เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕

เทศบาลตาบลนาบอน
อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

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

416 ม.2 ซ ย- ถนน- ขวง/ตาบล นาบ น
ขต/ า ภ นาบ น จัง วัดนครศรีธรรมราช 80220
พื้นที่

4.00 ตารางกิโล มตร

ประชากรทั้ง มด

2,278 คน

ชาย

1,121 คน

หญิง

1,157 คน

ข้ มูล ณ วันที่ 10 สิง าคม 2564

ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
ทศบ ลต บลน บ น
ภ น บ น จง วดนครศรีธรรมร ช

ค ถ งงบป ะ ณ
ปร
ท นป ะธ น

ฯ

ะ

บ บปร ม ณร ย ยปร
ช

ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565

ท บ ต บ น บอน

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

ค ัง

1.1 บปร ม ณร ย ยทวไป
ในป บปร ม ณ พ.ศ. 2564 ณ วนท 10
ถ น ร นด น
1.1.1 นฝ ธน
1.1.2 น

วนท ถนม

ม นวน 69,464,190.07 บ ท
น

ม นวน 18,860,628.45 บ ท

1.1.4 ร ย ร น นไวแบบ
บท

นผ พนแล ย ไมได บ

1.1.5 ร ย ร น นไวโดยย ไมได
2.

์ รป ร

ร นวน 45,526,597.95 บ ท

1.1.3 นทุน ร

1.2 น

ม พ.ศ. 2564

ย นวน 0 โ ร ร รวม 0.00

นผ พน นวน 4 โ ร ร รวม 273,470.00 บ ท

นวน 1,203,620.17 บ ท

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

นวน 32,585,653.05 บ ท ปร

บดวย

ร

นวน

205,181.61 บ ท

มวด ธรรม นยม ปรบ แล ใบ นุญ ต

นวน

714,671.90 บ ท

มวดร ยได

นวน

852,491.73 บ ท

นวน

0.00 บ ท

มวดร ยได บ็ด ตล็ด

นวน

24,787.00 บ ท

มวดร ยได

นวน

5,000.00 บ ท

มวดภ ษ ด รร

นวน

16,749,214.81 บ ท

มวด น ุด นุนทวไป

นวน

14,034,306.00 บ ท

ทรพย์ น

มวดร ยได

ธ รณปโภ แล
ทุน

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

รพ ณชย์

์ นวน 39,467.00 บ ท

นวน 29,201,311.63 บ ท ปร

บดวย

บล

นวน

5,740,788.62 บ ท

บบุ ล ร

นวน

14,362,994.46 บ ท

บด นน น

นวน

7,272,148.55 บ ท

บล ทุน

นวน

1,745,380.00 บ ท

บ น ุด นุน

นวน

80,000.00 บ ท

บร ย ย ืน

นวน

0.00 บ ท

2.4 ร ย ยท ย
2.5 ม ร ย น

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

2.6 ร ย ยท ย

นทุน ร

2.7 ร ย ยท ย

น

น

น ท นวน 53,256.00 บ ท

ม นวน 0.00 บ ท

นวน 0.00 บ ท

์ นวน 39,467.00 บ ท

ปร

คาแถลงงบประมาณ
บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บลน บ น
ภนบน
วดน รศรีธรรมร

1. รายรับ
รายรับจริง
ปี 2563

รายรับ

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี

ร

205,181.61

750,000.00

900,000.00

มวด ธรรม นียม ปรบ แล ใบ
นุญ ต

714,671.90

723,500.00

710,000.00

มวดร ยได้

852,491.73

750,000.00

890,000.00

24,787.00

30,000.00

70,000.00

5,000.00

500.00

5,000.00

1,802,132.24

2,254,000.00

2,575,000.00

16,749,214.81

17,336,000.00

17,425,000.00

16,749,214.81

17,336,000.00

17,425,000.00

14,034,306.00

16,210,000.00

15,000,000.00

14,034,306.00

16,210,000.00

15,000,000.00

32,585,653.05

35,800,000.00

35,000,000.00

ทรพย์สิน

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด
มวดร ยได้

ทุน

รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มวดภ ษี ดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มวด ิน ุด นุนท่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

2565

2
ิ
2563
งบกลาง

2564

2565

5,733,793.62

6,452,036.00

6,295,000.00

งบบุคลากร

14,362,994.46

17,269,220.00

16,646,838.00

งบดา นินงาน

7,272,148.55

10,244,250.00

10,489,662.00

งบลงทุน

1,745,380.00

1,499,100.00

1,298,500.00

งบ งินอุดหนุน

80,000.00

270,000.00

270,000.00

งบรายจ่ายอื่น

0.00

50,000.00

0.00

29,194,316.63

35,784,606.00

35,000,000.00

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
เทศบาลตาบลนาบอน
อาเภอนาบอน จัง วัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตาบลนาบอน
อาเภอนาบอน จัง วัดนครศรีธรรมราช
ด้าน

รวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

11,983,440

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2,015,760

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

5,937,750

แผนงานสาธารณสุข

3,898,300

แผนงานสังคมสงเคราะ ์

393,640

แผนงานเค ะและชุมชน

322,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

165,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

390,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสา กรรมและการโยธา

3,599,110

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

6,295,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

35,000,000

น้ : 1/8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
ทศบ ลต บลน บ น
ภ น บ น จง วดนครศรีธรรมร ช
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกล ง

รวม

งบกลาง

รวม

6,295,000

6,295,000

6,295,000

6,295,000

6,295,000

6,295,000

น้ : 2/8

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

งานบริหารงานคลัง

รวม

6,547,810

229,920

2,047,200

177,660

9,002,590

งิน ดื น (ฝ่ ยก ร มื ง)

2,624,640

0

0

0

2,624,640

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )

3,923,170

229,920

2,047,200

177,660

6,377,950

2,320,250

25,800

628,000

0

2,974,050

180,000

5,800

118,000

0

303,800

1,047,000

20,000

435,000

0

1,502,000

ค่ วสดุ

510,000

0

75,000

0

585,000

ค่ ส ธ รณูปโภค

583,250

0

0

0

583,250

4,300

0

2,500

0

6,800

4,300

0

2,500

0

6,800

8,872,360

255,720

2,677,700

177,660

11,983,440

งบดา นินงาน
ค่ ต บแทน
ค่ ใช้ส ย

งบลงทุน
ค่ ครุภณฑ์
รวม

น้ : 3/8

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานป้องกันและบรร ทา
สาธารณภัย

งบ
งบบุคลากร

รวม

1,050,760

1,050,760

1,050,760

1,050,760

890,000

890,000

50,000

50,000

ค่ ใช้ส ย

560,000

560,000

ค่ วสดุ

280,000

280,000

35,000

35,000

ค่ ครุภณฑ์

35,000

35,000

งบ งินอุดหนุน

40,000

40,000

งิน ุด นุน

40,000

40,000

2,015,760

2,015,760

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )
งบดา นินงาน
ค่ ต บแทน

งบลงทุน

รวม

น้ : 4/8

แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน
กับการศึกษา
และประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

รวม

484,320

3,021,818

3,506,138

484,320

3,021,818

3,506,138

1,022,100

1,328,412

2,350,512

83,600

42,200

125,800

ค่ ใช้ส ย

700,000

977,525

1,677,525

ค่ วสดุ

103,500

308,687

412,187

ค่ ส ธ รณูปโภค

135,000

0

135,000

81,100

0

81,100

ค่ ครุภณฑ์

71,100

0

71,100

ค่ ที่ดินแล สิ่งก่ สร้ ง

10,000

0

10,000

1,587,520

4,350,230

5,937,750

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )
งบดา นินงาน
ค่ ต บแทน

งบลงทุน

รวม

น้ : 5/8

แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานบริการสาธารณสุข
กับสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ
งบบุคลากร

