ทศบาล (พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแ นง พนักงานดับ พลิง 1
อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตาแ นง คนงาน(ทา น้าที่ดับ พลิง) 3 อัตรา รวม 6
อัตรา) จานวน 12 ดือน
-ประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัดนครศรี
ธรรมราช รื่อง ลัก กณฑ์การใ ้พนักงาน
ทศบาล ลกจ้าง พนักงานจ้างของ ทศบาล ได้รับ งิน พิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 10
ิง าคม 2558
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์แกองค์กรปกครอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ปน งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ปนกรณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจาปี) า รับพนักงาน ทศบาล ลกจ้าง ประจาและพนักงาน
จ้าง ทศบาล จานวน 10,000 บาท
- ปนไปตาม 1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยการกา นด
งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ปนกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ปน งิน
รางวัลประจาปีแกพนักงาน วนท้องถิ่นใ ้ ปนรายจายอื่นของ
องค์กรปกครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 รื่อง การดา นินการตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาด้วยการกา นด งินประโยชน์ตอบแทนอื่น
ปนกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ปน งินรางวัลประจาปีแกพนักงาน
วนท้องถิ่นใ ้ ปนรายจายอื่นขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 รื่อง แนวทางการ บิก
จาย งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ปนกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ปน งิน
รางวัลประจาปีแกองค์กรปกครอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ านักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 รื่อง ประกาศ ก.จ
.,ก.ท.,และ ก.อบต. รื่อง กา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก
กณฑ์ งื่อนไข และวิธีการกา นด งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ปน
กรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ปน งินรางวัลประจาปี า รับพนักงาน
วนท้องถิ่น ลกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558

รวม

420,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จานวน

5,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการใ ้แก
พนักงาน ทศบาล ลกจ้างประจาและพนักงานจ้างที่มีคา ั่งใ ้มา
ปฏิบัติราชการนอก วลาราชการปกติและในวัน ยุดราชการตาง ๆ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยการ บิกจาย งิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- พื่อจาย ปนคาถาย อก าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าปก
นัง ือ คาซักฟอก คากาจัด ิ่งปฏิกล คาระวางบรรทุก คา ชา
ทรัพย์ ิน (ยก ว้น คา ชาบ้าน) คาโฆษณาและ ผยแพร (รายจาย
กี่ยวกับการจ้าง มาโฆษณาและ ผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
ียง โทรทัศน์ โรงม ร พ รือ ิ่งพิมพ์ตางๆ) คาธรรม นียม
ตางๆ คา บี้ยประกัน คาใช้จายในการดา นินคดีตามคา
พิพากษา คาจ้าง มาบริการ คาจ้างแรงงาน คาติดตั้ง
ไฟฟ้า ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 รื่อง ลัก กณฑ์การดา นินการ
จ้าง อกชนและ บิกจาย งินคาจ้าง มาบริการขององค์กรปกครอง
วนท้องถิ่น
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รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จานวน

10,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
พา นะ คา ชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คา
ผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมในการใช้ นามบิน คาลง
ทะ บียนตางๆ ที่จา ปนในการ ดินทางไปราชการ ของคณะผ้
บริ าร มาชิก ภา ทศบาลพนักงาน ทศบาล ลกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ทศบาล ที่ ดินทางไปประชุม อบรม ัมมนา ด
งาน รือไปติดตอราชการ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559
คาบารุงรักษาและซอมแซม
- พื่อจาย ปนคาบารุงรักษา รือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ ชน ครื่องคอมพิว ตอร์ รถยนต์ ฯลฯ และ ปนคาบารุง
รักษา รือซอมแซม ิ่งกอ ร้างตางๆ พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณี ปนการจ้าง มาทั้งคา ิ่งของและคาแรงงาน ใ ้จาย
จากคาใช้ อย วนกรณีที่องค์กรปกครอง วนท้องถิ่น ปนผ้
ดา นินการซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์ ิน องใ ้ปฏิบัติ ดัง
นี้
(1) คาจ้าง มาแรงงานของบุคคลภายนอกใ ้จายจากคาใช้ อย
(2) คา ิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์ ินใ ้จายจากคา
วั ดุ
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ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

รวม

285,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ไมโครโฟน ลอด
ไฟฟ้า ายไฟฟ้า วิตต์ไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่ง ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง
ิ่งของที่มีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น
- ปนไปตาม 1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
วั ดุยานพา นะและขน ง
- พื่อจาย ปนคาวั ดุยานพา นะและขน ง ชน แบต ตอรี่ ยาง
ใน ยางนอก ัว ทียน และวั ดุยานพา นะและขน งอื่นๆ ฯลฯ
ซึ่ง ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่มีลักษณะโดย ภาพไมคง
ทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น
- ปนไปตาม 1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

70,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่นตางๆ ชน น้ามัน
บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน ลอลื่น ฯลฯ ซึ่ง ปนรายจาย พื่อใ ้ได้
มาซึ่ง ิ่งของที่มีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมี
อายุการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพ
ไปในระยะ วลาอัน ั้น
- ปนไปตาม 1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
วั ดุ ครื่องแตงกาย
- พื่อจาย ปนคาวั ดุ ครื่องแตงกาย ชน ชุดผจญ พลิง ถุงมือ
ป้องกันไฟ มวกดับ พลิง ชุดฝึกดับ พลิง รอง ท้าดับ พลิง ข็มขัด
ชวยชีวิต ัญญาณไฟวับวาบฉุก ฉินชนิดติดประจาตัว ฯลฯ ซึ่ง
ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่มีลักษณะโดย ภาพไมคงทน
ถาวร รือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มด
ไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น
- ปนไปตาม 1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
4) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยการ บิกจายคาวั ดุ ครื่อง
แตงกาบของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
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วั ดุ ครื่องดับ พลิง

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ครื่องดับ พลิง ชน าย บน้า าย ง
น้าดับ พลิง ัวฉีด ข้อตอ ัวประปา ข้อแยก ามทาง ถังดับ
พลิง น้ายาดับ พลิง าร คมี ถังดับ พลิง ฯลฯ ซึ่ง ปนรายจาย
พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่มีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ
ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น
- ปนไปตาม 1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
วั ดุอื่น
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุอื่น ๆ ที่ไม ข้าลักษณะประ ภทใด
ประ ภท นึ่ง และมีความจา ปนต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่ง ปน
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่มีลักษณะโดย ภาพไมคงทน
ถาวร รือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มด
ไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น
- ปนไปตาม 1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

214,000 บาท

รวม

214,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

84,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครื่องรับ- งวิทยุ ระบบ VHF / FM ชนิดประจาที่
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องรับ- งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด
ประจาที่ ขนาดกาลัง ง 40 วัตต์ จานวน 1 ครื่อง ประกอบ
ด้วย : ตัว ครื่อง พา วอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน
-ตั้งจายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ านักงบ
ประมาณ ดือนธันวาคม พ.ศ.2562)
- ปนไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติมและ
ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลาดับที่ 2 น้า 10
ครื่องรับ- งวิทยุ ระบบ VHF / FM ชนิดมือถือ
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องรับ- งวิทยุ ระบบ VHF / FM ชนิด
มือถือ ขนาดกาลัง ง 5 วัตต์ จานวน 7 ครื่อง ประกอบ
ด้วย : ตัว ครื่อง แทนชาร์ท แบต ตอรี่ 1 ก้อน ายาง ล็กพับ
-ตั้งจายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ านักงบ
ประมาณ ดือนธันวาคม พ.ศ.2562)
- ปนไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติมและ
ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลาดับที่ 1 น้า 10
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- พื่อจาย ปนคาซอมแซมบารุงรักษาโครง ร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใ ญ ชน ครื่องจักรกล ยานพา นะ ปนต้น ซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบารุงปกติ รือคาซอมกลาง
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งบเงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

งินอุด นุนองค์กรปกครอง วนท้องถิ่น
โครงการศนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย ลือประชาชนขององค์กร
ปกครอง วนท้องถิ่นระดับอา ภอ
- พื่อจาย ปน งินอุด นุนองค์การบริ าร วนตาบลแก้วแ นใน
การดา นินงานตามโครงการ ถานที่กลางศนย์ปฏิบัติการใ ้ความ
ชวย ลือประชาชน ระดับอา ภอ ตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
การ ดังนี้
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนขององค์กร
ปกครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
รื่อง ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนขององค์กร
ปกครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลาดับที่ 11
น้า 128
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

370,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

370,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

370,000 บาท

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย บื้องต้นและ าธารณภัยในชุมชน จานวน

50,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
- พื่อใช้จายในการดา นินโครงการคาใช้จายโครงการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย บื้องต้นและ าธารณภัยในชุมชน ใ ้แกคณะ
กรรมการชุมชน ผ้นาชุมชน ด็ก ยาวชน และประชาชนทั่ว
ไป โดยจาย ปนคาใช้จาย กี่ยวกับการใช้และการตกแตง ถาน
ที่ คาใช้จายในพิธี ปิดและปิด คาวั ดุ ครื่อง ขียน และ
อุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถาย อก าร คาพิมพ์ อก าร
และ ิ่งพิมพ์ คา นัง ือ คาใช้จายในการติดตอ ื่อ าร คา ชา
อุปกรณ์ตางๆ คากระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อก าร คาอา ารวาง
และ ครื่องดื่ม คา มนาคุณวิทยากร คายานพา นะ คาป้าย
โครงการ คาป้ายประชา ัมพันธ์ คาใช้จายอื่นที่จา ปน ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลาดับที่ 5
น้า 126
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โครงการป้องกันและลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศกาลวันขึ้นปีใ ม จานวน

10,000 บาท

- พื่อใช้จายในการดา นินโครงการป้องกันและแก้ไขปญ า
อุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศกาลวันขึ้นปีใ ม และมาตรการใน
การรักษาความปลอดภัยนักทอง ที่ยว ปนต้น โดยจาย ปนคาใช้
จาย กี่ยวกับ คาวั ดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ คาถาย
อก าร คาพิมพ์ อก ารและ ิ่งพิมพ์ คา นัง ือ คาใช้จายใน
การติดตอ ื่อ าร คา ชาอุปกรณ์ตาง ๆ คาป้ายประชา
ัมพันธ์ คาใช้จายอื่นที่จา ปน ฯลฯ
- ปนไปตาม 1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0804.5/ว164 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0804.5/ว 661 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2561
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลาดับที่ 2
น้า 125
โครงการป้องกันและลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศกาลวัน
งกรานต์
- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปญ าอุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศกาลวัน งกรานต์ และ
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักทอง ที่ยว ปนต้น โดย
จาย ปนคาใช้จาย กี่ยวกับ คาวั ดุ ครื่อง ขียน และ
อุปกรณ์ คาถาย อก าร คาพิมพ์ อก ารและ ิ่งพิมพ์ คา
นัง ือ คาใช้จายในการติดตอ ื่อ าร คา ชาอุปกรณ์ตาง ๆ
คาป้ายประชา ัมพันธ์ คาใช้จายอื่นที่จา ปน ฯลฯ
- ปนไปตาม 1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0804.5/ว164 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท0804.5/ว 661 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2561
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลาดับที่ 3
น้า 125

จานวน

10,000 บาท
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โครงการฝึกซ้อมแผนการดับ พลิง
- พื่อ ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการฝึกซ้อมแผนการดับ
พลิง ใ ้กับ จ้า น้าที่ดับ พลิง อปพร. จ้า น้าที่
ตารวจ มลนิธิ คณะกรรมการชุมชน บุคลากรภายในศนย์พัฒนา
ด็ก ล็กและโรง รียน ทศบาลนาบอน และผ้ที่ กี่ยวข้อง รือรวม
กับ นวยงานภาครัฐและ อกชน โดยจาย ปนคาใช้จาย กี่ยวกับ
การใช้และการตกแตง ถานที่อบรม คาใช้จายในพิธี ปิดและปิด
การอบรม คาวั ดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนีย
บัตร คาถาย อก าร คาพิมพ์ อก ารและ ิ่งพิมพ์ คา นัง ือ
า รับผ้ ข้ารับการอบรม คาใช้จายในการติดตอ ื่อ าร คา ชา
อุปกรณ์ตางๆ ในการอบรม
คากระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อก าร า รับผ้ ข้ารับการอบรม คา
ของ มนาคุณในการดงาน คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา
มนาคุณวิทยากร คายานพา นะ คาป้ายโครงการ คาปาย
ประชา ัมพันธ์ คาใช้จายอื่นที่จา ปน ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลาดับที่ 7
น้า 126

จานวน

50,000 บาท
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอา าภัยพิบัติประจา ทศบาล
ตาบลนาบอน
- พื่อ ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการฝึกอบรมจิตอา าภัย
พิบัติประจา ทศบาลตาบลนาบอน โดยจาย ปนคาใช้จาย กี่ยวกับ
การใช้และการตกแตง ถานที่อบรม คาใช้จายในพิธี ปิดและปิด
การอบรม คาวั ดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนีย
บัตร คาถาย อก าร คาพิมพ์ อก ารและ ิ่งพิมพ์ คา นัง ือ
า รับผ้ ข้ารับการอบรม คาใช้จายในการติดตอ ื่อ าร คา ชา
อุปกรณ์ตางๆ ในการอบรม คากระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อก าร
า รับผ้ ข้ารับการอบรม คาของ มนาคุณในการดงาน คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม คา มนาคุณวิทยากร คายาน
พา นะ คาป้ายโครงการ คาปายประชา ัมพันธ์ คาใช้จายอื่นที่
จา ปน ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติมและ
ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 ลาดับที่ 1 น้า 14

จานวน

200,000 บาท
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โครงการฝึกอบรม รือทบทวน มาชิก อปพร.

จานวน

50,000 บาท

รวม

4,607,960 บาท

รวม

3,755,460 บาท

รวม

3,755,460 บาท

จานวน

2,318,220 บาท

- พื่อ ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการฝึกอบรม รือทบทวน
มาชิก อปพร. โดยจาย ปนคาใช้จาย กี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตง ถานที่อบรม คาใช้จายในพิธี ปิดและปิดการอบรม คา
วั ดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถาย
อก าร คาพิมพ์ อก ารและ ิ่งพิมพ์ คา นัง ือ า รับผ้ ข้ารับ
การอบรม คาใช้จายในการติดตอ ื่อ าร คา ชาอุปกรณ์
ตางๆ ในการอบรม คากระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อก าร า รับผ้
ข้ารับการอบรม คาของ มนาคุณในการดงาน คาอา ารวาง
และ ครื่องดื่ม คา มนาคุณวิทยากร คายานพา นะ คาป้าย
โครงการ คาปายประชา ัมพันธ์ คาใช้จายอื่นที่จา ปน ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลาดับที่ 1
น้า 125
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
- พื่อจาย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปีใ ้
พนักงาน วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานใน ังกัดกองการ
ศึกษา ได้แก ตาแ นง ผ้อานวยการกองการศึกษา ผ้บริ าร ถาน
ศึกษา คร ผ้ชวยครผ้ดแล ด็ก รวม 7 อัตรา จานวน 12 ดือน
-ตั้งจายจาก งินรายได้ 419,400 บาท
-ตั้งจายจาก งินอุด นุน 1,898,820 บาท
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งินประจาตาแ นง

จานวน

210,000 บาท

จานวน

1,135,140 บาท

จานวน

92,100 บาท

รวม

790,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

(1) า รับจาย ปน งินประจาตาแ นงใ ้กับผ้อานวยการกองการ
ศึกษา รวม 1 อัตรา จานวน 12 ดือน
(2) า รับจาย ปน งินวิทยฐานะใ ้แกผ้บริ าร ถาน
ศึกษา จานวน 1 อัตรา จานวน 12 ดือน
(3) า รับจาย ปน งินวิทยฐานะใ ้แก พนักงาน
คร ทศบาล จานวน 3 อัตรา จานวน 12 ดือน
-ตั้งจายจาก งินรายได้ 42,000 บาท
-ตั้งจายจาก งินอุด นุน 168,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
- พื่อจาย ปน งินคาตอบแทนพนักงานจ้าง งินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานใน ังกัดกองการศึกษา ได้แก ผ้ชวย
ครผ้ดแล ด็ก (5 อัตรา) บุคลากร นับ นุนการ อนโรง รียน
ทศบาลนาบอน ภารโรง รวม 7 อัตรา จานวน 12 ดือน
-ตั้งจายจาก งินรายได้ 512,040 บาท
-ตั้งจายจาก งินอุด นุน 623,100 บาท
งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
- พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างที่ปฏิบัติใน
ังกัดกองการศึกษา ผ้ชวยครผ้ดแล ด็ก (3 อัตรา) บุคลากร นับ
นุนการ อนโรง รียน ทศบาลนาบอน ภารโรง รวม 5
อัตรา จานวน 12 ดือน
-ตั้งจายจาก งินรายได้ 48,000 บาท
-ตั้งจายจาก งินอุด นุน 44,100 บาท
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์แกองค์กรปกครอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ปน งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ปนกรณีพิ ศษใ ้แก
พนักงาน ทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานใน ังกัดกองการ
ศึกษา
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คา ชาบ้าน

จานวน

60,000 บาท

รวม

480,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการดา นิน การ ดินทางไปราชการใน
อาณาจักรใ ้กับพนักงาน ทศบาล พนักงานคร ทศบาล และ
พนักงานจ้าง ซึ่งมี ิทธิได้รับตามระ บียบฯ และได้รับคา ั่งใ ้ ดิน
ทางไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ชาบ้านใ ้กับพนักงาน ทศบาล ที่ได้รับคา ั่งใ ้
ปฏิบัติราชการและมี ิทธิตามระ บียบ
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการดา นิน พื่อใ ้ได้มาซึ่ง
บริการ ชน คารับวาร าร คาติดตั้ง ครื่องปรับอากาศ คาแรง
งาน คา ย็บ- นัง ือ คาโฆษณาและ ผยแพร คา ชาทรัพย์ ิน คา
ธรรม นียมและคาลงทะ บียนตาง ๆ คาจ้าง มาบริการ คา ข้าปก
นัง ือ คาจัดทา อก าร พื่อประชา ัมพันธ์การดา นินงาน คาติด
ตั้งโทรศัพท์และ ดิน ายภายในอาคาร คาติดตั้งระบบอิน ตอร์
น็ต คาจ้าง มาบริการตาง ๆ ฯลฯ
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และ งนัก รียน ข้ารวม
ประกวดและแขงขันตางๆ
- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการดา นินการจัดงาน จัด
นิทรรศการ การประกวด การจัด งนัก รียน ข้ารวมการแขงขัน
ตาง ๆ ของ ถานศึกษาใน ังกัด ทศบาลตาบลนาบอน
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลาดับที่ 4
น้า 92
คาใช้จายในการ ดินไปราชการ

- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการดา นิน การคาซอมแซมบารุง
ทรัพย์ ินตาง ๆ ของทางราชการใ ้ ามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ

รวม

90,000 บาท

วั ดุ านักงาน

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวั ดุอุปกรณ์ านักงานตาง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานและจัดทา อก ารของกองการศึกษา ชน กระดาษถาย
อก าร แฟ้ม อก าร ครื่อง ขียน ตรายาง ซองจด มาย ครื่อง
คิด ลข ฯลฯ
ปนต้น
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุตาง ๆ ที่จา ปนต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน ชน ลอดไฟ ายไฟ วั ดุไฟฟ้าและวิทยุอื่น ๆ ที่
จา ปน
วั ดุคอมพิว ตอร์
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร์ ชน ตลับ มึก ตลับผง
มึก น้า มึก แผนซีดี โปรแกรม และอื่น ๆ ที่ กี่ยวกับ
คอมพิว ตอร์
วั ดุอื่น

จานวน

20,000 บาท

รวม

150,000 บาท

คาไฟฟ้า

จานวน

70,000 บาท

- พื่อจาย ปนคากระแ ไฟฟ้าที่ติดตั้งใน ถานศึกษาใน ังกัด
ทศบาลตาบลนาบอน
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาน้าประปาที่ติดตั้งใน ถานศึกษาใน ังกัด ทศบาล
ตาบลนาบอน
คาบริการโทรศัพท์
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุอื่น ๆ ที่ไม ข้าลักษณะประ ภทใด
ประ ภท นึ่ง ชน วั ดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานของกองการศึกษา
และ ถานศึกษาใน ังกัด มิ ตอร์น้า - ไฟฟ้า
ค่าสาธารณูปโภค

- พื่อจาย ปนคาโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดตอราชการและในการ ง
โทร าร โทรศัพท์ คลื่อนที่ ตลอดจนรวมถึงคาใช้จาย พื่อใ ้ใช้
บริการและคาใช้จายที่ กิดขึ้น กี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของ
ถานศึกษาใน ังกัด ทศบาลตาบลนาบอน
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

62,500 บาท

รวม

12,500 บาท

จานวน

6,000 บาท

จานวน

6,500 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

1,426,250 บาท

รวม

1,426,250 บาท

รวม

33,200 บาท

จานวน

33,200 บาท

ครุภัณฑ์ านักงาน
ต้ ก็บ อก ารชนิดกระจกบาน ลื่อนทรง ตี้ย
- พื่อจาย ปนคาซื้อต้ ก็บ อก ารชนิดกระจกบาน ลื่อนขนาดทรง
ตี้ย จานวน 1 ต้ า รับใช้ในการปฏิบัติงานของโรง รียน ทศบาล
นาบอน (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด นื่องจาก ปนครุภัณฑ์ที่ไม
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดือน ธันวาคม 2562 ของ
านักงบประมาณ )
ครุภัณฑ์วิทยาศา ตร์ รือการแพทย์
ตียง ด็ก
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ตียง ด็กขนาดไมต่ากวา 3.5 ฟุต พร้อม
บาะนอน า รับใช้ในใน ้องพยาบาลโรง รียน ทศบาลนา
บอน (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด นื่องจาก ปนครุภัณฑ์ที่ไม
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดือน ธันวาคม 2562 ของ
านักงบประมาณ )
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
- พื่อจาย ปนคาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
อาคาร รียนของศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลนาบอนและ
โรง รียน ทศบาลนาบอน
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินชวย ลือการศึกษาบุตร
- พื่อจาย ปนคาชวย ลือการศึกษาบุตรของพนักงานคร ทศบาล
ตาม ิทธิที่ควรจะได้รับ
-ตั้งจายจาก งินรายได้
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ค่าใช้สอย

รวม

1,103,050 บาท

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร ถานศึกษา งินอุด นุน
จานวน
า รับ ง ริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นโครงการ นับ นุน
คาใช้จายการบริ าร ถานศึกษา า รับคาใช้จายในการปรับปรุง
ลัก ตร

20,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

- พื่อจาย ปน งินอุด นุน า รับ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา า รับคาใช้จายในการปรับปรุง ลัก ตรของโรง รียน
ทศบาลนาบอน ชน คาจัดการประชุม คาจัดทา อก าร คา ข้า
ลม ฯลฯ ปนต้น (ตั้งจายตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท. 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 รื่องซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ.2564
ขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น) ( บิกผลัก งใ ้กับโรง รียน
ทศบาลนาบอน) “ทั้งนี้จะ บิกจายตอ มื่อได้รับการจัด รร
จากกรม ง ริม
การปกครองท้องถิ่น”
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลาดับที่ 1 (1.3) น้า 84
-ตั้งจายจาก งินอุด นุน

น้า : 55/98

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 16:23:23

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร ถานศึกษา งินอุด นุน
า รับ นับ นุนอา ารกลางวัน ด็กปฐมวัยศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก
ทศบาลตาบลนาบอน

จานวน

171,500 บาท

จานวน

360,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินอุด นุน า รับ นับ นุน า รับ นับ นุน
อา ารกลางวัน ด็กปฐมวัยศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลนา
บอน จานวน 245 วัน (ตั้งจายตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท. 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
กรกฎาคม 2563 รื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จายประจาปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น) ( บิก
ักผลัก งใ ้กับศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลนาบอน) “ทั้งนี้
จะ บิกจายตอ มื่อได้รับการจัด รรจากกรม ง ริมการปกครอง
ท้องถิ่น”
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลาดับที่ 1 (1.2) น้า 83
- ตั้งจายจาก งินอุด นุน
โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร ถานศึกษา งินอุด นุน
า รับ นับ นุนอา ารกลางวันนัก รียนโรง รียน ทศบาลนาบอน
- พื่อจาย ปน งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา ารกลางวันนัก รียน
โรง รียน ทศบาลนาบอน จานวน 200 วัน (ตั้งจายตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท. 0816.2/ว 4110 ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563 รื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครอง วน
ท้องถิ่น) ( บิก ักผลัก งใ ้กับโรง รียน ทศบาลนาบอน) “ทั้งนี้จะ
บิกจายตอ มื่อได้รับการจัด รรจากกรม ง ริมการปกครองท้อง
ถิ่น”
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลาดับที่ 1 (1.1) น้า 83
- ตั้งจายจาก งินอุด นุน

น้า : 56/98

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 16:23:23

โครงการ นับ นุนคาใช้จายบริ าร ถานศึกษา งินอุด นุน า รับ
กิจกรรม ง ริม ุขภาพอนามัยของ ด็กปฐมวัย

จานวน

10,000 บาท

งินอุด นุน า รับ ง ริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
จานวน
โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร ถานศึกษา งินอุด นุน
า รับ ง ริมศักยภาพ า รับคาใช้จายในการพัฒนาและปรับปรุง
้อง มุดโรง รียน

100,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการ นับ นุนคาใช้จาย
บริ าร ถานศึกษา งินอุด นุน า รับกิจกรรม ง ริม ุขภาพ
อนามัยของ ด็กปฐมวัย ชน คาวิทยากร คาจัดทา อก าร
ประกอบการบรรยาย คาป้ายไวนิล คาอา ารวาง ฯลฯ ปนต้น
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลาดับที่ 1(1.12) น้า 88
- ตั้งจายจาก งินรายได้

- พื่อจาย ปน งินอุด นุน า รับจาย ปนคาใช้จายในการ
พัฒนา ปรับปรุง ้อง มุดโรง รียน ทศบาลนาบอน ชน การปรับ
ปรุงภมิทัศน์ การจัดซื้อจัด า นัง ือตาง ๆ วั ดุอุปกรณ์ า รับใช้
ในการปฏิบัติงานของ ้อง มุด ฯลฯ ปนต้น (ตั้งจายตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท. 0816.2/ว 4110 ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563 รื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครอง วน
ท้องถิ่น) ( บิก ักผลัก งใ ้กับโรง รียน ทศบาลนาบอน) “ทั้งนี้จะ
บิกจายตอ มื่อได้รับการจัด รรจากกรม ง ริมการปกครองท้อง
ถิ่น”
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลาดับที่ 1 (1.5) น้า 85
-ตั้งจายจาก งินอุด นุน

น้า : 57/98

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 16:23:23

งินอุด นุน า รับ ง ริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร ถานศึกษา งินอุด นุน
า รับ ง ริมศักยภาพ า รับคาใช้จายในการพัฒนาแ ลง รียนร้
ในโรง รียน
- พื่อจาย ปน งินอุด นุน า รับจาย ปนคาใช้จายในการพัฒนา
แ ลง รียนของโรง รียน ทศบาลนาบอน (ตั้งจายตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท. 0816.2/ว 4110 ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563 รื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครอง วน
ท้องถิ่น) ( บิก ักผลัก งใ ้กับโรง รียน ทศบาลนาบอน) “ทั้งนี้จะ
บิกจายตอ มื่อได้รับการจัด รรจากกรม ง ริมการปกครองท้อง
ถิ่น”
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561-2565)ลาดับที่ 1 (1.6) น้า 85
- ตั้งจายจาก งินอุด นุน