รวม

1,871,400

0

1,871,400

1,871,400

0

1,871,400

1,901,900

45,000

1,946,900

198,000

0

198,000

1,350,000

45,000

1,395,000

353,900

0

353,900

40,000

0

40,000

ค่ ครุภณฑ์

40,000

0

40,000

งบ งินอุดหนุน

0

40,000

40,000

งิน ุด นุน

0

40,000

40,000

3,813,300

85,000

3,898,300

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )
งบดา นินงาน
ค่ ต บแทน
ค่ ใช้ส ย
ค่ วสดุ
งบลงทุน

รวม

น้ : 6/8

แผนงานสังคมสง คราะห์
งาน

งบ
งบบุคลากร
งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )
งบดา นินงาน
ค่ ต บแทน
ค่ ใช้ส ย

รวม

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสง คราะห์

รวม

362,640

362,640

362,640

362,640

31,000

31,000

26,000

26,000

5,000

5,000

393,640

393,640

แผนงาน คหะและชุมชน
งาน

งบ

งานไฟฟ้าและประปา

งานกาจัดขยะมลฝอย
และสิ่งปฏิกล

รวม

งบดา นินงาน

0

200,000

200,000

ค่ ใช้ส ย

0

200,000

200,000

72,000

0

72,000

ค่ ครุภณฑ์

72,000

0

72,000

งบ งินอุดหนุน

50,000

0

50,000

งิน ุด นุน

50,000

0

50,000

122,000

200,000

322,000

งบลงทุน

รวม

น้ : 7/8

แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานส่ง สริมและสนับ
กับสร้างความ ข้มแข็ง สนุนความ ข้มแข็ง
ของชุมชน
ชุมชน

งบ

รวม

งบดา นินงาน

15,000

150,000

165,000

ค่ ใช้ส ย

15,000

150,000

165,000

รวม
15,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

150,000

165,000

งาน

งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน

50,000

200,000

250,000

ค่ ใช้ส ย

50,000

200,000

250,000

งบ งินอุดหนุน

0

140,000

140,000

งิน ุด นุน

0

140,000

140,000

50,000

340,000

390,000

รวม

น้ : 8/8

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบ

งบบุคลากร
งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )
งบดา นินงาน
ค่ ต บแทน
ค่ ใช้ส ย
ค่ วสดุ
งบลงทุน
ค่ ครุภณฑ์
ค่ ที่ดินแล สิ่งก่ สร้ ง
รวม

งานก่อสร้าง

รวม

853,310

0

853,310

853,310

0

853,310

1,682,200

0

1,682,200

93,000

0

93,000

1,244,200

0

1,244,200

345,000

0

345,000

30,000

1,033,600

1,063,600

30,000

0

30,000

0

1,033,600

1,033,600

2,565,510

1,033,600

3,599,110

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 25 5
เทศบาลตาบลนาบอน
อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65
จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลนาบอน และโดยเห็นชอบของนายกเทศมนตรี
ตาบลนาบอน
ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจานวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

11,983,440

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2,015,760

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

5,937,750

แผนงานสาธารณสุข

3,898,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์

393,640

แผนงานเคหะและชุมชน

322,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

165,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

390,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3,599,110

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

6,295,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

35,000,000

งบ

ยอดรวม
รวมรายจ่าย

0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตาบลนาบอนปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตาบลนาบอนมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

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

(ลงนาม)..................................................
(นายถิรนาท เอสะนาชาตัง)
ตาแหนง นายอาเภอนาบอน ปฎิบัติราชการแทน
ผู้วาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
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รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บลน บ น
ภ น บ น จง วดนครศรีธรรมร ช
รายรับจริง
ปี 2562
หมวดภาษีอากร
ภ ษีโรง รื นแล ที่ดิน
ภ ษีบ รุงท้ งที่
ภ ษีที่ดินแล สิ่งปลูกสร้ ง
ภ ษีป้ ย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ ธรรม นียมใบ นุญ ตก รข ยสุร
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบใบ นุญ ตก รพนน
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 กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนพ ณิชย์

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

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

0.00
14,023.56
108,878.05
82,280.00
205,181.61

0.00
0.00
650,000.00
100,000.00
750,000.00

0.00
0.00
15.38
50.00

%
%
%
%

0.00
0.00
750,000.00
150,000.00
900,000.00

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

1,328.90
570.00
248,460.00
93,000.00

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

50.00
-33.33
8.70
0.00

%
%
%
%

1,500.00
1,000.00
250,000.00
100,000.00

20,660.00

20,750.00

21,000.00

-4.76 %

20,000.00

420.00

280.00

500.00

0.00 %

500.00

1,900.00
1,239.00
290.00

2,010.00
938.00
270.00

2,000.00
1,000.00
500.00

0.00 %
0.00 %
0.00 %

2,000.00
1,000.00
500.00
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รายรับจริง
ปี 2562
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 ตจดต้งตล ด กชน
ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย สียง
ค่ ใบ นุญ ต ื่น ๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่ ช่ รื บริก ร
ด ก บี้ย
งินปันผล รื งินร งวลต่ ง ๆ
ร ยได้จ กทรพย์สิน ื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่ ข ย กส รก รจดซื้ จดจ้ ง
ค่ ขียนแบบแปลน
ค่ สมครสม ชิก ้ งสมุด
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564
ยอดต่าง (%)
500.00
0.00 %
60,000.00
4.17 %
200,000.00 -10.00 %

ปี 2565

0.00
65,200.00
233,004.00

0.00
62,600.00
185,262.00

500.00
62,500.00
180,000.00

96,200.00

94,400.00

100,000.00

-20.00 %

300.00
4,000.00
230.00
265.00
0.00
752,378.40

300.00
4,000.00
273.00
230.00
0.00
714,671.90

500.00
4,000.00
500.00
500.00
0.00
723,500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

%
%
%
%
%

500.00
4,000.00
500.00
500.00
5,000.00
710,000.00

110,100.00
313,110.48
0.00
322,457.50
745,667.98

147,170.00
321,614.73
0.00
383,707.00
852,491.73

130,000.00
300,000.00
0.00
320,000.00
750,000.00

15.38
-26.67
100.00
31.25

%
%
%
%

150,000.00
220,000.00
100,000.00
420,000.00
890,000.00

36,000.00
0.00
0.00
12,379.00
48,379.00

18,000.00
0.00
0.00
6,787.00
24,787.00

20,000.00
0.00
0.00
10,000.00
30,000.00

-100.00
100.00
100.00
0.00

%
%
%
%

0.00
20,000.00
40,000.00
10,000.00
70,000.00

80,000.00
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รายรับจริง
ปี 2562
หมวดรายได้จากทุน
ค่ ข ยท ดตล ดทรพย์สิน
รวมหมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีรถยนต์
ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. ก นดแผน
ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้
ภ ษีธุรกิจ ฉพ
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
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00
0.00

5,000.00
5,000.00

500.00
500.00

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

339,672.56
12,558,245.62
985,643.27
25,763.24
1,861,485.92
58,530.46
34,680.74

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

486,875.00

885,193.00

800,000.00

17,713,274.89

16,749,214.81

17,336,000.00

13,615,290.00
13,615,290.00
33,794,186.64

14,034,306.00
14,034,306.00
32,585,653.05

16,210,000.00
16,210,000.00
35,800,000.00

900.00 %

33.33
0.00
0.00
-16.67
-4.76
0.00
-12.50

ปี 2565
5,000.00
5,000.00

%
%
%
%
%
%
%

400,000.00
13,000,000.00
1,000,000.00
30,000.00
2,000,000.00
60,000.00
35,000.00

12.50 %

900,000.00
17,425,000.00

-7.46 %

15,000,000.00
15,000,000.00
35,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บลน บ น
ภ น บ น จง วดนครศรีธรรมร ช
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