จานวน

50,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 16:23:23

งินอุด นุน า รับ ง ริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น งินอุด จานวน
นุน า รับ ง ริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการ นับ
นุนคาใช้จายการบริ าร ถานศึกษา งินอุด นุน า รับ ง ริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น า รับคาใช้จายอิน ตอร์ น็ต
โรง รียน
1.ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL
จานวน 9,600 บาท
- พื่อจาย ปน งินอุด นุน า รับจาย ปนคาใช้จายในการติด
ตั้ง ปรับปรุงและพัฒนาอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL (ตั้งจาย
ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท. 0816.2/ว
4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 รื่องซักซ้อมแนวทางการจัด
ทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครอง
วนท้องถิ่น) ( บิก ักผลัก งใ ้กับโรง รียน ทศบาลนาบอน) “ทั้ง
นี้จะ บิกจายตอ มื่อได้รับการจัด รรจากกรม ง ริมการปกครอง
ท้องถิ่น”
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลาดับที่ 1 (1.5) น้า 84
-ตั้งจายจาก งินอุด นุน
2.ระบบ Wireless Fidelity : WiFi จานวน 7,200 บาท
- พื่อจาย ปน งินอุด นุน า รับจาย ปนคาใช้จายในการติด
ตั้ง ปรับปรุงและพัฒนาอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
ระบบ ระบบ Wireless Fidelity : WiFi (ตั้งจายตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท. 0816.2/ว 4110 ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563 รื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครอง วน
ท้องถิ่น) ( บิก ักผลัก งใ ้กับโรง รียน ทศบาลนาบอน) “ทั้งนี้จะ
บิกจายตอ มื่อได้รับการจัด รรจากกรม ง ริมการปกครองท้อง
ถิ่น”
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2564 ) ลาดับที่ 1 (1.5) น้า 84
-ตั้งจายจาก งินอุด นุน

น้า : 58/98

16,800 บาท

น้า : 59/98

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 16:23:23

งินอุด นุน า รับ ง ริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร ถานศึกษา งินอุด นุน
า รับ ง ริมศักยภาพ า รับคาใช้จายในการรณรงค์การป้องกัน
ยา พติดใน ถานศึกษา

จานวน

21,000 บาท

จานวน

254,700 บาท

- พื่อจาย ปน งินอุด นุน า รับจาย ปนคาใช้ในการรณรงค์ยา
พติดใ ้แกนัก รียนโรง รียน ทศบาลบาบอน จานวน 15,000
บาท า รับครแกนนาโรง รียนละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท และ
จ้า น้าที่ อปท.ละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท (ตั้งจายตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท. 0816.2/ว 4110 ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563 รื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครอง วน
ท้องถิ่น)ขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น) ( บิก ักผลัก งใ ้กับ
โรง รียน ทศบาลนาบอน) “ทั้งนี้จะ บิกจายตอ มื่อได้รับการจัด
รรจากกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น”
- ตั้งจายจาก งินอุด นุน
งินอุด นุน า รับ นับ นุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- พื่อจาย ปน งินอุด นุน า รับจาย ปนคาใช้จายในการ นับ
นุนการจัดการศึกษาของนัก รียนโรง รียน ทศบาลนา
บอน ได้แก คา ครื่องแบบนัก รียน,คาอุปกรณ์นัก รียน,คา นัง ือ
รียน,คาจัดการ รียนการ อน, คากิจกรรมพัฒนา (ตั้งจายตาม
นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ 0816.2/ว 4110 ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563 รื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปี พ.ศ.2564 ( บิก ักผลัก งใ ้กับ
โรง รียน ทศบาลนาบอน) “ทั้งนี้จะ บิกจายตอ มื่อได้รับการจัด
รรจากกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น”
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลาดับที่ 1(1.15) น้า 89
-ตั้งจายจาก งินอุด นุน

น้า : 60/98

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 16:23:23

งินอุด นุน า รับ นับ นุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา า รับ
ศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก(ศพด.)

จานวน

99,050 บาท

รวม

290,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินอุด นุน า รับจาย ปนคาใช้จายในการ นับ
นุนการจัดการศึกษาของศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลนา
บอน ได้แก คา นัง ือ รียน,คาอุปกรณ์การ รียน,คา ครื่องแบบนัก
รียน,คากิจกรรมพัฒนาผ้ รียน (ตั้งจายตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท. 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
กรกฎาคม 2563 รื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จายประจาปี พ.ศ.2564 “ทั้งนี้จะ บิกจายตอ มื่อได้รับการจัด รร
จากกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น”
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลาดับที่ 1(1.19) น้า 91
-ตั้งจายจาก งินอุด นุน
ค่าวัสดุ
วั ดุงานบ้านงานครัว
- พื่อจาย ปนใช้จายในการจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัว นับ นุน
โรง รียน ทศบาลนาบอนและศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลนา
บอน ชน จัดซื้อถาด ลุม า รับใ อา าร แก้วน้า
ดื่ม ช้อน ซ้อม อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทาความ ะอาด ผลิตภัณฑ์
ฆา ชื้อโรค ฯลฯ ปนต้น

น้า : 61/98

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 16:23:23

คาอา าร ริม (นม)

จานวน

260,000 บาท

รวม

3,735,520 บาท

รวม

1,796,520 บาท

รวม

1,796,520 บาท

จานวน

677,760 บาท

(1) อา าร ริม (นม) โรง รียน ทศบาลนาบอน จานวน 187,200
บาท
- พื่อจาย ปน งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ริม(นม) ใ ้แก
นัก รียนโรง รียน ทศบาลนาบอน จานวน 260 วัน (ตั้งจายตาม
นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท. 0816.2/ว 4110 ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 รื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปี พ.ศ.2564
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลาดับที่ 2 น้า 91
(2) อา าร ริม (นม) ศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลนาบอน
จานวน 72,800 บาท
- พื่อจาย ปน งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ริม(นม) ใ ้แก
ด็กปฐมวัยศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลนาบอน จานวน 260
วัน (ตั้งจายตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
. 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 รื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ.2564
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง วนท้อง
ถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ลาดับที่ 3 น้า 92
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
า รับจาย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปีใ ้กับ
พนักงาน ทศบาล รวม 2 อัตรา จานวน 12 ดือน โดยจายใ ้กับผ้
อานวยการกอง าธารณ ุขและ งแวดล้อม จ้าพนักงาน
ธุรการ ตั้งจายจาก งินรายได้
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งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

า รับจาย ปน งินประจาตาแ นงใ ้กับผ้อานวยการกอง
าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม ดือนละ 3,500 บาท
จานวน 12 ดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาล
จัง วัดนครศรีธรรมราช รื่อง ลัก กณฑ์และ งื่อนไข กี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลของ ทศบาล (แก้ไข พิ่ม ติม) พ.ศ
.2559 ประกาศ ณ วันที่ 25 มษายน พ.ศ.2559
คาจ้างลกจ้างประจา
จานวน

258,000 บาท

า รับจาย ปนคาจ้างและ งินปรับปรุงคาจ้างประจาปีใ ้กับ
ลกจ้างประจาที่ปฏิบัติงานใน ังกัดกอง าธารณ ุขและ ิ่งแวด
ล้อม ได้แก ตาแ นง พนักงานขับรถ
ยนต์ รวม 1 อัตรา จานวน 12 ดือน ตั้งจายจาก งินรายได้
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

758,760 บาท

า รับจาย ปน งินคาตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้ง งินปรับ
ปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง ใ ้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานใน ังกัดกอง าธารณ ุขและ ิ่ง
แวดล้อม ได้แต ตาแ นง พนักงานขับรถยนต์ คนงานประจารถ
บรรทุกขยะ คนงานทั่วไป รวม 7 อัตรา จานวน 12 ดือน ตั้งจาย
จาก งินรายได้
งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน

60,000 บาท

า รับจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใ ้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานใน ังกัดกอง
าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม ได้แต ตาแ นง พนักงานขับรถ
ยนต์ คนงานประจารถบรรทุกขยะ คนงานทั่ว
ไป รวม 7 อัตรา จานวน 12 ดือน ตั้งจายจาก งินรายได้
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์แกองค์กรปกครอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ปน งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ปนกรณีพิ ศษแกพนักงาน
ทศบาล ลกจ้างและพนักงานจ้าง ทศบาล รวมถึงคาตอบแทน
อา า มัครบริบาลท้องถิ่น ตามระ บียบ กฎ มาย และ นัง ือ ั่ง
การ ตั้งจายจาก งินรายได้

รวม

1,922,000 บาท

รวม

85,000 บาท

จานวน

60,000 บาท
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
า รับจาย ปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการใ ้กับ
พนักงาน ทศบาล ลกจ้างและพนักงานจ้างผ้ที่มี ิทธิและได้รับคา
ั่งใ ้ปฏิบัติราชการในกรณีจา ปน รงดวน รือวัน ยุดราชการ
ปนครั้งคราว พื่อจาย ปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาใ ้
กับพนักงาน ทศบาล ลกจ้างและพนักงานจ้าง ทศบาล ที่ได้รับ
อนุมัติใ ้ปฏิบัติ น้าที่นอก วลาราชการปกติ รือวัน ยุด
ราชการ ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว
1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 รื่อง การ บิกจาย งินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครอง วนท้อง
ถิ่น ตั้งจายจาก งินรายได้
ค่าใช้สอย

จานวน

25,000 บาท

รวม

1,442,000 บาท

จานวน

1,292,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
า รับจาย ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ ในภารกิจ
และความดแลรับผิดชอบของกอง าธารณ ุขและ ิ่งแวด
ล้อม ชน รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการในการปฏิบัติงานทั่ว
ไป ชน คารับวาร าร คา ข้าปก ย็บ ลม นัง ือ คาแผนพับ คา ื่อ
โฆษณาและ ผยแพร คา ชาทรัพย์ ิน คาธรรม นียมตาง ๆ คาจ้าง
มาบริการ คาจ้าง มาแรงงานดแลรักษาความ ะอาด คาจ้าง
มาแรงงานปฏิบัติงานประจารถ ก็บขนขยะ คา บี้ยประกัน คา
ปะยางรถยนต์บรรทุกขยะมลฝอย คาจ้าง ครื่องจักร อกชน คาตัก
ิ่งปฏิกล คาจ้าง มาฝงกลบขยะมลฝอยและรายการอื่นที่มี
ลักษณะ ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจายจาก งินรายได้
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รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ

จานวน

50,000 บาท

า รับจาย ปนคาใช้จายในการ ดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน ทศบาล และ
ลกจ้างประจา พนักงานจ้าง ซึ่งมี ิทธิ บิกได้ตามระ บียบฯ และได้
รับคา ั่งใ ้ ดินทางไปราชการ ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
พา นะ คา ชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คา
ธรรม นียมการใช้ นามบิน คาลงทะ บียนในการอบรม
ัมมนา ตลอดจนคาใช้จายอื่นที่ ข้าลักษณะรายจายประ ภท
นี้ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยการ ดินทางไปราชการ
ของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ตั้งจายจาก งินรายได้
คาบารุงรักษาและซอมแซม
จานวน

100,000 บาท

(รายจาย พื่อซอมแซมบารุงรักษา พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ)
า รับจาย ปนคาซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์ ินตางๆ ของทาง
ราชการ ในความดแลรับผิดชอบของกอง าธารณ ุขและ ิ่งแวด
ล้อมที่ชารุด ีย าย รือ ื่อม ภาพทั้งใน วนที่ ปน
ครุภัณฑ์ ที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง รือทรัพย์ ินอื่น ๆ ชน รถยนต์
บรรทุกขยะ จักรยานยนต์ ครื่องพน มอกควัน ยานพา นะ รถ
ดด ิ่งปฏิกล ครื่องตัด ญ้า ครื่องคอมพิว ตอร์ อุปกรณ์ทางการ
แพทย์ วั ดุ อุปกรณ์ ครื่องมือ ครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ
พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจายจาก งินรายได้
ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
า รับจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุอุปกรณ์ านักงานตาง ๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและจัดทา อก ารของกอง าธารณ ุขและ ิ่งแวด
ล้อม ชน ตะแกรงวาง อก าร กุญแจ มึก กระดาษถาย
อก าร/ พิมพ์ อก าร ครื่อง ขียนแบบพิมพ์ ตรายาง ซอง
จด มาย ครื่องคิด ลข แฟ้ม กุญแจ ปนต้น ซึ่ง ปนรายจายใ ้ได้
มาซึ่ง ิ่งของที่มีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมี
อายุการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น

รวม

395,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

10,000 บาท

า รับจาย ปนคาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ ที่จา ปนต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ลอดไฟฟ้า ายไฟ
และวั ดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ปนต้น ซึ่ง ปนรายจายใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง
ของที่มีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น
วั ดุงานบ้านงานครัว
จานวน

80,000 บาท

า รับจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวตาง ๆ
ชน ถังขยะ น้ายาทาความ ะอาด ผงซักฟอก แปรง ไม้กวาด ที่
ตักขยะ ไม้มือ ือ ถัง ปนต้น ซึ่ง ปนรายจายใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่มี
ลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน
ั้น
วั ดุยานพา นะและขน ง
จานวน

100,000 บาท

า รับจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุพา นะและขน
ง ชน แบต ตอรี่ ยางใน ยางนอก ล็อค กียร์ ัว ทียน ัญญาณ
ไฟกระพริบ ัญญาณไฟฉุก ฉิน แมแรงและ ครื่องจักรกล ฟิล์ม
กรองแ งและวั ดุยานพา นะและขน งอื่น ๆ ปนต้น ซึ่ง ปนราย
จายใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่มีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ
ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

150,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

า รับจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่นตาง ๆ
ชน น้ามันดี ซล น้ามัน ลอลื่น น้ามัน บนซิน น้ามัน
ครื่อง น้ามันจารบีและวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่นอื่น ๆ ปนซึ่ง ปน
รายจายใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่มีลักษณะโดย ภาพไมคงทน
ถาวร รือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มด
ไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอ
ไปนี้
1.รายจาย พื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
2.รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใช้ในการการซอมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์ ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชาระพร้อมกับคาวั ดุ ชน คาขน ง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง ปนต้น
วั ดุวิทยาศา ตร์ รือการแพทย์
า รับ ปนคาจัดซื้อยา วชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิ จน น้ายา
ตางๆ คมีภัณฑ์ ถุงมือ ครื่องมือวิทยาศา ตร์ คาวั ดุและอุปกรณ์
ครื่องมือ ครื่องใช้ในทางการแพทย์และ าธารณ ุข คาชุดอุปกรณ์
การปฐมพยาบาล บื้องต้น าร คมี ยาฆา ชื้อโรค ถุงมือ คาชุด
ตรวจทด อบ า าร พติด ปนต้น ซึ่ง ปนรายจายใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง
ของที่มีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น
วั ดุการ กษตร
า รับจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานการ กษตรตาง ๆ
ชน าร คมีป้องกันและกาจัดศัตรพืชและ ัตว์ ปริง ก
ลอร์ จานพรวน ถังฉีดพนวัชพืช ปุ๋ย พันธุ์พืช ต้นไม้ วั ดุ พาะ
ชา กระถาง กากน้าตาล ัว ชื้อจุลินทรีย์ จอบ ียม และวั ดุ
การ กษตรอื่น ๆ ปนต้น ซึ่ง ปนรายจายใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่มี
ลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน
ั้น
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วั ดุ ครื่องแตงกาย

จานวน

10,000 บาท

า รับจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ครื่องแตงกายตาง ๆ ที่ใช้ วมใ ใน
การปฏิบัติงานของพนักงานใน ังกัดกอง าธารณ ุขและ ิ่งแวด
ล้อม ชน ถุงมือ รอง ท้ายาง ผ้าปิดจมก มวก ื้อ ื้อกัน
ฝน ื้อ ะท้อนแ งและวั ดุ ครื่องแตงกายอื่น ๆ ที่จา ปน ปน
ต้น ซึ่ง ปนรายจายใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่มีลักษณะโดย ภาพไมคง
ทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มด
ไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น
วั ดุคอมพิว ตอร์
จานวน

5,000 บาท

า รับจัดซื้อวั ดุอุปกรณ์ประกอบ ครื่องคอมพิว ตอร์ที่ใช้ในงาน
ของกอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม ชน อุปกรณ์บันทึก
ข้อมล แผนกรองแ ง โปรแกรมคอมพิว ตอร์ แผนบันทึก
ข้อมล ครื่องอานและบันทึกข้อมล แป้นพิมพ์ ม้า ์ มน
บอร์ด ปนต้น ซึ่ง ปนรายจายใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่มีลักษณะโดย
ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น
วั ดุอื่น
จานวน

10,000 บาท

า รับ ปนคาจัดซื้อวั ดุอื่น ๆ ที่นอก นือจากประ ภทงบ
ประมาณที่ตั้งจายไว้ข้างต้นนี้ ซึ่ง ปนรายจายใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่มี
ลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน
ั้น
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

17,000 บาท

รวม

17,000 บาท

จานวน

17,000 บาท

ครุภัณฑ์ านักงาน
คอมพิว ตอร์ า รับ านักงาน
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ All In One า รับ
านักงาน จานวน 1 ครื่อง า รับใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม มีคุณ มบัติ
-มี นวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 1 แกน
ลัก (1 core) โดย มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 2.2 GHz จานวน 1 นวย
-มี นวยประมวลผลกลาง (CPU) มี นวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
-มี นวยความจา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 รือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
-มี นวยจัด ก็บข้อมล ชนิด SATA รือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จานวน 1 นวย
-มี DVD-RW รือดีกวา แบบติดตั้งภายใจ (Internal) รือภาย
นอก (External) จานวน 1 นวย
-มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1
ชอง
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
-มีแป้นพิมพ์และ มา ์
-มีจอแ ดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละ อียดแบบ FHD (1920x1080)
- ามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11 b, g. n, ac)
และ Bluetooth
-ตาม ลัก กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563
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งานโรงพยาบาล

รวม

40,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

115,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

75,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

75,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรค อด ์
า รับจาย ปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมในโครงการควบคุม
และป้องกันโรค อด ์ การจัดกิจกรรมป้องกันการติด ชื้อ อชไอวี
ในกลุม ด็กและ ยาวชน กิจกรรมการ ง ริมการใช้ถุงยางอนามัย
แบบบรณาการ กิจกรรม ื่อ าร าธารณะการประชา ัมพันธ์ในรป
แบบตางๆ โดยจาย ปนคาตอบแทนวิทยากร คาอา ารและ
ครื่องดื่ม คาวั ดุอุปกรณ์ า รับใช้ในการจัดกิจกรรม และคาใช้
จายตาง ๆ ที่จา ปน ตั้งจายจาก งินรายได้ ตาม นัง ือกรม ง
ริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว2196 ลงวัน
ที่ 1 ธันวาคม 2557 และและ นัง ือกรม ง ริมการปกครอง วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 999 ลงวัน
ที่ 24 พฤษภาคม 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ลาดับที่ 1 น้า 107)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครงการ ทศบาล ร้าง ุขภาพ
า รับจาย ปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรม ทศบาล ร้าง
ขุ ภาพ โดยจาย ปนคาตอบแทนผ้นาออกกาลังกาย คาอา าร
และ ครื่องดื่ม คาวั ดุอุปกรณ์ า รับใช้ในการจัดกิจกรรม และ
คาใช้จายตาง ๆ ที่จา ปน ตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว237 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลาดับที่ 4 น้า 109)
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โครงการปลก ร้างจิต านึกรักษ์ ิ่งแวดล้อม

จานวน

30,000 บาท

า รับจาย ปนคาตอบแทน ใช้ อยและวั ดุ และคาใช้จายอื่น ๆ
ที่จา ปนในการดา นินงานโครงการปลก ร้างจิต านึกรักษ์ ิ่งแวด
ล้อม ชน จาย ปนคาใช้จายในการรณรงค์ประชา ัมพันธ์ใ ้
ความร้ คาจัดทาแผนพับ คาตอบแทนวิทยากรใ ้ความร้ คา
อา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาจ้าง มาบริการตาง ๆ และ
คาใช้จาย อื่น ๆ ที่จา ปน ตั้งจายจาก งินรายได้ ตาม นัง ือ
กรม ง ริมการปกครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0801.2/ว
1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ลาดับที่ 5 น้า 110)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า
จานวน

25,000 บาท

า รับจาย ปนคาตอบแทน ใช้ อยและวั ดุ และคาใช้จายอื่น ๆ
ที่จา ปนในการดา นินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษ ุนัข
บ้า ชน จาย ปนคาใช้จายในการรณรงค์ประชา ัมพันธ์ใ ้ความร้
กี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า คาจัดทาแผน
พับ คาวั ดุวิทยาศา ตร์การแพทย์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
ุนัขบ้า ฉีดยาคุมกา นิด กาจัด ุนัขจรจัด คาตอบแทนวิทยากรใ ้
ความร้ คาจ้าง มาบริการตาง ๆ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จา
ปน นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว
0994 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และ นัง ือกรม ง ริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/729 ลงวัน
ที่ 31 มีนาคม 2560 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลาดับ
ที่ 3 น้า 109)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

งินอุด นุน อกชน
โครงการพระราชดาริด้าน าธารณ ุข
พื่อ นับ นุนใ ้ชุมชน/ มบ้าน แ งละ 20,000 บาท ใ ้คณะ
กรรมการชุมชน 2 ชุมชน คือ ชุมชนตลาดบน และชุมชนตลาด
ลาง จัดทาโครงการตามพระราชดาริด้าน าธารณ ุขอยาง
น้อย 3 โครงการ ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป ถือปฏิบัติตามแนว
ทางของ นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่มท
1810.5.3/ว 1745 ลงวันที่ 31 ิง าคม 2560 (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลาดับที่ 6 น้า 110)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

รวม

2,973,000 บาท

รวม

1,214,200 บาท

รวม

1,214,200 บาท

จานวน

1,007,400 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนพนักงาน ทศบาล พร้อมทั้ง งินปรับปรุง งิน
ดือนใ ้กับพนักงาน ทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองชาง ได้แก ผ้
อานวยการกองชาง ัว น้าฝายแผนและกอ ร้าง นายชาง
โยธา รวม 3 อัตรา จานวน 12 ดือน
- ปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครศรีธรรมราช รื่อง ลัก กณฑ์และ งื่อนไข กี่ยวกับการบริ าร
งานบุคคลของ ทศบาล (แก้ไข พิ่ม ติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 29
กุมภาพันธ์ 2559
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
- พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใ ้กับพนักงาน ทศบาล
ที่ปฏิบัติงานในกองชาง
- ปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครศรีธรรมราช รื่อง กา นด ลัก กณฑ์การใ ้พนักงาน ทศบาล
ได้รับ งินคาตอบแทนนอก นือจาก งิน ดือน ประกาศ ณ วัน
ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
งินประจาตาแ นง
- พื่อจาย ปน งินประจาตาแ นงใ ้กับพนักงาน ทศบาลผ้ดารง
ตาแ นงผ้บริ าร
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัดนครศรี
ธรรมราช รื่อง ลัก กณฑ์และ งื่อนไข กี่ยวกับการบริ ารงาน
บุคคลของ ทศบาล (แก้ไข พิ่ม ติม) พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วัน
ที่ 25 มษายน พ.ศ.2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

112,800 บาท

จานวน

24,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้ง งินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานในกอง
ชาง ได้แก ตาแ นง ผ้ชวยชางไฟฟ้า รวม 1 อัตรา จานวน 12
ดือน
-ประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัดนครศรีธรรมราช
รื่อง ลัก กณฑ์และ งื่อนไข กี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4 )
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558
งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
- พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว า รับพนักงานตาม
ภารกิจที่ปฏิบัติงานในกองชาง ได้แก ตาแ นง ผ้ชวยชางไฟฟ้า
รวม 1 อัตรา จานวน 12 ดือน
-ประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัดนครศรีธรรมราช
รื่อง ลัก กณฑ์การใ ้พนักงาน ทศบาล ลกจ้าง พนักงานจ้าง
ของ ทศบาล ได้รับ งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 10 ิง าคม 2558
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์แกองค์กรปกครอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ปน งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ปนกรณีพิ ศษแกพนักงาน
ทศบาลลกจ้างประจาและพนักงานจาย ทศบาล ตาม
ระ บียบ กฎ มาย และ นัง ือ ั่งการ นัง ือกระทรวงการคลังได้
ออก นัง ือดวนที่ ุด ที่ กค 0402/ ว 85 ลงวันที่
6 กันยายน 2561 รื่อง ลัก กณฑ์การ บิกจายคาตอบแทนบุคคล
รือคณะกรรมการ
- ปนไปตาม 1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยการกา นด
งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ปนกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ปน งิน
รางวัลประจาปีแกพนักงาน วนท้องถิ่นใ ้ ปนรายจายอื่นของ
องค์กรปกครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่นที่ 0808.2/ว859 ลงวัน
ที่ 29 พฤษภาคม 2557 รื่อง การดา นินการตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาด้วยการกา นด งินประโยชน์ตอบแทนอื่น
ปนกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ปน งินรางวัลประจาปีแกพนักงาน
วนท้องถิ่นใ ้ ปนรายจายอื่นขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3072
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 รื่อง แนวทางการ บิกจาย งิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ปนกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ
ปน งินรางวัลประจาปีแกองค์กรปกครอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ านักงาน ก.จ.ก.ท และ ก. อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 รื่องประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. รื่อง กา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก
กณฑ์ งื่อนไข และวิธีการกา นด งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ปน
กรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ปน งินรางวัลประจาปี า รับพนักงาน
วนท้องถิ่น ลกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

รวม

1,618,000 บาท

รวม

123,000 บาท

จานวน

50,000 บาท
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จานวน

10,000 บาท

คา ชาบ้าน

จานวน

48,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ชาบ้านใ ้กับพนักงาน ทศบาล ที่ได้รับคา ั่งใ ้
ปฏิบัติราชการและมี ิทธิตามระ บียบ
งินชวย ลือการศึกษาบุตร

จานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการใ ้กับ
พนักงาน ทศบาลลกจ้างประจาและพนักงานจ้างผ้มี ิทธิและได้รับ
คา ั่งใ ้ปฏิบัติราชการในกรณีจา ปน รงดวน รือวัน ยุดราชการ
ปนครั้งคราว พื่อจาย ปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาใ ้
กับพนักงาน ทศบาล ลกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ
ใ ้ปฏิบัติ น้าที่นอก วลาราชการปกติ รือวัน ยุดราชการ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยการ บิกจาย งิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- พื่อจาย ปน งินชวย ลือการศึกษาบุตรของผ้บริ าร พนักงาน
ทศบาลตาม ิทธิที่ควรจะได้รับ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิการ
กี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549 และ นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 รื่อง การ บิก งิน
วั ดิการ กี่ยวกับการศึกษาบุตร
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ค่าใช้สอย

รวม

950,000 บาท

จานวน

750,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- พื่อจาย ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ชน คา
ธรรม นียม คา ชาทรัพย์ ิน คาโฆษณาและ ผยแพร คาจ้าง
มาบริการ คาออกแบบ คาพิมพ์แบบแปลน คาถาย
พิมพ์ ขียว คาระวางบรรทุก การปรับปรุงระบบไฟฟ้า การ พิ่ม
กาลังไฟฟ้า การขยาย ขตไฟฟ้า คาบารุงรักษาซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ตางๆ คาแรงตัดปาล์ม คาจ้างกาจัดวัชพืช คา
แรงงานใ ปุ๋ย วนปาล์ม และคาใช้จายอื่นๆ ที่ กี่ยวข้องกับการ
ดา นินการภายใน ขต ทศบาล ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลัก กณฑ์การ บิกจาย
งินคาจ้าง มาบริการขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายในการ ดินทางไปราชการ
- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน ทศบาล ลกจ้างและ
พนักงานจ้าง ที่ได้รับคา ั่งใ ้ ดินทางไปราชการ ซึ่งมี ิทธิ บิกได้
ตามระ บียบ ชน คาลงทะ บียนในการอบรม ัมมนา คาที่พัก คา
พา นะ ดินทาง คาผานทางดวนพิ ศษ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จา ปน ฯลฯ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
- พื่อจาย ปนรายจาย พื่อบารุงรักษา รือซอมแซมครุภัณฑ์ยาน
พา นะ ที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง รือทรัพย์ ิน
อื่นๆ ชน ะพาน ถนน รถกระ ช้าไฟฟ้า ฯลฯ ใ ้มี ภาพใช้การ
ได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

รวม

545,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวั ดุ านักงาน ชน กระดาษ มึก ดิน อ ปากกา
นัง ือ กรรไกร ไม้บรรทัด ครื่องคิด ลข ตรายาง ครื่องตัด
กระดาษ ฯลฯ ซึ่ง ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่มีลักษณะ
โดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใ ้งานไมยืน
นาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น
- ปนไปตาม 1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
- พื่อจาย ปนคาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ ที่จา ปนต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ชน ลอดไฟฟ้า ายไฟ วิตซ์ไฟฟ้า บรก
กอร์ ปลั๊กไฟฟ้า และวั ดุไฟฟ้าและวิทยุอื่น ๆ ซึ่ง ปนรายจาย
พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่มีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน
ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น
- ปนไปตาม 1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/044 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
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วั ดุกอ ร้าง