35,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภ ษีที่ดินแล สิ่งปลูกสร้ ง

รวม

900,000 บาท

จ นวน

750,000 บ ท

จ นวน

150,000 บ ท

รวม

710,000 บาท

จ นวน

1,500 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

250,000 บ ท

จ นวน

100,000 บ ท

จ นวน

20,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้สูงกว่ ปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ
ภ ษีป้ ย
ปร ม ณก รไว้สูงกว่ ปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ ธรรม นียมใบ นุญ ตก รข ยสุร
ปร ม ณก รไว้สูงกว่ ปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบใบ นุญ ตก รพนน
ปร ม ณก รไว้ต่ กว่ ปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ
ค่ ธรรม นียม ก็บแล ขนมูลฝ ย
ปร ม ณก รไว้สูงกว่ ปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ
ค่ ธรรม นียม ก็บขน ุจจ ร รื สิ่งปฏิกูล
ปร ม ณก รไว้ ท่ กบปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ
ค่ ธรรม นียมในก ร ก นงสื รบร งก รแจ้งสถ นที่จ น่ ย
ร รื ส สม ร
ปร ม ณก รไว้ต่ กว่ ปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ
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ค่ ธรรม นียมปิด โปรย ติดต้งแผ่นปร ก ศ รื แผ่นปลิว พื่ ก ร
โฆษณ

น้ : 2/5

จ นวน

500 บ ท

จ นวน

2,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

500 บ ท

จ นวน

500 บ ท

จ นวน

62,500 บ ท

จ นวน

180,000 บ ท

จ นวน

80,000 บ ท

จ นวน

500 บ ท

ปร ม ณก รไว้ ท่ กบปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนร ษฎร
ปร ม ณก รไว้ ท่ กบปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ปร ม ณก รไว้ ท่ กบปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนพ ณิชย
ปร ม ณก รไว้ ท่ กบปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ
ค่ ธรรม นียม ื่น ๆ
ปร ม ณก รไว้ ท่ กบปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ
ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยจร จรท งบก
ปร ม ณก รไว้สูงกว่ ปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ
ค่ ปรบก รผิดสญญ
ปร ม ณก รไว้ต่ กว่ ปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ
ค่ ใบ นุญ ตปร ก บก รค้ ส รบกิจก รที่ ปน นตร ยต่
สุขภ พ
ปร ม ณก รไว้ต่ กว่ ปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ
ค่ ใบ นุญ ตจ น่ ยสินค้ ในที่ รื ท งส ธ รณ
ปร ม ณก รไว้ ท่ กบปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ
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ค่ ใบ นุญ ตจดต้งตล ด กชน

น้ : 3/5

จ นวน

4,000 บ ท

จ นวน

500 บ ท

จ นวน

500 บ ท

จ นวน

5,000 บ ท

รวม

890,000 บาท

จ นวน

150,000 บ ท

จ นวน

220,000 บ ท

จ นวน

100,000 บ ท

จ นวน

420,000 บ ท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

70,000 บาท

ค่ ขียนแบบแปลน

จ นวน

20,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ ท่ กบปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ
ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ปร ม ณก รไว้ ท่ กบปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ
ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย สียง
ปร ม ณก รไว้ ท่ กบปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ
ค่ ใบ นุญ ต ื่น ๆ
ปร ม ณก รไว้สูงกว่ ปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่ ช่ รื บริก ร
ปร ม ณก รไว้สูงกว่ ปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ
ด ก บี้ย
ปร ม ณก รไว้ต่ กว่ ปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ
งินปันผล รื งินร งวลต่ ง ๆ
ปร ม ณก รไว้สูงกว่ ปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ
ร ยได้จ กทรพยสิน ื่น ๆ
ปร ม ณก รไว้สูงกว่ ปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ

ปร ม ณก รไว้สูงกว่ ปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ

วนที่พิมพ : 10/8/2564 15:31:30

น้ : 4/5

ค่ สมครสม ชิก ้ งสมุด

จ นวน

40,000 บ ท

จ นวน

10,000 บ ท

รวม

5,000 บาท

จ นวน

5,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้สูงกว่ ปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ
ปร ม ณก รไว้ ท่ กบปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ
หมวดรายได้จากทุน
ค่ ข ยท ดตล ดทรพยสิน
ปร ม ณก รไว้ ท่ กบปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีรถยนต

รวม

17,425,000 บาท

จ นวน

400,000 บ ท

จ นวน

13,000,000 บ ท

จ นวน

1,000,000 บ ท

จ นวน

30,000 บ ท

จ นวน

2,000,000 บ ท

จ นวน

60,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้สูงกว่ ปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ
ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. ก นดแผน
ปร ม ณก รไว้ ท่ กบปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ
ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้
ปร ม ณก รไว้ ท่ กบปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ
ภ ษีธุรกิจ ฉพ
ปร ม ณก รไว้ต่ กว่ ปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ
ภ ษีสรรพส มิต
ปร ม ณก รไว้ต่ กว่ ปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ
ค่ ภ ค ลวงแร่
ปร ม ณก รไว้ ท่ กบปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ

วนที่พิมพ : 10/8/2564 15:31:30

น้ : 5/5

ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม

จ นวน

35,000 บ ท

จ นวน

900,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ต่ กว่ ปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ
ค่ ธรรม นียมจดท บียนสิทธิแล นิติกรรมต มปร มวลกฎ ม ย
ที่ดิน
ปร ม ณก รไว้สูงกว่ ปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งิน ุด นุนท่วไป
ปร ม ณก รไว้ต่ กว่ ปที่ผ่ นม โดยปร ม ณก รจ กสถิติร ย
รบจริงในป 2563 ปน กณฑในก รค นวณ

รวม

15,000,000 บาท

จ นวน

15,000,000 บ ท

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20

นา : 1/52

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาลตําบลนาบอน
อํา ภอนาบอน จัง วัดนครศรีธรรมราช
รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
คาชําระ นี้ งิน

1,415,637.61

1,181,912.91

1,203,625

-100 %

0

คาชําระดอ บี้ย

72,309.2

44,066.34

22,475

-100 %

0

งินสมทบ องทุนประ ันสังคม

172,495

153,888

330,216

-39.43 %

200,000

7,660

0

7,220

10.8 %

8,000

3,090,600

3,179,400

3,500,000

17.14 %

4,100,000

บี้ยยังชีพความพิ าร

634,400

692,000

720,000

26.67 %

912,000

บี้ยยังชีพผป่วย อดส์

18,000

13,500

18,000

0 %

18,000

งินสํารองจาย

16,580

2,185

60,000

66.67 %

100,000

งินสมทบ องทุนบํา น็จบํานาญขา
ราช ารสวนทองถิ่น ( .บ.ท.)

0

0

0

100 %

600,000

งินชวยคาครองชีพผรับบํานาญ (ช.ค.บ.)

0

0

0

100 %

32,000

งินสมทบ องทุน งินทดแทน
บี้ยยังชีพผสงอายุ

รายจายตามขอผ พัน

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20

นา : 2/52

รายจ่ายจริง
ปี 2562
งินบํา น็จล จางประจํา

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

0

100 %

144,000

23,400

0

50,000

0 %

50,000

31,630.39

35,425.37

34,000

-8.82 %

31,000

งินสมทบระบบ ลั ประ ันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่น รือพื้นที่

50,000

50,000

70,000

0 %

70,000

งินสมทบ องทุนบํา น็จบํานาญขาราช ารสวน
ทองถิ่น ( บท.)