จานวน

80,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวั ดุกอ ร้างตางๆ ชน ทราย ค้อน คีม ลื่อย ไม้
ตางๆ ี ตะป จอบ ิ่ว ล็ก ้น ปนซี มนต์ ปนขาว ทอ
น้า ิน ดิน กระ บื้อง อิฐ รือซี มนต์บล็อก และวั ดุกอ ร้าง
อื่นๆ ที่จา ปน ฯลฯ
- ปนไปตาม 1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว044 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561

วั ดุยานพา นะและขน ง
- พื่อจาย ปนคาวั ดุยานพา นะและขน ง ชน แบต ตอรี่ ยาง
ใน ยางนอก ล็อค กียร์ แมแรง ล็อคพวงมาลัย น้ามัน บรก ัว
ทียน และวั ดุยานพา นะ และขน งอื่นๆ ซึ่ง ปนรายจาย พื่อใ ้
ได้มาซึ่ง ิ่งของที่มีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น
- ปนไปตาม 1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว01536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561
3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว044 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
- พื่อจาย ปนคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่นตางๆ ชน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน ลอลื่น และวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
อื่นๆ ฯลฯ ซึ่ง ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่มีลักษณะโดย
ภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน ิ้น
ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น
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วั ดุการ กษตร

จานวน

50,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- า รับจาย ปนคาจัดซื้อปุ๋ยและยาปราบวัชพืช วนปาล์มของ
ทศบาลตาบลนาบอน และวั ดุการ กษตรอื่นๆ ฯลฯ
วั ดุคอมพิว ตอร์
- พื่อจาย ปนคาวั ดุคอมพิว ตอร์ตางๆ ชน ผง มึก
คอมพิว ตอร์ แผน รือจานบันทึกข้อมล ผ้า มึกพิมพ์
คอมพิว ตอร์ ัวพิมพ์ รือแถบพิมพ์กระดาษ และวั ดุ
คอมพิว ตอร์อื่นๆ ที่จา ปนต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
- ปนไปตาม 1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 044 ลงวัน
ที่ 24
มกราคม 2561
วั ดุอื่น
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุอื่นๆ ที่ไม ข้าลักษณะประ ภทใด
ประ ภท นึ่ง และมีความจา ปนต้องใช้ในการปฏิบัติงานซึ่ง ปน
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่มีลักษณะโดย ภาพไมคงทน
ถาวร รือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มด
ไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น
- ปนไปตาม 1) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
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งบลงทุน

รวม

90,800 บาท

รวม

90,800 บาท

จานวน

3,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ก้าอี้ทางานแบบมีพนักพิง และที่วาง
แขน จานวน 1 ตัว า รับใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานกอง
ชาง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด นื่องจาก ปนครุภัณฑ์ที่ไมปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ดือนธันวาคม 2562 ของ
านักงบประมาณ)
ต้ อก าร
จานวน

4,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ านักงาน
ก้าอี้ทางาน

- พื่อจาย ปนคาต้ อก าร 4 ลิ้นชัก า รับใช้ในการ ก็บ อก าร
ของกองชาง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด นื่องจาก ปนครุภัณฑ์ที่
ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ดือน
ธันวาคม 2562 ของ านักงบประมาณ)
โต๊ะทางานพร้อม ก้าอี้
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อโต๊ะทางานพร้อม ก้าอี้จานวน 1
ชุด ประกอบด้วยโต๊ะทางานจานวน 1 ตัว และ ก้าอี้ทางานแบบมี
พนักพิงและที่วางแขนจานวน 1 ตัว า รับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองชาง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด (จัดซื้อตามราคาท้อง
ตลาด นื่องจาก ปนครุภัณฑ์ที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉบับ ดือนธันวาคม 2562 ของ านักงบประมาณ)

จานวน

7,500 บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ก า รับงานประมวลผล
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ก า รับงาน
ประมวลผล มี นวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
ลัก (4 core)
จานวน 1 นวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง นึ่ง รือดีกวา
ดังนี้
1. ในกรณีที่มี นวยความจา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความ ร็ว
ัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และมี นวยประ
มวณผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน รือ
2. ในกรณีที่มี นวยความจา แบบ Cache Menory รวมใน
ระดับ (Level) ดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MBต้องมีความ ร็ว
ัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมี ทคโนโลยี
พิ่ม ัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ ามารถในการ
ประมวลผล ง
- มี นวยความจา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 รือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มี นวยจัด ก็บข้อมล ชนิด SATA รือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จานวน 1 นวย
- มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไมน้อย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชอง ชื่อมตอ (lnterface) แบบ USB 2.0 รือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอแบบ HDMI รือ VGA จานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1
ชอง
- ามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, as)
และ Bluetooth

จานวน

22,000 บาท
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ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์

จานวน

4,300 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์ จานวน 1 ครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ปน ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์ (lnk Tank Printer) จากโรงงานผ้ผลิด
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200 x 1,200 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์รางขาวดา า รับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 น้าตอนาที (ppm) รือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความ ร็วในการพิมพ์ราง ี า รับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 15 น้าตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพ
ตอนาที (ipm)
- มีชอง ชื่อมตอ (lnterface) แบบ USB 2.0 รือดีกวา จานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใ กระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
- ามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- พื่อจาย ปนคาซอมแซมและบารุงรักษาโครง ร้างครุภัณฑ์
ขนาดใ ญ ซึ่งไมรวมถึงซอมบารุง รักษาตามปกติ รือคาซอม
กลาง
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งบเงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน

รวม

260,000 บาท

งบลงทุน

รวม

260,000 บาท

รวม

260,000 บาท

จานวน

260,000 บาท

งินอุด นุน วนราชการ
งินอุด นุน วนราชการ
1. โครงการขยาย ขตไฟฟ้าใน ขต ทศบาล จานวน 25,000
บาท
- พื่อจาย ปน งินอุด นุนการไฟฟ้า วนภมิภาคอา ภอทุง งในการ
ขยาย ขตไฟฟ้า าธารณะภายใน ขต ทศบาลตาบลนาบอน (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลาดับที่ 13 น้า 74)
2. โครงการขยาย ขตประปาใน ขต ทศบาล จานวน 25,000
บาท
- พื่อจาย ปน งินอุด นุนการประปา
วนภมิภาคอา ภอทุง งในการขยาย ขตภายใน ขต ทศบาลตาบล
นาบอน (แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 ลาดับที่ 14
น้า 74)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริ วณถนน าธารณะใน ขต ทศบาล
ตาบลนาบอน
- ปลี่ยนโคมไฟ LED 30 W จานวน 110 ชุด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลาดับที่ 11
น้าที่ 74
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

20,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะมลฝอยในชุมชน จานวน

20,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
า รับจาย ปนคาตอบแทน ใช้ อยและวั ดุ และคาใช้จายอื่น ๆ
ที่จา ปนในการดา นินงานโครงการการรณรงค์การคัดแยกขยะ
และลดปริมาณขยะมลฝอยในชุมชน ชน จาย ปนคาใช้จายใน
การรณรงค์ประชา ัมพันธ์ใ ้ความร้ คาจัดทาแผนพับ คาตอบ
แทนวิทยากรใ ้ความร้ คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา
จ้าง มาบริการตาง ๆ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จา ปน ตั้งจายจาก
งินรายได้ ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทยที่ มท 0891.4/ว
3579 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ลาดับที่ 1 น้า 114)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

15,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

15,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครงการจัดทาประชาคมทุกระดับ
- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการจัดทาประชาคม
ทุกระดับ ชน ประชาคมท้องถิ่นและประชาคม มือง โดยจาย ปน
คาใช้จาย กี่ยวกับการใช้และการตกแตง ถานที่ คาใช้จายในพิธี
ปิดและปิด คาวั ดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ คาถาย
อก าร คาพิมพ์ อก ารและ ิ่งพิมพ์ คา นัง ือ คาใช้จายใน
การติดตอ ื่อ าร คา ชาอุปกรณ์ตางๆ คากระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้
บรรจุ อก าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร คาป้าย
โครงการ คาใช้จายอื่นที่จา ปน ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้า 116
ลาดับที่ 1
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

150,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

150,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

150,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปญ ายา พติด
- พื่อ ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการป้องกันและแก้ไขปญ า
ยา พติด พื่อ ร้างภมิคุมกันใน ยาวชนกลุม ี่ยง ชน คาใช้จาย
กี่ยวกับการใช้และการตกแตง ถานที่อบรม คาใช้จายในพิธี ปิด
และปิดการอบรม คาวั ดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ คา
ประกาศนียบัตร คาถาย อก าร คาพิมพ์ อก ารและ ิ่ง
พิมพ์ คา นัง ือ า รับผ้ ข้ารับการอบรม คาใช้จายในการ
ติดตอ ื่อ าร คา ชาอุปกรณ์ตางๆ ในการอบรม คากระ ป๋า รือ
ิ่งที่ใช้บรรจุ อก าร า รับผ้ ข้ารับการอบรม คาของ มนาคุณ
ในการดงาน คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา มนาคุณ
วิทยากร คาอา าร คายานพา นะ คาป้ายโครงการ คาป้าย
ประชา ัมพันธ์ คาใช้จายอื่นที่จา ปน ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลาดับที่ 3
น้า 102
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โครงการ ง ริมการดา นินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนา
ตรีและครอบครัว
- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการ ง ริมการดา นิน
งานการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนา ตรีและครอบครัว ชน คาใช้
จาย กี่ยวกับการใช้และการตกแตง ถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายใน
พิธี ปิดและปิดการฝึกอบรม คาวั ดุ ครื่อง ขียนและอุปกรณ์ คา
วั ดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถาย
อก าร คาพิมพ์ อก ารและ ิ่งพิมพ์ คากระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้
บรรจุ อก าร า รับผ้ ข้ารับการฝึกอบรม คาของ มนาคุณใน
การดงาน คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา มนาคุณวิทยากร คา
อา าร คาที่พัก คายานพา นะ คาใช้จายอื่นที่จา ปนในการฝึก
อบรม ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลาดับที่ 6
น้า 103

จานวน

50,000 บาท
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โครงการ ง ริมและฝึกอาชีพใ ้แกประชาชน

จานวน

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

โครงการจัดแขงกีฬา ทศบาลและจัด งนักกีฬา ข้ารวมการแขงขันใน จานวน
โอกา ตางๆ

50,000 บาท

- พื่อ ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการ ง ริมและฝึกอาชีพใ ้
แกประชาชน ชน คาใช้จาย กี่ยวกับการใช้และการตกแตง ถาน
ที่อบรม คาใช้จายในพิธี ปิดและปิดการอบรม คาวั ดุ ครื่อง
ขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถาย อก าร คาพิมพ์
อก ารและ ิ่งพิมพ์ คา นัง ือ า รับผ้ ข้ารับการอบรม คาใช้
จายในการติดตอ ื่อ าร คา ชาอุปกรณ์ตางๆ ในการอบรม คา
กระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อก าร า รับผ้ ข้ารับการอบรม คา
ของ มนาคุณในการดงาน คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา
มนาคุณวิทยากร คาอา าร คายานพา นะ คาป้าย
โครงการ คาปายประชา ัมพันธ์ คาใช้จายอื่นที่จา ปนใน
การอบรม า รับการจัดทาโครงการ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลาดับที่ 1
น้า 76
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการจัดแขงกีฬา ทศบาล
และจัด งนักกีฬา ข้ารวมการแขงขันในโอโก ตาง ๆ ชน คาจัด
ซื้อชุดนักกีฬา คา บี้ย ลี้ยง คาป้ายไวนิล คาวั ดุอุปกรณ์ ฯลฯ ปน
ต้น
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565 ) ลาดับที่ 7 น้า 99
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

380,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

240,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

240,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ข้าลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครงการจัดกิจกรรมวัน าคัญทางศา นาและประ พณีท้องถิ่น
- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการจัดกิจกรรมวัน าคัญ
ทางศา นาและประ พณีท้องถิ่น และวัน าคัญตาง ๆ ทุก
กิจกรรม ตลอดปี ชน งานประ พณีแ ผ้าขึ้นธาตุ, วัน
มาฆบชา, วัน ข้าพรรษา ฯลฯ ปนต้น
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลาดับที่ 1 น้า 97
โครงการทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใ ม
- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการทาบุญตักบาตรวัน
ขึ้นปีใ ม ประจาปี 2564 ชน คาจ้าง มาจัด ถานที่, คาจ้าง
ครื่อง ียง คาป้ายไวนิล ฯลฯ ปนต้น
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลาดับที่ 2 น้า 97
โครงการประ พณีรดน้าขอพรผ้ งอายุ
- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการประ พณีรดน้าขอพร
ผ้ งอายุ ประจาปี 2564 ชน คาจ้าง มาจัด ถานที่, คาป้ายไว
นิล, คาจ้าง มา ครื่อง ียง, คาอา ารและ ครื่องดื่ม, คาตอบ
แทน ฯลฯ ปนต้น
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลาดับที่ 4 น้า 98
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โครงการประ พณีลอยกระทง

จานวน

100,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร ถานศึกษา กิจกรรม าย จานวน
ัมพันธ์จากแม ลก

20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการประ พณีลอย
กระทง ประจาปี 2564 ชน คาป้ายไวนิล, คาตอบแทน
กรรมการ, คา งินรางวัล, คาจ้างจัด ถานที่, คาจ้าง มา ครื่อง
ียง, คาจัดซื้อวั ดุอุปกรณ์ ฯลฯ ปนต้น
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลาดับที่ 3 น้า 98
โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร ถานศึกษา กิจกรรม
ัปดา ์วัน ด็ก
- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการกิจกรรม ัปดา ์วัน
ด็กประจาปี 2564 ชน คาอา ารและ ครื่องดื่ม, คาป้ายไว
นิล, คาของรางวัล, คาจัด ถานที่, คาวั ดุอุปกรณ์ ฯลฯ ปน
ต้น ( บิก ักผลัก งใ ้กับโรง รียน ทศบาลนาบอน)
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลาดับที่ 5 (5.1) น้า 98