390,000

360,740

587,700

-100 %

0

20,676

20,676

25,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

30,000

รวมงบกลาง

5,943,388.2

5,733,793.62

6,657,936

6,295,000

รวมงบกลาง

5,943,388.2

5,733,793.62

6,657,936

6,295,000

รวมงบกลาง

5,943,388.2

5,733,793.62

6,657,936

6,295,000

รวมแผนงานงบกลาง

5,943,388.2

5,733,793.62

6,657,936

6,295,000

งิน ดือนนาย /รองนาย องค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น

665,160

695,520

675,520

2.96 %

695,520

คาตอบแทนประจําตําแ นงนาย /รองนาย

114,000

120,000

120,000

0 %

120,000

คาใชจาย ี่ยว ับ ารจราจร
คาบํารุงสันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทย

งินชวยคาครองชีพผรับบํานาญ (ชคบ.)
งินชวยพิ ศษ
งินชวยคาทําศพขาราช าร/พนั งาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20

นา : 3/52

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย

114,000

120,000

120,000

0 %

120,000

คาตอบแทนราย ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี นาย องค์ ารบริ ารสวนตําบล

198,720

189,060

170,720

16.4 %

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิ สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น

1,490,400

1,472,949.68

1,462,400

1.91 %

1,490,400

2,582,280

2,597,529.68

2,548,640

2,864,653.99

3,079,020

3,100,000

-11.72 %

2,736,720

84,000

84,000

84,000

0 %

84,000

งินประจําตําแ นง

186,000

181,500

168,000

5.36 %

177,000

คาตอบแทนพนั งานจาง

798,850

829,660

865,000

5.52 %

912,790

29,270

18,980

18,500

-31.57 %

12,660

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,962,773.99

4,193,160

4,235,500

3,923,170

รวมงบบุคลากร

6,545,053.99

6,790,689.68

6,784,140

6,547,810

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

0

0

3,000 1,566.67 %

คา บี้ยประชุม

0

0

5,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น
งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

0 %

50,000
5,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

7,000

185.71 %

20,000

0

0

0

100 %

105,000

80,830

79,508

115,000

109,578

121,239.64

436,000

-28.44 %

312,000

17,130

14,845

20,000

0 %

20,000

14,680

18,190

50,000

0 %

50,000

0

0

0

100 %

50,000

โครง ารจัด ิจ รรมในวันสําคัญของชาติ
งานรัฐพิธี รือตามนโยบายของรัฐ จัง วัด
และอํา ภอ

48,020

49,200

50,000

-30 %

35,000

โครง ารจัดงาน ฉลิมพระ ียรติ 12 สิง า
พระบรมราชินีนาถ

16,280

0

0

0 %

0

9,500

1,000

10,000

0 %

10,000

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

180,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

โครง ารจัดงานรัฐพิธีวันปิยม าราช

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20

นา : 5/52

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครง ารจัดงานวัน ฉลิมพระชนมพรรษา
สม ด็จพระบรมราชินีพันปี ลวง และวันแม
แ งชาติ (12 สิง าคม)

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

49,900

50,000

0 %

50,000

2,000

0

10,000

0 %

10,000

0

0

10,000

0 %

10,000

โครง าร ลือ ตั้งขององค์ รป ครองสวน
ทองถิ่น

9,660

0

500,000

-100 %

0

โครง ารวันคลายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบามสม ด็จพระบรมชน าธิ บศร
ม าภมิพลอดุลย ดชม าราชบรม
นาถบพิตร วันชาติและวันพอแ งชาติ (5
ธันวาคม)

0

21,800

0

100 %

30,000

โครง ารวันคลายวันสวรรคตของพระบาท
สม ด็จพระบรมชน าธิ บศร ม าภมิ
พลอดุลย ดชม าราชบรมนาถบพิตร (13
ตุลาคม)

0

0

30,000

0 %

30,000

โครง ารวัน ฉลิมพระชนมพรรษาสม ด็จ
พระนาง จาฯ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน)

0

0

50,000

0 %

50,000

โครง ารวัน ฉลิมพระชนมพรรษาสม ด็จ
พระปร มนทรรามาธิบดีศรีสินทรม าวชิรา
ลง รณ พระวชิร ลา จาอย ัว (28
ร ฎาคม)

0

38,900

50,000

80 %

90,000

โครง ารจัดงานวันทองถิ่นไทย
โครง ารจัดงานวัน ทศบาล

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครง าร สริมสรางความร ี่ยว ับวินัย
พนั งาน ทศบาล ล จางประจําและ
พนั งานจาง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

23,567

0

0

0 %

0

0

0

50,000

0 %

50,000

โครง าร สริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
แ บุคลา รของ ทศบาลตําบลนาบอน

38,272

23,640

50,000

0 %

50,000

จัดงาน ฉลิมพระชนมพรรษา รัช าลที่ 10
(28 ร ฎาคม)

34,000

0

0

0 %

0

จัดงานวันคลายวันสวรรคต รัช าลที่ 9 (13
ตุลาคม)

16,000

0

0

0 %

0

135,317.34

87,598.34

150,000

33.33 %

200,000

474,004.34

426,312.98

1,516,000

47,186.1

48,995

100,000

0 %

100,000

0

0

20,000

150 %

50,000

8,877

13,138

20,000

0 %

20,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

54,470

23,490

70,000

42.86 %

100,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

167,080

145,540

200,000

0 %

200,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

0

0

5,000

0 %

5,000

โครง าร สริมสรางความร พื่อ พิ่ม
ประสิทธิภาพใน ารปฏิบัติงาน

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,047,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานั งาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

วัสดุคอมพิว ตอร์

2,760

1,270

30,000

-16.67 %

25,000

วัสดุอื่น

2,736

2,245

10,000

0 %

10,000

283,109.1

234,678

455,000

376,409.45

445,692.18

500,000

-20 %

400,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

65,656.24

60,065.51

80,000

0 %

80,000

คาบริ ารโทรศัพท์

22,489.23

19,036.27

30,000

0 %

30,000

คาบริ ารไปรษณีย์

10,785

9,217

20,000

-25 %

15,000

35,588.2

39,125.76

50,000

2 %

51,000

0

0

0

100 %

7,250

รวมค่าสาธารณูปโภค

510,928.12

573,136.72

680,000

583,250

รวมงบดาเนินงาน

1,348,871.56

1,313,635.7

2,766,000

2,320,250

าอี้นั่งทํางาน

1,900

0

0

0 %

0

าอี้สํานั งาน

0

0

14,500

-100 %

0

ครื่องปรับอา าศ แบบแย สวน

0

0

4,950

-100 %

0

ครื่องปรับอา าศแบบแย ชิ้นสวน

0

27,500

0

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

510,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม
คา ชาพื้นที่ ว็บไซต์ และคาธรรม นียมที่ ี่ยวของ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานั งาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครื่องสแ นลายนิ้วมือ ชนิดบันทึ วลา ขา
ออ งาน

0

9,500

0

0 %

0

ชั้นวางของชนิดไม

0

0

650

-100 %

0

โซฟา ขามุม

0

0

7,900

-100 %

0

4,600

0

10,800

-100 %

0

0

14,500

0

0 %

0

0

9,900

0

0 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์ สํา รับงานสํานั งาน

0

0

17,000

-100 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ สํา รับงาน
ประมวลผล

0

15,500

0

0 %

0

ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ์

0

0

0

100 %

4,300

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED สี ชนิด
Network แบบที่ 1

0

0

10,000

-100 %

0

อุป รณ์อานบัตรแบบอ น ประสงค์

0

6,200

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

6,500

83,100

65,800

4,300

รวมงบลงทุน

6,500

83,100

65,800

4,300

รวมงานบริหารทั่วไป

7,900,425.55

8,187,425.38

9,615,940

8,872,360

ต ล็ ็บ อ สาร
ถังน้ําแบบสแตน ลส
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดลําโพงขยาย ลางแจง
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