- พื่อจาย ปนคาใช้จายในการดา นินโครงการกิจกรรม าย ัมพันธ์
จากแม ลก ประจาปี 2564 ชน คาอา ารและ ครื่องดื่ม, คาป้าย
ไวนิล, คาของรางวัล, คาจัด ถานที่, คาวั ดุอุปกรณ์ ฯลฯ ปน
ต้น ( บิก ักผลัก งใ ้กับศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตาบลนา
บอน)
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลาดับที่ 5 (5.2) น้า 99
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งบเงินอุดหนุน

รวม

140,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

140,000 บาท

จานวน

140,000 บาท

รวม

740,000 บาท

รวม

740,000 บาท

รวม

740,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

งินอุด นุน วนราชการ
งินอุด นุน วนราชการ
(1) งินอุด นุนโครงการจัดงาน ทศกาลปิดกรีด จานวน 100,000
บาท
- พื่อจาย ปนคาใช้จาย งินอุด นุนโครงการจัดงาน ทศกาลปิดกรีด
อา ภอนาบอน ประจาปี 2564
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลาดับที่ 9 น้า 100
(2) งินอุด นุนโครงการประ พณีแ มรับ ดือน ิบ จัง วัด
นครศรีธรรมราช จานวน 40,000 บาท
- พื่อจาย ปนคาใช้จาย งินอุด นุนโครงการประ พณีแ มรับ
ดือน ิบ จัง วัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2564
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลาดับที่ 10 น้า 100
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ
คา ขียนแบบโครงการตางๆ ของ ทศบาลตาบลนาบอน
- พื่อจาย ปนคา ขียนแบบโครงการตางๆ พื่อใ ้ได้แบบแปลน
ที่ถกต้องตามแผนงานของวิศวกรรม
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลาดับที่ 17
น้าที่ 75
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คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
คาชด ชยคางานกอ ร้างตาม ัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

จานวน

10,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาชด ชยคากอ ร้างตาม ัญญาแบบปรับราคาได้
(คา k) ใ ้แกผ้ประกอบอาชีพงานกอ ร้างที่ทา ัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K) กับ ทศบาลตาบลนาบอน ที่ประ บปญ าขาด
ภาพคลองทางการ งินในภาวะ ศรษฐกิจถดถอย
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลาดับที่ 16
น้าที่ 75
โครงการกอ ร้าง ทพื้นคอนกรีตบริ วณโรงจอดรถยนต์ น้า านัก
งาน ทศบาลตาบลนาบอน
-ขนาดกว้าง 8.00 มตร ยาว 16.00 มตร นา 0.15 มตร พื้น
ที่ ค ล. ไมน้อยกวา 128 ตาราง มตร ตามแบบแปลน ทศบาล
ตาบลนาบอน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 พิ่ม ติมและ
ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ลาดับที่ 2 น้าที่ 10
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
- พื่อจาย ปนคา ิ่งกอ ร้าง (รายจายที่ กิดขึ้น นื่องจากการ
การปรับปรุงที่ดิน รือ ิ่งกอ ร้างซึ่งมิใช้ ปนการซอมแซม
ตามปกติ) ชน คาปรับปรุงระบบระบายน้า ค ถนน ฯลฯ
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

6,452,036 บาท

รวม

6,452,036 บาท

รวม

6,452,036 บาท

จานวน

1,182,000 บาท

จานวน

44,100 บาท

จานวน

330,216 บาท

- า รับ ง ปน งิน มทบกองทุนประกัน ังคม ในอัตราร้อย
ละ 5 พร้อมกับ ักคาตอบแทนของพนักงานจ้าง ง ปน งิน มทบ
ในอัตรา ดียวกันด้วย
งิน มทบกองทุน งินทดแทน
จานวน

6,920 บาท

งบกลาง
งบกลาง
คาชาระ นี้ งินต้น
า รับจาย ปนคาชาระ นี้ งินต้น จานวน 1
ัญญา
-ชาระ นี้ งินต้น ก. .ท. ตาม ัญญา งินก้ ลขที่ 699/22/2553 ลง
วันที่ 6 มกราคม 2553 ปีที่ 10 จานวน 1,182,000 บาท
คาชาระดอก บี้ย
า รับจาย ปนคาชาระดอก บี้ย จานวน 1
ัญญา
-ชาระดอก บี้ย งินก้ ก. .ท. ตาม ัญญา ลขที่ 699/22/2553 ลง
วันที่ 6 มกราคม 2553 ปีที่ 10 จานวน 44,100 บาท
งิน มทบกองทุนประกัน ังคม

- า รับนา ง งิน มทบ ข้ากองทุน งินทดแทน ปนรายปี ในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งปี
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บี้ยยังชีพผ้ งอายุ
- พื่อจาย ปน บี้ยยังชีพใ ้แกผ้อายุใน ขต ทศบาลที่มีคุณ มบัติ
และมี ิทธิจะได้รับ งิน ง คราะ ์ บี้ยยังชีพ
- ปนไปตาม
1) พระราชบัญญัติกา นดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจใ ้
แกองค์กรปกครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยการจาย งิน ง คราะ ์ พื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
3) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย ลัก กณฑ์การจาย งิน บี้ย
ยังชีพผ้ งอายุขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
4) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย ลัก กณฑ์การจาย งิน บี้ย
ยังชีพผ้ งอายุขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
5) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย ลัก กณฑ์การจาย งิน บี้ย
ยังชีพผ้ งอายุขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2560
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 น้า 105
ลาดับที่ 1

จานวน

3,500,000 บาท
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บี้ยยังชีพคนพิการ
- พื่อจาย ปน บี้ยยังชีพใ ้แกคนพิการใน ขต ทศบาลที่มีคุณ มบัติ
และมี ิทธิจะได้รับ งิน ง คราะ ์ บี้ยยังชีพ
- ปนไปตาม
1) พระราชบัญญัติกา นดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจใ ้
แกองค์กรปกครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยการจาย งิน ง คราะ ์ พื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
3) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย ลัก กณฑ์การจาย งิน บี้ย
ความพิการใ ้คนพิการขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553
4) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย ลัก กณฑ์การจาย บี้ย
ความพิการใ ้คนพิการขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2559
5) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118
ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 รื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระ บียบระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย ลัก กณฑ์การ
จาย งิน บี้ยยังชีพผ้ งอายุขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 และระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย ลัก กณฑ์การ
จาย งิน บี้ยความพิการใ ้คนพิการขององค์กรปกครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2553
6) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการจาย บี้ยความ
พิการ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วย ลัก กณฑ์การจาย
บี้ยความพิการใ ้คนพิการขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 น้า 105
ลาดับที่ 2

จานวน

720,000 บาท

น้า : 95/98

วันที่พิมพ์ : 11/5/2564 16:23:24

บี้ยยังชีพผ้ปวย อด ์

จานวน

18,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ง คราะ ์ พื่อการยังชีพ บี้ยยังชีพใ ้แกผ้ปวย
อด ์ ที่แพทย์ได้รับรองและวินิจฉัยแล้ว ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับ
อนุมัติจากผ้บริ าร
- ปนไปตาม
1) พระราชบัญญัติกา นดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจใ ้
แกองค์กรปกครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยการจาย งิน ง คราะ ์ พื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16
และ ข้อ 17
- ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 น้า 106
ลาดับที่ 3
ารองจาย
จานวน

50,000 บาท

- พื่อ ารองจาย ปนรายจายที่ตั้งไว้ พื่อใช้จายกรณีฉุก ฉินที่มี
าธารณภัย กิดขึ้น รือบรร ทาปญ าความ ดือนร้อนของ
ประชาชน ปน วนรวม ทานั้น รือจายในกรณีที่จา ปนตามความ
มาะ ม า รับการอนุมัติใ ้ใช้ งิน ารองจายใ ้ ปนอานาจ
อนุมัติของผ้บริ ารท้องถิ่น
- ปนไปตาม
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
2) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313. 4 /ว
667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 รื่อง การชวย ลือ
ประชาชนกรณี กิด าธารณภัยขององค์กรปกครอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4224
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 รื่องการชวย ลือผ้ประ บ
อุทกภัย น้าทวมฉับพลัน น้าปาไ ล ลาก และน้าล้นตลิ่ง
4) นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559 รื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จายงบ
ประมาณ พื่อชวย ลือประชาชนกรณี กิด าธารณภัยขององค์กร
ปกครอง วนท้องถิ่น
5) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 รื่อง การ ตรียม
การป้องกันและแก้ไขปญ าภัย นาว
6) นัง ือกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 รื่อง ลัก กณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
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า รับองค์กรปกครอง วนท้องถิ่นในการชวย ลือองค์กร
ปกครอง วนท้องถิ่นอื่นและจัง วัดที่ประ บ าธารณภัยตามพระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
7) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 526
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
8) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 608
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 รื่อง การป้องกันและแก้ไขปญ าไฟปา
และ มอกควัน ปี 2561
9) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 รื่อง การ
ตรียมการป้องกันและแก้ไขปญ าป้องกันอุทกภัย น้าทวมฉับ
พลัน น้าปาไ ล ลาก และดินถลม ปี 2560
10) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1073 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 รื่อง
11) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 ิง าคม 2560
12) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
13) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
14) นัง ือกรม ง ริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 มษายน 2561

รายจายตามข้อผกพัน
คาใช้จาย กี่ยวกับการจราจร

จานวน

50,000 บาท

- พื่อ ปนคาใช้จายในการจัดซื้อจัดจ้าง รือติดตั้ง วั ดุอุปกรณ์
กี่ยวกับการจราจร ชน ไฟ ัญญาณจราจร แผนป้าย ครื่อง
มายจราจร แผงกั้น ีตี ้นจราจร ปนคาจัดทา รือซอมแซม
ครื่อง มายจราจร ฯลฯ
คาบารุง ันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทย
จานวน

34,000 บาท
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- พื่อจาย ปนคาบารุง ันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทย ตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยรายจายขององค์กรปกครอง
วนท้องถิ่น กี่ยวกับคาบารุง มาคม พ.ศ. 2555 และข้อบังคับ
มาคม ันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทย พ.ศ. 2556 กา นดวา
มาชิกต้องชาระคาบารุงใ ้แก มาคม ันนิบาต ปนรายปีตาม
กณฑ์ที่ที่ประชุมใ ญ ปนผ้กา นด โดยพิจารณาจากรายรับจริง
ประจาปีที่ผานมาของ ทศบาล ยก ว้น งินก้ งินจายขาดจาก งิน
ะ ม และ งินอุด นุนทุกประ ภท แตจะต้องไมน้อยกวาร้อยละ
ศษ นึ่ง วน กของงบประมาณรายรับดังกลาว ทั้งนี้ไม
กิน 500,000 บาท
โดยในปีงบประมาณ 2563 คานวณได้ ดังนี้
รายรับตามงบประมาณทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน 39,854,056.07 บาท
ัก รายรับ - งินอุด นุนทั่วไป
13,615,290 บาท
- งินอุด นุนระบุวัตถุประ งค์ 6,051,400
บาท
- งินจายขาดจาก งิน ะ ม
บาท
รายได้ตามงบประมาณทั่วไป า รับ
คานวณ จานวน 20,188,366.07 บาท
คานวณร้อยละ 1/6 (1/6 x 1/100 = 0.00167
) จานวน 34,000 บาท

งิน มทบระบบ ลักประกัน ุขภาพในระดับท้องถิ่น รือพื้นที่

จานวน

70,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน มทบกองทุน ลักประกัน ุขภาพในระดับ
ทศบาล ไมน้อยกวา ร้อยละ 50 ของคาบริการ าธารณ ุขที่ได้รับ
จากกองทุน ลักประกัน ุขภาพแ งชาติ
งินชวยพิ ศษ
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินชวยพิ ศษในกรณีที่พนักงาน ลกจ้าง พนักงาน
จ้างของ ทศบาลถึงแกความตายในระ วางรับราชการ
- ปนไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765
ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2537
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งิน มทบกองทุนบา น็จบานาญข้าราชการ วนท้องถิ่น (กบท.)

จานวน

391,800 บาท

จานวน

25,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน มทบกองทุนบา น็จบานาญของข้าราชการ
วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบา น็จบานาญข้า
ราชการ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคานวณตั้งจายในอัตราร้อย
ละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประ ภทประจาปี ตามงบ
ประมาณรายจายทั่วไป (ยก ว้นพันธบัตร งินก้ งินที่มีผ้อุทิศ
ใ ้/ งินบริจาคและ งินอุด นุน)
(โดยในปี 2564 ได้ประมาณการไว้ที่ 35,800,000
บาท คานวณได้ ดังนี้
35,800,000 –
16,210,000 = 19,590,000 X 2/100 = 391,800 บาท)

งินชวยคาครองชีพผ้รับบานาญ (ชคบ.)
- พื่อจาย ปน งินชวย ลือคาครองชีพผ้รับบานาญ า รับผ้ได้รับ
รือมี ิทธิได้รับ ฉพาะบานาญใ ้ได้รับ งินชวย ลือคาครองชีพผ้
รับบานาญ ในอัตรา ดือนละร้อยละ 5 ของบานาญที่ได้รับ รือมี
ิทธิได้รับ
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

คาชาระดอ บีย

44,100

งินชวยพิ ศษ

30,000

รายจายตามข้อผู พัน

งบกลาง

งบกลาง

คาใช้จาย ี่ยว ับ าร
จราจร

50,000

คาบารุง ันนิบาต
ทศบาลแหงประ ทศ
ไทย

34,000

งิน มทบระบบหลั
ประ ัน ุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพืนที่

70,000

บียยังชีพผู้ป่วย อด ์
คาชาระหนี งินต้น
งิน มทบ องทุนประ ัน
ังคม
บียยังชีพผู้ ูงอายุ
งิน มทบ องทุน งินทดแทน
งิน มทบ องทุนบา หน็จ
บานาญข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ( บท.)
ารองจาย

18,000
1,182,000
330,216
3,500,000
6,920
391,800
50,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

คาชาระดอ บีย

44,100

งินชวยพิ ศษ

30,000

รายจายตามข้อผู พัน

งบกลาง

งบกลาง

คาใช้จาย ี่ยว ับ าร
จราจร

50,000

คาบารุง ันนิบาต
ทศบาลแหงประ ทศ
ไทย

34,000

งิน มทบระบบหลั
ประ ัน ุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพืนที่

70,000

บียยังชีพผู้ป่วย อด ์
คาชาระหนี งินต้น
งิน มทบ องทุนประ ัน
ังคม
บียยังชีพผู้ ูงอายุ
งิน มทบ องทุน งินทดแทน
งิน มทบ องทุนบา หน็จ
บานาญข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ( บท.)
ารองจาย

18,000
1,182,000
330,216
3,500,000
6,920
391,800
50,000

หน้า : 3/34

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564 13:57:16

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

บียยังชีพคนพิ าร
งบกลาง

งบกลาง

งินชวยคาครองชีพผู้รับ
บานาญ (ชคบ.)