0

0

0

100 %

229,920

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

229,920

รวมงบบุคลากร

0

0

0

229,920

0

0

0

100 %

1,000

0

0

0

100 %

4,800

0

0

0

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร

0

0

0

100 %

10,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

0

0

0

100 %

10,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

20,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

25,800

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา
รวมค่าตอบแทน

5,800

ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

0

255,720

932,583

1,107,248.71

1,650,000

-10.11 %

1,483,200

0

17,692.74

15,000

0 %

15,000

งินประจําตําแ นง

18,000

24,000

60,000

0 %

60,000

คาจางล จางประจํา

246,240

260,280

276,000

5.43 %

291,000

คาตอบแทนพนั งานจาง

170,760

177,600

185,000

4.32 %

193,000

0

0

5,000

0 %

5,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,367,583

1,586,821.45

2,191,000

2,047,200

รวมงบบุคลากร

1,367,583

1,586,821.45

2,191,000

2,047,200

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

0

0

0

100 %

10,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

0

19,380

14,000

42.86 %

20,000

41,000

48,000

48,000

0 %

48,000

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น
งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คา ชาบาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

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

0

0

0

65,080

93,980

87,000

36,300

106,838.14

130,000

0 %

130,000

67,970

142,909

100,000

-60 %

40,000

5,616

3,264

20,000

0 %

20,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

0

0

0

100 %

40,000

โครง ารปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย์สิน

0

56,000

100,000

30 %

130,000

โครง าร พิ่มประสิทธิภาพ ารปฏิบัติงาน
ดาน ารบริ ารงานคลัง

0

0

0

100 %

50,000

8,000

8,110

25,000

0 %

25,000

117,886

317,121.14

375,000

รวมค่าตอบแทน

100 %

40,000
118,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
คาใชจายใน ารประชาสัมพันธ์ ารจัด ็บ
ภาษี

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

435,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานั งาน

31,201.9

31,223.5

35,000

14.29 %

40,000

880

1,190

5,000

0 %

5,000

8,540

15,420

25,000

20 %

30,000

รวมค่าวัสดุ

40,621.9

47,833.5

65,000

75,000

รวมงบดาเนินงาน

223,587.9

458,934.64

527,000

628,000

าอี้สํานั งานแบบมีพนั พิง

0

0

0

100 %

2,500

าอี้สํานั งานพนั พิงสง

0

3,500

0

0 %

0

ต ็บแฟ้ม 4 ชั้น

0

20,970

0

0 %

0

ต ็บ อ สารบาน ลื่อน ระจ

0

9,300

0

0 %

0

ต ็บ อ สารบาน ลื่อนทึบ

0

5,500

0

0 %

0

ต ล็ 2 บาน

0

11,000

0

0 %

0

โตะทํางาน นา ล็ PVC 7 ลิ้นชั

0

6,000

0

0 %

0

โตะวาง ครื่องคอมพิว ตอร์

0

4,980

0

0 %

0

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
วัสดุคอมพิว ตอร์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานั งาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
ครื่องคอมพิว ตอร์ สํา รับงานประมวลผล
แบบที่ 2

0

28,900

0

0 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์ สํา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1

0

0

44,000

-100 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ สํา รับงาน
สํานั งาน

0

14,900

0

0 %

0

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED ขาวดํา

0

7,800

0

0 %

0

ครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0

1,990

5,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

114,840

49,000

2,500

รวมงบลงทุน

0

114,840

49,000

2,500

รวมงานบริหารงานคลัง

1,591,170.9

2,160,596.09

2,767,000

2,677,700

0

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

177,660

รวมงบบุคลากร

0

0

0

177,660

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

0

0

0

177,660

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

100 %

177,660
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

9,491,596.45

10,348,021.47

12,382,940

11,983,440

0

0

297,900

-100 %

0

คาจางล จางประจํา

238,560

250,140

267,000

-100 %

0

คาตอบแทนพนั งานจาง

791,140

810,215

831,000

-100 %

0

55,340

47,605

47,000

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,085,040

1,107,960

1,442,900

0

รวมงบบุคลากร

1,085,040

1,107,960

1,442,900

0

0

0

5,000

0

0

5,000

14,940

112,415.5

100,000

14,940

112,415.5

100,000

0

0

5,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
รวมค่าตอบแทน

-100 %

0
0

ค่าใช้สอย
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

-100 %

0
0

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

-100 %

0
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ประมาณการ
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ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

วัสดุยานพา นะและขนสง

17,635

115,200

24,100

-100 %

0

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

44,300

46,700

70,000

-100 %

0

วัสดุ ครื่องแตง าย

41,650

0

50,000

-100 %

0

วัสดุ ครื่องดับ พลิง

49,000

0

50,000

-100 %

0

2,210

350

10,000

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

154,795

162,250

209,100

0

รวมงบดาเนินงาน

169,735

274,665.5

314,100

0

ครื่องรับ-สงวิทยุ ระบบ VHF / FM ชนิด
ประจําที่

0

0

30,000

-100 %

0

ครื่องรับ-สงวิทยุ ระบบ VHF / FM ชนิด
มือถือ

0

0

84,000

-100 %

0

ติดตั้ง ลองวงจรปิดพรอมอุป รณ์สวนควบ
( พิ่ม ติม)

85,400

0

0

0 %

0

5,900

0

0

0 %

0

วัสดุอื่น

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
ติดตั้ง ลองวงจรปิดพรอมติดตั้งอุป รณ์สวน
ควบ ( พิ่ม ติม)

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20

นา : 16/52

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

0

0

100,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

91,300

0

214,000

0

รวมงบลงทุน

91,300

0

214,000

0

0

40,000

40,000

-100 %

0

40,000

0

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

40,000

40,000

40,000

0

รวมงบเงินอุดหนุน

40,000

40,000

40,000

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

1,386,075

1,422,625.5

2,011,000

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนองค์ รป ครองสวนทองถิ่น
โครง ารศนย์ปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย
ลือประชาชนขององค์ รป ครองสวน
ทองถิ่นระดับอํา ภอ
อุด นุนโครง ารสถานที่ ลางศนย์ปฏิบัติ
ารใ ความชวย ลือประชาชน ระดับ
อํา ภอ

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20

นา : 17/52

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

0

0

0

100 %

148,950

คาตอบแทนพนั งานจาง

0

0

0

100 %

859,390

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

0

0

0

100 %

42,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

1,050,760

รวมงบบุคลากร

0

0

0

1,050,760

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

0

0

0

100 %

40,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

0

0

0

100 %

5,000

0

0

0

100 %

5,000

0

0

0

0

0

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

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

50,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

100 %

130,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20

นา : 18/52

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร

0

0

0

100 %

5,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

0

0

0

100 %

5,000

โครง ารป้อง ันและระงับอัคคีภัย บื้องตน
และสาธารณภัยในชุมชน

0

0

0

100 %

50,000

โครง ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนน
ในชวง ทศ าลวันขึ้นปีใ ม

0

0

10,000

0 %

10,000

โครง ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนน
ในชวง ทศ าลวันสง รานต์

0

0

10,000

0 %

10,000

โครง ารฝึ ซอมแผน ารดับ พลิง

0

0

0

100 %

50,000

โครง ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิตอาสาภัย
พิบัติประจํา ทศบาลตําบลนาบอน

0

147,960

200,000

-25 %

150,000

0

0

0

100 %

150,000

0

147,960

220,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

0

100 %

5,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

0

100 %

50,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

0

0

0

100 %

70,000

วัสดุ ครื่องแตง าย

0

0

0

100 %

50,000

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

560,000

ค่าวัสดุ

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20

นา : 19/52

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

วัสดุ ครื่องดับ พลิง

0

0

0

100 %

100,000

วัสดุอื่น

0

0

0

100 %

5,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

280,000

รวมงบดาเนินงาน

0

147,960

220,000

890,000

0

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

35,000

รวมงบลงทุน

0

0

0

35,000

0

0

0

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

40,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

40,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0

147,960

220,000

2,015,760

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

1,386,075

1,570,585.5

2,231,000

2,015,760

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

100 %

35,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนองค์ รป ครองสวนทองถิ่น
โครง ารศนย์ปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย
ลือประชาชนขององค์ รป ครองสวน
ทองถิ่นระดับอํา ภอ

100 %

40,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20

นา : 20/52

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

1,415,059.36

1,500,240

2,318,220

-80.92 %

442,320

42,000

42,000

210,000

-80 %

42,000

844,873.87

850,910

1,135,140

-100 %

0

55,095.16

44,590

92,100

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,357,028.39

2,437,740

3,755,460

484,320

รวมงบบุคลากร

2,357,028.39

2,437,740

3,755,460

484,320

0

0

10,000

100 %

20,000

51,000

60,000

60,000

6 %

63,600

1,500

0

0

0 %

0

52,500

60,000

70,000

470,500

558,026

482,400

งินประจําตําแ นง
คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น
คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

83,600

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

3.65 %

500,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20

นา : 21/52

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน ารจัดงาน จัดนิทรรศ าร และ
สงนั รียน ขารวมประ วดและแขงขัน
ตางๆ

13,510

0

50,000

0 %

50,000

คาใชจายใน าร ดินไปราช าร

105,221

96,365

50,000

0 %

50,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

0

0

0

100 %

50,000

0

91,800

60,000

-16.67 %

50,000

589,231

746,191

642,400

43,499

29,928

30,000

0 %

30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

2,550

3,997

20,000

0 %

20,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

10,300

13,020

20,000

0 %

20,000

วัสดุสํารวจ

0

0

0

100 %

3,500

วัสดุอื่น

0

11,000

40,000

-25 %

30,000

56,349

57,945

110,000

คาไฟฟ้า

31,710.04

38,870.18

70,000

0 %

70,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

50,757.01

51,113.39

50,000

-30 %

35,000

คาบริ ารโทรศัพท์

17,856.16

19,707.26

30,000

0 %

30,000

100,323.21

109,690.83

150,000

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

700,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานั งาน

รวมค่าวัสดุ

103,500

ค่าสาธารณูปโภค

รวมค่าสาธารณูปโภค

135,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20

นา : 22/52

รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมงบดาเนินงาน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

798,403.21

973,826.83

972,400

1,022,100

3,800

3,000

0

0 %

0

0

0

0

100 %

15,000

0

9,500

0

0 %

0

11,990

0

0

0 %

0

ต ็บ อ สารชนิด ระจ บาน ลื่อน

0

5,500

0

0 %

0

ต ็บ อ สารชนิด ระจ บาน ลื่อนทรง ตี้ย

0

0

6,000

-100 %

0

ต ็บ อ สารชนิด ระจ บาน ลื่อนทรงสง

0

0

0

100 %

7,000

โตะทํางานพรอม าอี้

6,500

7,500

0

0 %

0

โตะพับอ น ประสงค์

0

0

0

100 %

17,500

10,488

0

0

0 %

0

0

7,950

0

0 %

0

0

9,500

0

0 %

0

12,990

0

0

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานั งาน
าอี้ทํางาน
าอี้ อน ประสงค์
ครื่อง ขา ลมสัน าวรอน
ครื่องดดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร

พัดลมอุตสา รรม
ครุภัณฑ์ าร ษตร
ครื่องสบน้ํา มอ ตอร์ไฟฟ้า
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดลําโพง ลางแจงแบบมีลอลา
ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร
ลองถายภาพระบบดิจิตอล

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20

นา : 23/52

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์
ตียง ด็

0

0

6,500

-100 %

0

19,500

0

0

0 %

0

คอมพิว ตอร์สํา รับสํานั งาน

0

16,000

0

0 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์ All In One สํา รับงาน
ประมวลผล

0

0

0

100 %

23,000

ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ์

0

4,300

0

100 %

8,600

65,268

63,250

12,500

0

0

50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

50,000

10,000

รวมงบลงทุน

65,268

63,250

62,500

81,100

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

3,220,699.6

3,474,816.83

4,790,360

1,587,520

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว
ครื่อง รองน้ํา
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

รวมค่าครุภัณฑ์

71,100

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสราง
คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อ
สราง

-80 %

10,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20

นา : 24/52

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

0

0

0

100 %

1,805,432

งินประจําตําแ นง

0

0

0

100 %

189,000

คาตอบแทนพนั งานจาง

0

0

0

100 %

965,406

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

0

0

0

100 %

61,980

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

3,021,818

รวมงบบุคลากร

0

0

0

3,021,818

0

0

0

0

0

33,200

0

20,000

0

0 %

0

30,000

30,000

0

0 %

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา
รวมค่าตอบแทน

100 %

42,200
42,200

ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
ิจ รรมสง สริมศั ยภาพนั รียนตามวัย
โครง ารโรง รียนพอ พียงทองถิ่น

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20

นา : 25/52

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา ิจ รรม ศรษฐ ิจพอ พียง ด็
ปฐมวัยในศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตําบล
นาบอน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

50,000

0

0

0 %

0

0

20,000

20,000

-100 %

0

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา งินอุด นุนสํา รับสนับสนุนคา
จัด าร รียน ารสอน

0

66,300

0

100 %

76,500

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา งินอุด นุนสํา รับสนับสนุน
อา าร ลางวัน ด็ ปฐมวัยศนย์พัฒนา ด็
ล็ ทศบาลตําบลนาบอน

0

175,500

171,500

35 %

231,525

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา งินอุด นุนสํา รับสนับสนุน
อา าร ลางวันนั รียนโรง รียน ทศบาลนา
บอน

0

333,960

360,000

5 %

378,000

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา งินอุด นุนสํา รับสง สริม
ศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาทองถิ่นโครง าร
สนับสนุนคาใชจาย ารบริ ารสถานศึ ษา
สํา รับคาใชจายใน ารปรับปรุง ลั สตร
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นา : 26/52

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครง ารสนับสนุนคาใชจายใน ารบริ าร
สถานศึ ษา ิจ รรมสง สริมคุณธรรม
จริยธรรมคานิยมอันพึงประสงค์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

3,000

0

0

0 %

0

โครง ารสนับสนุนคาใชจายใน ารบริ าร
สถานศึ ษา งินอุด นุนสํา รับคาใชจายใน
ารจัด ารศึ ษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน

248,540

0

0

0 %

0

โครง ารสนับสนุนคาใชจายใน ารบริ าร
สถานศึ ษา งินอุด นุนสํา รับสง สริม
ศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาทองถิ่น งินอุด
นุนสํา รับสง สริมศั ยภาพ ารจัด าร
ศึ ษาทองถิ่น สํา รับคาใชจายใน ารปรับ
ปรุง ลั สตร

20,000

0

0

0 %

0

โครง ารสนับสนุนคาใชจายใน ารบริ าร
สถานศึ ษา งินอุด นุนสํา รับสง สริม
ศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาทองถิ่น งินอุด
นุนสํา รับสง สริมศั ยภาพ ารจัด าร
ศึ ษาทองถิ่น สํา รับคาใชจายใน าร
พัฒนา/ปรับปรุง องสมุดโรง รียน