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

720,000
25,000

งินคาตอบแทนประจา
ตาแหนงนาย /รองนาย
งินคาตอบแทน มาชิ ภา
องค์ รป ครอง วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งินคาตอบแทน ลขานุ าร/ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค์ ารบริหาร วนตาบล
งิน ดือนนาย /รองนาย
งินคาตอบแทนพิ ศษ
นาย /รองนาย

งบบุคลากร

คาตอบแทนพนั งานจ้าง

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

112,800

ค่าตอบแทน

1,135,140

831,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน

10,000

งิน พิ่มตาง ๆของพนั งาน
จ้าง

24,000

60,000

92,100

47,000

1,007,400

677,760

2,318,220

297,900

งิน ดือนพนั งาน
คาจ้างลู จ้างประจา

งบดาเนินงาน

758,760

258,000

งินประจาตาแหนง

60,000

งินชวย หลือ ารศึ ษาบุตร

15,000

คา บียประชุม

42,000

267,000
210,000
33,200

หน้า : 4/34

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564 13:57:16

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

บียยังชีพคนพิ าร
งบกลาง

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

25,000
120,000

120,000

งินคาตอบแทน มาชิ ภา
องค์ รป ครอง วนท้องถิ่น

1,490,400

1,490,400

งินคาตอบแทน ลขานุ าร/ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค์ ารบริหาร วนตาบล

198,720

198,720

งิน ดือนนาย /รองนาย

695,520

695,520

งินคาตอบแทนพิ ศษ
นาย /รองนาย

120,000

120,000

1,055,000

3,892,700

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน

99,000

109,000

งิน พิ่มตาง ๆของพนั งาน
จ้าง

23,500

246,600

งิน ดือนพนั งาน

4,750,000

9,051,280

คาจ้างลู จ้างประจา

280,000

805,000

งินประจาตาแหนง

228,000

540,000

งินชวย หลือ ารศึ ษาบุตร

140,000

188,200

5,000

5,000

คาตอบแทนพนั งานจ้าง

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

720,000

งินชวยคาครองชีพผู้รับ
บานาญ (ชคบ.)
งินคาตอบแทนประจา
ตาแหนงนาย /รองนาย

รวม

คา บียประชุม

หน้า : 5/34

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564 13:57:16

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครอง วนท้องถิ่น

50,000

คา ชาบ้าน

48,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

10,000

25,000

750,000

1,292,000

รายจาย พื่อให้ได้มาซึ่งบริ าร

60,000

10,000

10,000

60,000
5,000
300,000

10,000

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม ข้า
ลั ษณะรายจายหมวดอื่นๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาใช้จายใน ารจัดงาน
จัดนิทรรศ าร และ ง
นั รียน ข้ารวม
ประ วดและแขงขัน
ตางๆ
คาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช าร
คาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

50,000

50,000

50,000

10,000

หน้า : 6/34

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564 13:57:16

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครอง วนท้องถิ่น

60,000

190,000

คา ชาบ้าน

48,000

156,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

30,000

70,000

280,000

2,632,000

20,000

20,000

รายจาย พื่อให้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม ข้า
ลั ษณะรายจายหมวดอื่นๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาใช้จายใน ารจัดงาน
จัดนิทรรศ าร และ ง
นั รียน ข้ารวม
ประ วดและแขงขัน
ตางๆ

50,000

คาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช าร

70,000

170,000

คาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

50,000

60,000

หน้า : 7/34

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564 13:57:16

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

คาใช้จายใน าร ดินไป
ราช าร

100,000

คาใช้จายใน ารประชา
ัมพันธ์ ารจัด ็บภาษี
โครง ารควบคุมและ
ป้อง ันโรค อด ์

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

40,000

โครง ารจัด ิจ รรมใน
วัน าคัญของชาติ งาน
รัฐพิธี หรือตามนโยบาย
ของรัฐ จังหวัดและ
อา ภอ
โครง ารจัด ิจ รรมวัน
าคัญทางศา นาและ
ประ พณีท้องถิ่น

30,000

โครง ารจัดแขง ีฬา
ทศบาลและจัด งนั
ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน
ในโอ า ตางๆ

50,000

โครง ารจัดงานรัฐพิธี
วันปิยมหาราช

หน้า : 8/34

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564 13:57:16

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

คาใช้จายใน าร ดินไป
ราช าร
คาใช้จายใน ารประชา
ัมพันธ์ ารจัด ็บภาษี

100,000
20,000

โครง ารควบคุมและ
ป้อง ันโรค อด ์

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารจัด ิจ รรมใน
วัน าคัญของชาติ งาน
รัฐพิธี หรือตามนโยบาย
ของรัฐ จังหวัดและ
อา ภอ

รวม

20,000
40,000

50,000

50,000

โครง ารจัด ิจ รรมวัน
าคัญทางศา นาและ
ประ พณีท้องถิ่น

30,000

โครง ารจัดแขง ีฬา
ทศบาลและจัด งนั
ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน
ในโอ า ตางๆ

50,000

โครง ารจัดงานรัฐพิธี
วันปิยมหาราช

10,000

10,000

หน้า : 9/34

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564 13:57:16

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

โครง ารจัดงานวัน ฉลิม
พระชนมพรรษา ม ด็จ
พระบรมราชินีพันปี
หลวง และวันแมแหง
ชาติ (12 ิงหาคม)
โครง ารจัดงานวันท้อง
ถิ่นไทย
โครง ารจัดงานวัน
ทศบาล

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารจัดทา
ประชาคมทุ ระดับ
โครง ารทาบุญตั บาตร
วันขึนปีใหม

15,000
10,000

โครง าร ทศบาล ร้าง
ุขภาพ

20,000

โครง ารประ พณีรดนา
ขอพรผู้ ูงอายุ

50,000

โครง ารประ พณีลอย
ระทง

100,000

โครง ารปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะ บียน
ทรัพย์ ิน

หน้า : 10/34

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564 13:57:16

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

โครง ารจัดงานวัน ฉลิม
พระชนมพรรษา ม ด็จ
พระบรมราชินีพันปี
หลวง และวันแมแหง
ชาติ (12 ิงหาคม)

50,000

50,000

โครง ารจัดงานวันท้อง
ถิ่นไทย

10,000

10,000

โครง ารจัดงานวัน
ทศบาล

10,000

10,000

โครง ารจัดทา
ประชาคมทุ ระดับ

15,000

โครง ารทาบุญตั บาตร
วันขึนปีใหม

10,000

โครง าร ทศบาล ร้าง
ุขภาพ

20,000

โครง ารประ พณีรดนา
ขอพรผู้ ูงอายุ

50,000

โครง ารประ พณีลอย
ระทง

100,000

โครง ารปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะ บียน
ทรัพย์ ิน

100,000

100,000

หน้า : 11/34

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564 13:57:16

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

โครง ารปลู ร้าง
จิต านึ รั ษ์ ิ่งแวด
ล้อม
โครง ารป้อง ันและ
แ ้ไขปัญหายา พติด
โครง ารป้อง ันและ
ควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

30,000

50,000
25,000

โครง ารป้อง ันและ
ระงับอัคคีภัย บืองต้น
และ าธารณภัยใน
ชุมชน

50,000

โครง ารป้อง ันและลด
อุบัติ หตุทางถนนในชวง
ทศ าลวันขึนปีใหม

10,000

โครง ารป้อง ันและลด
อุบัติ หตุทางถนนในชวง
ทศ าลวัน ง รานต์

10,000

โครง ารฝึ ซ้อมแผน
ารดับ พลิง

50,000

โครง ารฝึ อบรมชุด
ปฏิบัติ ารจิตอา าภัย
พิบัติประจา ทศบาล
ตาบลนาบอน

200,000

หน้า : 12/34

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564 13:57:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

โครง ารปลู ร้าง
จิต านึ รั ษ์ ิ่งแวด
ล้อม

30,000

โครง ารป้อง ันและ
แ ้ไขปัญหายา พติด

50,000

โครง ารป้อง ันและ
ควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า

25,000

โครง ารป้อง ันและ
ระงับอัคคีภัย บืองต้น
และ าธารณภัยใน
ชุมชน

50,000

โครง ารป้อง ันและลด
อุบัติ หตุทางถนนในชวง
ทศ าลวันขึนปีใหม

10,000

โครง ารป้อง ันและลด
อุบัติ หตุทางถนนในชวง
ทศ าลวัน ง รานต์

10,000

โครง ารฝึ ซ้อมแผน
ารดับ พลิง

50,000

โครง ารฝึ อบรมชุด
ปฏิบัติ ารจิตอา าภัย
พิบัติประจา ทศบาล
ตาบลนาบอน

200,000

หน้า : 13/34

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564 13:57:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

โครง ารฝึ อบรมหรือ
ทบทวน มาชิ อปพร.

50,000

โครง าร พิ่ม
ประ ิทธิภาพ ารปฏิบัติ
งานด้าน ารบริหารงาน
คลัง
โครง ารรณรงค์ ารคัด
แย ขยะและลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยในชุมชน
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง าร ลือ ตังของ
องค์ รป ครอง วนท้อง
ถิ่น
โครง ารวันคล้ายวัน
พระบรมราช มภพของ
พระบาม ม ด็จพระ
บรมชน าธิ บศรมหา
ภูมิพลอดุลย
ดชมหาราชบรม
นาถบพิตร วันชาติและ
วันพอแหงชาติ (5
ธันวาคม)

20,000

หน้า : 14/34

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564 13:57:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

โครง ารฝึ อบรมหรือ
ทบทวน มาชิ อปพร.
โครง าร พิ่ม
ประ ิทธิภาพ ารปฏิบัติ
งานด้าน ารบริหารงาน
คลัง

50,000

50,000

โครง ารรณรงค์ ารคัด
แย ขยะและลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยในชุมชน
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

50,000

20,000

โครง าร ลือ ตังของ
องค์ รป ครอง วนท้อง
ถิ่น

500,000

500,000

โครง ารวันคล้ายวัน
พระบรมราช มภพของ
พระบาม ม ด็จพระ
บรมชน าธิ บศรมหา
ภูมิพลอดุลย
ดชมหาราชบรม
นาถบพิตร วันชาติและ
วันพอแหงชาติ (5
ธันวาคม)

30,000

30,000

หน้า : 15/34

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564 13:57:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

โครง ารวันคล้ายวัน
วรรคตของพระบาท
ม ด็จพระบรมชน าธิ
บศร มหาภูมิพลอดุลย
ดชมหาราชบรม
นาถบพิตร (13 ตุลาคม)
โครง ารวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา ม ด็จพระ
นาง จ้าฯ พระบรมราชินี
(3 มิถุนายน)
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา ม ด็จพระ
ปร มนทรรามาธิบดีศรี
ินทรมหาวชิราลง รณ
พระวชิร ล้า จ้าอยูหัว
(28 ร ฎาคม)
โครง าร ง ริม าร
ดา นินงาน
โครง าร/ ิจ รรมด้าน
ารพัฒนา ตรีและ
ครอบครัว

50,000

โครง าร ง ริมและฝึ
อาชีพให้แ ประชาชน

50,000

หน้า : 16/34

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564 13:57:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

โครง ารวันคล้ายวัน
วรรคตของพระบาท
ม ด็จพระบรมชน าธิ
บศร มหาภูมิพลอดุลย
ดชมหาราชบรม
นาถบพิตร (13 ตุลาคม)

30,000

30,000

โครง ารวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา ม ด็จพระ
นาง จ้าฯ พระบรมราชินี
(3 มิถุนายน)

50,000

50,000

โครง ารวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา ม ด็จพระ
ปร มนทรรามาธิบดีศรี
ินทรมหาวชิราลง รณ
พระวชิร ล้า จ้าอยูหัว
(28 ร ฎาคม)

50,000

50,000

โครง าร ง ริม าร
ดา นินงาน
โครง าร/ ิจ รรมด้าน
ารพัฒนา ตรีและ
ครอบครัว

50,000

โครง าร ง ริมและฝึ
อาชีพให้แ ประชาชน

50,000

หน้า : 17/34

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564 13:57:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

โครง าร นับ นุนคาใช้
จาย ารบริหาร ถาน
ศึ ษา งินอุดหนุน
าหรับ ง ริมศั ยภาพ
ารจัด ารศึ ษาท้องถิ่น
โครง าร นับ นุนคาใช้
จาย ารบริหาร ถาน
ศึ ษา าหรับคาใช้
จายใน ารปรับปรุงหลั
ูตร

20,000

โครง าร นับ นุนคาใช้
จาย ารบริหาร ถาน
ศึ ษา งินอุดหนุน
าหรับ นับ นุนอาหาร
ลางวัน ด็ ปฐมวัยศูนย์
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
ตาบลนาบอน

171,500

โครง าร นับ นุนคาใช้
จาย ารบริหาร ถาน
ศึ ษา งินอุดหนุน
าหรับ นับ นุนอาหาร
ลางวันนั รียน
โรง รียน ทศบาลนา
บอน

360,000

หน้า : 18/34

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564 13:57:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

โครง าร นับ นุนคาใช้
จาย ารบริหาร ถาน
ศึ ษา งินอุดหนุน
าหรับ ง ริมศั ยภาพ
ารจัด ารศึ ษาท้องถิ่น
โครง าร นับ นุนคาใช้
จาย ารบริหาร ถาน
ศึ ษา าหรับคาใช้
จายใน ารปรับปรุงหลั
ูตร

20,000

โครง าร นับ นุนคาใช้
จาย ารบริหาร ถาน
ศึ ษา งินอุดหนุน
าหรับ นับ นุนอาหาร
ลางวัน ด็ ปฐมวัยศูนย์
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
ตาบลนาบอน