100,000

0

0

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20

นา : 27/52

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารสนับสนุนคาใชจายใน ารบริ าร
สถานศึ ษา งินอุด นุนสํา รับสง สริม
ศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาทองถิ่น งินอุด
นุนสํา รับสง สริมศั ยภาพ ารจัด าร
ศึ ษาทองถิ่น สํา รับคาใชจายใน าร
รณรงค์ ารป้อง ันยา สพติดในสถานศึ ษา

21,000

0

0

0 %

0

โครง ารสนับสนุนคาใชจายใน ารบริ าร
สถานศึ ษา งินอุด นุนสํา รับสง สริม
ศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาทองถิ่น งินอุด
นุนสํา รับสง สริมศั ยภาพ ารจัด าร
ศึ ษาทองถิ่น สํา รับคาใชจายอิน ตอร์ น็ต
โรง รียน

16,800

0

0

0 %

0

โครง ารสนับสนุนคาใชจายใน ารบริ าร
สถานศึ ษา งินอุด นุนสํา รับสง สริม
ศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาทองถื่น งินอุด
นุนสํา รับสง สริมศั ยภาพ ารจัด าร
ศึ ษาทองถิ่น สํา รับคาใชจายใน าร
พัฒนาแ ลง รียนรในโรง รียน

50,000

0

0

0 %

0

โครง ารสนับสนุนคาใชจายใน ารบริ าร
สถานศึ ษา งินอุด นุนสํา รับสนับสนุนคา
จัด าร รียน ารสอนของศนย์พัฒนา ด็ ล็

57,800

0

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารสนับสนุนคาใชจายใน ารบริ าร
สถานศึ ษา งินอุด นุนสํา รับสนับสนุน
อา าร ลางวัน ด็ ปฐมวัยศนย์พัฒนา ด็
ล็ ทศบาลตําบลนาบอน

223,800

0

0

0 %

0

โครง ารสนับสนุนคาใชจายใน ารบริ าร
สถานศึ ษา งินอุด นุนสํา รับสนับสนุน
อา าร ลางวันนั รียนโรง รียน ทศบาลนา
บอน

354,800

0

0

0 %

0

0

0

10,000

100 %

20,000

0

100,000

100,000

-100 %

0

0

50,000

50,000

-100 %

0

โครง ารสนับสนุนคาใชจายบริ ารสถาน
ศึ ษา งินอุด นุนสํา รับ ิจ รรมสง สริม
สุขภาพอนามัยของ ด็ ปฐมวัย
งินอุด นุนสํา รับสง สริมศั ยภาพ าร
จัด ารศึ ษาทองถิ่น โครง ารสนับสนุนคา
ใชจาย ารบริ ารสถานศึ ษา งินอุด นุน
สํา รับสง สริมศั ยภาพสํา รับคาใชจายใน
ารพัฒนาและปรับปรุง องสมุดโรง รียน

งินอุด นุนสํา รับสง สริมศั ยภาพ าร
จัด ารศึ ษาทองถิ่น โครง ารสนับสนุนคา
ใชจาย ารบริ ารสถานศึ ษา งินอุด นุน
สํา รับสง สริมศั ยภาพสํา รับคาใชจายใน
ารพัฒนาแ ลง รียนรในโรง รียน
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ประมาณการ
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ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งินอุด นุนสํา รับสง สริมศั ยภาพ าร
จัด ารศึ ษาทองถิ่น โครง ารสนับสนุนคา
ใชจาย ารบริ ารสถานศึ ษาสํา รับคาใช
จายในโครง ารอบรมสัมมนา “ ารจัด
ระบบประ ันคุณภาพ ารศึ ษาภายใน
สถานศึ ษาปฐมวัยขององค์ รป ครองสวน
ทองถิ่นตาม ฎ ระทรวง ารประ ัน
คุณภาพ ารศึ ษา พ.ศ. 2561” และ “ าร
จัดระบบประ ันคุณภาพ ารศึ ษาภายใน
สถานศึ ษาขั้นพื้นฐานขององค์ รป ครอง
สวนทองถิ่นตาม ฎ ระทรวง ารประ ัน
คุณภาพ ารศึ ษา พ.ศ. 2561”

0

33,000

0

0 %

0

งินอุด นุนสํา รับสง สริมศั ยภาพ าร
จัด ารศึ ษาทองถิ่น งินอุด นุนสํา รับสง
สริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาทองถิ่น
โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา งินอุด นุนสํา รับสง สริม
ศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาทองถิ่น สํา รับ
คาใชจายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน

0

16,800

16,800

0 %

16,800
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
งินอุด นุนสํา รับสง สริมศั ยภาพ าร
จัด ารศึ ษาทองถิ่นโครง ารสนับสนุนคา
ใชจาย ารบริ ารสถานศึ ษา งินอุด นุน
สํา รับสง สริมศั ยภาพสํา รับคาใชจายใน
ารรณรงค์ ารป้อง ันยา สพติดในสถาน
ศึ ษา

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

21,000

21,000

-100 %

0

0

237,220

254,700

0 %

254,700

0

14,740

99,050

-100 %

0

1,175,740

1,118,520

1,103,050

วัสดุงานบานงานครัว

50,704

47,386

30,000

928.96 %

308,687

คาอา าร สริม (นม)

266,396.12

230,815.12

260,000

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

317,100.12

278,201.12

290,000

308,687

รวมงบดาเนินงาน

1,492,840.12

1,396,721.12

1,426,250

1,328,412

งินอุด นุนสํา รับสนับสนุนคาใชจายใน
ารจัด ารศึ ษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน
งินอุด นุนสํา รับสนับสนุนคาใชจายใน
ารจัด ารศึ ษาสํา รับศนย์พัฒนา ด็
ล็ (ศพด.)
รวมค่าใช้สอย

977,525

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานั งาน
ครื่องปรับอา าศ แบบแย สวน

0

66,500

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

66,500

0

0

รวมงบลงทุน

0

66,500

0

0

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

1,492,840.12

1,463,221.12

1,426,250

4,350,230

รวมแผนงานการศึกษา

4,713,539.72

4,938,037.95

6,216,610

5,937,750

610,560

642,840

677,760

9.86 %

744,600

งินประจําตําแ นง

42,000

42,000

42,000

0 %

42,000

คาจางล จางประจํา

234,780

246,240

258,000

3.4 %

266,760

คาตอบแทนพนั งานจาง

731,390

695,185

758,760

1.49 %

770,040

67,450

51,608.33

60,000

-20 %

48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,686,180

1,677,873.33

1,796,520

1,871,400

รวมงบบุคลากร

1,686,180

1,677,873.33

1,796,520

1,871,400

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

0

6,800

30,000

400 %

150,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

0

8,400

25,000

92 %

48,000

2,044

0

0

0 %

0

2,044

15,200

55,000

850,084

926,783.4

1,292,000

-6.73 %

1,205,000

5,370

0

15,000

-33.33 %

10,000

0

0

0

100 %

10,000

80,570

107,984.1

160,000

-21.88 %

125,000

936,024

1,034,767.5

1,467,000

7,750

4,466

10,000

-50 %

5,000

0

4,863

5,000

0 %

5,000

69,718

67,120

80,000

0 %

80,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

198,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,350,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานั งาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