171,500

โครง าร นับ นุนคาใช้
จาย ารบริหาร ถาน
ศึ ษา งินอุดหนุน
าหรับ นับ นุนอาหาร
ลางวันนั รียน
โรง รียน ทศบาลนา
บอน

360,000

หน้า : 19/34

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564 13:57:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

โครง าร นับ นุนคาใช้
จายใน ารบริหาร ถาน
ศึ ษา ิจ รรม ัปดาห์
วัน ด็

30,000

โครง าร นับ นุนคาใช้
จายใน ารบริหาร ถาน
ศึ ษา ิจ รรม าย
ัมพันธ์จา แม ูลู

20,000

โครง าร นับ นุนคาใช้
จายบริหาร ถานศึ ษา
งินอุดหนุน าหรับ
ิจ รรม ง ริม ุขภาพ
อนามัยของ ด็ ปฐมวัย
โครง าร ริม ร้าง
ความรู้ พื่อ พิ่ม
ประ ิทธิภาพใน าร
ปฏิบัติงาน
โครง าร ริม ร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม
แ บุคลา รของ ทศบาล
ตาบลนาบอน

10,000

หน้า : 20/34

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564 13:57:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

โครง าร นับ นุนคาใช้
จายใน ารบริหาร ถาน
ศึ ษา ิจ รรม ัปดาห์
วัน ด็

30,000

โครง าร นับ นุนคาใช้
จายใน ารบริหาร ถาน
ศึ ษา ิจ รรม าย
ัมพันธ์จา แม ูลู

20,000

โครง าร นับ นุนคาใช้
จายบริหาร ถานศึ ษา
งินอุดหนุน าหรับ
ิจ รรม ง ริม ุขภาพ
อนามัยของ ด็ ปฐมวัย

10,000

โครง าร ริม ร้าง
ความรู้ พื่อ พิ่ม
ประ ิทธิภาพใน าร
ปฏิบัติงาน

50,000

50,000

โครง าร ริม ร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม
แ บุคลา รของ ทศบาล
ตาบลนาบอน

50,000

50,000

หน้า : 21/34

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564 13:57:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

งินอุดหนุน าหรับ ง
ริมศั ยภาพ าร
จัด ารศึ ษาท้องถิ่น
โครง าร นับ นุนคาใช้
จาย ารบริหาร ถาน
ศึ ษา งินอุดหนุน
าหรับ ง ริมศั ยภาพ
าหรับคาใช้จายใน าร
พัฒนาและปรับปรุงห้อง
มุดโรง รียน

100,000

งินอุดหนุน าหรับ ง
ริมศั ยภาพ าร
จัด ารศึ ษาท้องถิ่น
โครง าร นับ นุนคาใช้
จาย ารบริหาร ถาน
ศึ ษา งินอุดหนุน
าหรับ ง ริมศั ยภาพ
าหรับคาใช้จายใน าร
พัฒนาแหลง รียนรู้ใน
โรง รียน

50,000

หน้า : 22/34

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564 13:57:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งินอุดหนุน าหรับ ง
ริมศั ยภาพ าร
จัด ารศึ ษาท้องถิ่น
โครง าร นับ นุนคาใช้
จาย ารบริหาร ถาน
ศึ ษา งินอุดหนุน
าหรับ ง ริมศั ยภาพ
าหรับคาใช้จายใน าร
พัฒนาและปรับปรุงห้อง
มุดโรง รียน

100,000

งินอุดหนุน าหรับ ง
ริมศั ยภาพ าร
จัด ารศึ ษาท้องถิ่น
โครง าร นับ นุนคาใช้
จาย ารบริหาร ถาน
ศึ ษา งินอุดหนุน
าหรับ ง ริมศั ยภาพ
าหรับคาใช้จายใน าร
พัฒนาแหลง รียนรู้ใน
โรง รียน

50,000

หน้า : 23/34

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564 13:57:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

งินอุดหนุน าหรับ ง
ริมศั ยภาพ าร
จัด ารศึ ษาท้องถิ่น
งินอุดหนุน าหรับ ง
ริมศั ยภาพ าร
จัด ารศึ ษาท้องถิ่น
โครง าร นับ นุนคาใช้
จาย ารบริหาร ถาน
ศึ ษา งินอุดหนุน
าหรับ ง ริมศั ยภาพ
ารจัด ารศึ ษาท้องถิ่น
าหรับคาใช้จาย
อิน ตอร์ น็ตโรง รียน

16,800

งินอุดหนุน าหรับ ง
ริมศั ยภาพ าร
จัด ารศึ ษาท้องถิ่น
โครง าร นับ นุนคาใช้
จาย ารบริหาร ถาน
ศึ ษา งินอุดหนุน
าหรับ ง ริมศั ยภาพ
าหรับคาใช้จายใน าร
รณรงค์ ารป้อง ันยา
พติดใน ถานศึ ษา

21,000

หน้า : 24/34

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564 13:57:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งินอุดหนุน าหรับ ง
ริมศั ยภาพ าร
จัด ารศึ ษาท้องถิ่น
งินอุดหนุน าหรับ ง
ริมศั ยภาพ าร
จัด ารศึ ษาท้องถิ่น
โครง าร นับ นุนคาใช้
จาย ารบริหาร ถาน
ศึ ษา งินอุดหนุน
าหรับ ง ริมศั ยภาพ
ารจัด ารศึ ษาท้องถิ่น
าหรับคาใช้จาย
อิน ตอร์ น็ตโรง รียน

16,800

งินอุดหนุน าหรับ ง
ริมศั ยภาพ าร
จัด ารศึ ษาท้องถิ่น
โครง าร นับ นุนคาใช้
จาย ารบริหาร ถาน
ศึ ษา งินอุดหนุน
าหรับ ง ริมศั ยภาพ
าหรับคาใช้จายใน าร
รณรงค์ ารป้อง ันยา
พติดใน ถานศึ ษา

21,000

หน้า : 25/34

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564 13:57:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

งินอุดหนุน าหรับ นับ
นุนคาใช้จายใน าร
จัด ารศึ ษาตังแต
ระดับอนุบาลจนจบ าร
ศึ ษาขันพืนฐาน

254,700

งินอุดหนุน าหรับ นับ
นุนคาใช้จายใน าร
จัด ารศึ ษา าหรับ
ศูนย์พัฒนา ด็ ล็ (ศพด
.)

99,050

คาบารุงรั ษาและซอมแซม

150,000

วั ดุ ครื่องแตง าย

งบดาเนินงาน

30,000

50,000
50,000

50,000

100,000

วั ดุคอมพิว ตอร์

15,000

5,000

20,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

300,000

10,000

20,000

30,000

150,000

5,000
70,000

วั ดุ ครื่องดับ พลิง

100,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

80,000

วั ดุวิทยาศา ตร์หรือ าร
แพทย์

10,000

คาอาหาร ริม (นม)
วั ดุ าร ษตร

100,000

10,000

วั ดุยานพาหนะและขน ง

วั ดุ ชือ พลิงและหลอลื่น
ค่าวัสดุ

100,000

30,000

260,000
50,000

10,000

หน้า : 26/34

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564 13:57:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งินอุดหนุน าหรับ นับ
นุนคาใช้จายใน าร
จัด ารศึ ษาตังแต
ระดับอนุบาลจนจบ าร
ศึ ษาขันพืนฐาน

254,700

งินอุดหนุน าหรับ นับ
นุนคาใช้จายใน าร
จัด ารศึ ษา าหรับ
ศูนย์พัฒนา ด็ ล็ (ศพด
.)

99,050

คาบารุงรั ษาและซอมแซม

175,000

วั ดุ ครื่องแตง าย

งบดาเนินงาน

555,000
60,000

วั ดุยานพาหนะและขน ง

70,000

270,000

วั ดุคอมพิว ตอร์

35,000

75,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

20,000

355,000

205,000

455,000

วั ดุ ชือ พลิงและหลอลื่น
ค่าวัสดุ

รวม

วั ดุ ครื่องดับ พลิง
วั ดุงานบ้านงานครัว
วั ดุวิทยาศา ตร์หรือ าร
แพทย์
คาอาหาร ริม (นม)
วั ดุ าร ษตร

100,000
20,000

130,000
10,000
260,000
60,000

หน้า : 27/34

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564 13:57:17

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
วั ดุ อ ร้าง
ค่าวัสดุ

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ
80,000

วั ดุโฆษณาและ ผยแพร
วั ดุ านั งาน
วั ดุอื่น

15,000

10,000

30,000

5,000

10,000

20,000

คาบริ าร ื่อ ารและโทร
คมนาคม

งบดาเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค

คานาประปา คานาบาดาล

50,000

คาไฟฟ้า

70,000

คาบริ ารไปรษณีย์
คาบริ ารโทรศัพท์

30,000

ครุภัณฑ์ านั งาน
้าอีทางาน

3,000

คอมพิว ตอร์ าหรับ
านั งาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

17,000

ครื่องปรับอา าศ แบบ
แย วน
ตู้ ็บ อ ารชนิด
ระจ บาน ลื่อนทรง
ตีย

6,000

ตู้ หล็ ็บ อ าร
ตู้ อ าร

4,000

โต๊ะทางานพร้อม ้าอี

7,500

10,000

หน้า : 28/34

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564 13:57:17

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

วั ดุ อ ร้าง
ค่าวัสดุ

งบดาเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค

วั ดุโฆษณาและ ผยแพร

รวม
80,000

5,000

5,000

125,000

180,000

วั ดุอื่น

10,000

55,000

คาบริ าร ื่อ ารและโทร
คมนาคม

50,000

50,000

คานาประปา คานาบาดาล

80,000

130,000

500,000

570,000

คาบริ ารไปรษณีย์

20,000

20,000

คาบริ ารโทรศัพท์

30,000

60,000

วั ดุ านั งาน

คาไฟฟ้า

ครุภัณฑ์ านั งาน
้าอีทางาน

3,000

คอมพิว ตอร์ าหรับ
านั งาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครื่องปรับอา าศ แบบ
แย วน

17,000
28,000

ตู้ ็บ อ ารชนิด
ระจ บาน ลื่อนทรง
ตีย
ตู้ หล็ ็บ อ าร

28,000

6,000
10,800

10,800

ตู้ อ าร

4,000

โต๊ะทางานพร้อม ้าอี

7,500

หน้า : 29/34

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564 13:57:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
ครื่องคอมพิว ตอร์
าหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1
ครื่องคอมพิว ตอร์
าหรับงาน านั งาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ต
บุ๊ าหรับงานประมวล
ผล

22,000

ครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึ
พร้อมติดตังถังหมึ พิมพ์

4,300

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ
LED ี ชนิด Network
แบบที่ 1
ครื่อง ารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครื่องรับ- งวิทยุ ระบบ
VHF / FM ชนิดประจา
ที่

30,000

ครื่องรับ- งวิทยุ ระบบ
VHF / FM ชนิดมือถือ

84,000

หน้า : 30/34

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564 13:57:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครื่องคอมพิว ตอร์
าหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

44,000

44,000

ครื่องคอมพิว ตอร์
าหรับงาน านั งาน

17,000

17,000

ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ต
บุ๊ าหรับงานประมวล
ผล

22,000

ครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึ
พร้อมติดตังถังหมึ พิมพ์

4,300

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ
LED ี ชนิด Network
แบบที่ 1
ครื่อง ารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

10,000

10,000

5,000

5,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครื่องรับ- งวิทยุ ระบบ
VHF / FM ชนิดประจา
ที่

30,000

ครื่องรับ- งวิทยุ ระบบ
VHF / FM ชนิดมือถือ

84,000

หน้า : 31/34

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564 13:57:17

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

คาบารุงรั ษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์

50,000

100,000

ครุภัณฑ์วิทยาศา ตร์หรือ าร
แพทย์
ตียง ด็

6,500

คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชด ชยคางาน อ ร้าง
ตาม ัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

10,000

โครง าร อ ร้าง ทพืน
คอน รีตบริ วณโรงจอด
รถยนต์หน้า านั งาน
ทศบาลตาบลนาบอน

80,000

โครง ารปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าบริ วณถนน
าธารณะใน ขต
ทศบาลตาบลนาบอน
คาบารุงรั ษาและปรับปรุง
ที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง

260,000

500,000

อาคารตาง ๆ
คา ขียนแบบโครง าร
ตางๆ ของ ทศบาล
ตาบลนาบอน

150,000

50,000

หน้า : 32/34

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564 13:57:17

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

คาบารุงรั ษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

150,000

ครุภัณฑ์วิทยาศา ตร์หรือ าร
แพทย์
ตียง ด็

6,500

คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชด ชยคางาน อ ร้าง
ตาม ัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

10,000

โครง าร อ ร้าง ทพืน
คอน รีตบริ วณโรงจอด
รถยนต์หน้า านั งาน
ทศบาลตาบลนาบอน

80,000

โครง ารปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าบริ วณถนน
าธารณะใน ขต
ทศบาลตาบลนาบอน

260,000

คาบารุงรั ษาและปรับปรุง
ที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง

550,000

อาคารตาง ๆ
คา ขียนแบบโครง าร
ตางๆ ของ ทศบาล
ตาบลนาบอน

150,000

หน้า : 33/34
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
ความสงบภายใน
การโยธา
นันทนาการ

รายจายอื่น
งินอุดหนุนองค์ รป ครอง
วนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครง ารศูนย์ปฏิบัติ าร
รวมใน ารชวย หลือ
ประชาชนขององค์ ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
ระดับอา ภอ

40,000

งินอุดหนุน อ ชน
โครง ารพระราชดาริ
ด้าน าธารณ ุข

40,000

งินอุดหนุน วนราช าร

140,000
รวม

6,452,036

740,000

430,000

50,000
165,000

3,253,000

3,890,520

6,034,210

2,486,900

หน้า : 34/34

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564 13:57:17

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รายจายอื่น

50,000

รวม
50,000

งินอุดหนุนองค์ รป ครอง
วนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครง ารศูนย์ปฏิบัติ าร
รวมใน ารชวย หลือ
ประชาชนขององค์ ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
ระดับอา ภอ

40,000

งินอุดหนุน อ ชน
โครง ารพระราชดาริ
ด้าน าธารณ ุข

40,000

งินอุดหนุน วนราช าร

190,000
รวม

12,332,940

35,784,606