วัสดุยานพา นะและขนสง

75,744

59,500

100,000

0 %

100,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

147,250

112,790

150,000

-20 %

120,000

0

33,980

10,000

39 %

13,900

วัสดุ าร ษตร

26,770

13,600

20,000

-50 %

10,000

วัสดุ ครื่องแตง าย

14,630

14,170

10,000

0 %

10,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

3,160

3,980

5,000

0 %

5,000

วัสดุอื่น

5,480

10,000

6,200

-19.35 %

5,000

รวมค่าวัสดุ

350,502

324,469

396,200

353,900

รวมงบดาเนินงาน

1,288,570

1,374,436.5

1,918,200

1,901,900

าอี้สํานั งาน

0

0

1,900

-100 %

0

ชั้นวางของชนิดไม

0

0

1,900

194.74 %

5,600

ต อ สาร

0

0

0

100 %

6,000

0

0

0

100 %

24,100

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานั งาน

ครุภัณฑ์โรงงาน
ครื่องฉีดน้ําแรงดันสง
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ
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ปี 2564

ยอดต่าง (%)
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ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
คอมพิว ตอร์สํา รับสํานั งาน

0

0

17,000

-100 %

0

ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ์

0

0

0

100 %

4,300

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

20,800

40,000

รวมงบลงทุน

0

0

20,800

40,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

2,974,750

3,052,309.83

3,735,520

3,813,300

0

29,025

40,000

รวมค่าใช้สอย

0

29,025

40,000

0

รวมงบดาเนินงาน

0

29,025

40,000

0

รวมงานโรงพยาบาล

0

29,025

40,000

0

งานโรงพยาบาล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครง ารควบคุมและป้อง ันโรค อดส์

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครง าร ทศบาลสรางสุขภาพ

0

0

20,000

0 %

20,000

โครง ารปล สรางจิตสํานึ รั ษ์สิ่งแวดลอม

0

0

30,000

-100 %

0

โครง ารป้อง ันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา

24,795

18,865

25,000

0 %

25,000

รวมค่าใช้สอย

24,795

18,865

75,000

45,000

รวมงบดาเนินงาน

24,795

18,865

75,000

45,000

0

0

40,000

รวมเงินอุดหนุน

0

0

40,000

40,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

40,000

40,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

24,795

18,865

115,000

85,000

รวมแผนงานสาธารณสุข

2,999,545

3,100,199.83

3,890,520

3,898,300

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนองค์ รประชาชน
โครง ารพระราชดําริดานสาธารณสุข

0 %

40,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

0

0

0

100 %

362,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

362,640

รวมงบบุคลากร

0

0

0

362,640

0

0

0

100 %

1,000

0

0

0

100 %

25,000

0

0

0

0

0

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา
รวมค่าตอบแทน

26,000

ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร

100 %

3,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2565

0

0

0

2,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

5,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

31,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

0

0

0

393,640

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

0

0

0

393,640

627,420

733,410

1,007,400

-100 %

0

0

0

10,000

-100 %

0

18,000

28,500

60,000

-100 %

0

คาตอบแทนพนั งานจาง

0

0

38,800

-100 %

0

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

0

0

24,000

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

645,420

761,910

1,140,200

0

รวมงบบุคลากร

645,420

761,910

1,140,200

0

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น
งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น
งินประจําตําแ นง
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ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

39,100

44,700

50,000

-100 %

0

3,780

0

10,000

-100 %

0

0

12,000

48,000

-100 %

0

7,200

9,600

15,000

-100 %

0

50,080

66,300

123,000

450,337

455,665.76

750,000

-100 %

0

6,140

0

50,000

-100 %

0

255,063

218,410.5

200,000

-100 %

0

711,540

674,076.26

1,000,000

8,458

13,158

25,000

-100 %

0

166,853.2

110,649

250,000

-100 %

0

36,507

23,494

80,000

-100 %

0

0

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

0

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานั งาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุ อสราง
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ประมาณการ
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ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

50,000

-100 %

0

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

14,060

11,560

30,000

-100 %

0

วัสดุ าร ษตร

2,900

22,840

50,000

-100 %

0

วัสดุคอมพิว ตอร์

4,090

4,590

15,000

-100 %

0

0

0

5,000

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

232,868.2

186,291

505,000

0

รวมงบดาเนินงาน

994,488.2

926,667.26

1,628,000

0

าอี้ทํางาน

2,300

0

0

0 %

0

าอี้ทํางาน

2,500

0

3,000

-100 %

0

ต ็บ อ สาร

5,500

0

0

0 %

0

ต อ สาร

0

0

4,000

-100 %

0

โตะทํางานพรอม าอี้

0

0

11,500

-100 %

0

20,800

0

0

0 %

0

0

0

22,000

-100 %

0

วัสดุอื่น

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานั งาน

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ
ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ สํา รับงาน
ประมวลผล
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

4,300

-100 %

0

374,000

0

50,000

-100 %

0

405,100

0

94,800

120,000

0

0

0 %

0

โครง าร อสรางราว ันอันตราย ( ลียบ
ถนนทางขึ้นสํานั งานสาธารณะสุข)
ทศบาลตําบลนาบอน

60,000

0

0

0 %

0

โครง ารติดตั้ง ันสาด ลังคาบริ วณริม
ลังคาภายในอาคารโรง รียน ทศบาลนา
บอน

0

12,000

0

0 %

0

โครง ารติดตั้งประต ล็ มวนอาคาร
โรง รียน ทศบาลนาบอน

0

12,000

0

0 %

0

โครง ารติดตั้งรางน้ําฝนสแตน ลสบริ วณ
อาคารดาน ลังโรงยิม น ซียมอ น ประสงค์
ทศบาลตําบลนาบอน

0

120,000

0

0 %

0

โครง ารติดตั้งรางน้ําฝนแสตน ลสบริ วณ
ริม ลังคาภายในอาคารโรง รียน ทศบาลนา
บอน

0

6,000

0

0 %

0

คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อสรางอาคาร รือสิ่งปล สรางตาง ๆ
คา ขียนแบบอาคารฟิต นส
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารติดตั้งราวระ บียง ันต สแตน ล
สบริ วณ องโถงดานในอาคารโรง รียน
ทศบาลนาบอน

0

70,000

0

0 %

0

โครง ารติดตั้ง ล็ ดัดประตดานขางใน
อาคารและ ล็ ดัด นือชองประตดานขาง
ในอาคารโรง รียน ทศบาลนาบอน

0

8,000

0

0 %

0

โครง ารติดตั้ง ล็ ดัด นือชองระบาย
องน้ํา

0

8,000

0

0 %

0

โครง ารทํา ล็ ดัดป้อง ัน ระจ พื้นที่
ภายในโรงยิม น ซียม อน ประสงค์

77,000

0

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริ วณถนน
ทาง ลวงสายควนไมแดง-จันดี

0

178,480

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริ วณถนน
สาธารณะใน ขต ทศบาล

0

478,040

0

0 %

0

โครง ารปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริ วณรอบ
สระน้ํา นองไมตายสวนที่ 1

0

225,170

0

0 %

0

ปรับปรุงภมิทัศน์รอบสระน้ํา นองไมตาย
สวนที่ 1

0

100,000

0

0 %

0

0

0

35,000

-100 %

0

คา อสรางสิ่งสาธารณป าร
โครง าร อสรางคระบายน้ํา คสล. ถนน
สาย ทศบาล ๓
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คา อสรางสิ่งสาธารณปโภค
โครง ารขยายไ ลทาง นองไมตายสวนที่
2

40,000

0

0

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

297,000

1,217,690

35,000

0

รวมงบลงทุน

702,100

1,217,690

129,800

0

0

0

50,000

รวมเงินอุดหนุน

0

0

50,000

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

50,000

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

2,342,008.2

2,906,267.26

2,948,000

0

0

0

0

0

0

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนสวนราช าร
งินอุด นุนสวนราช าร

-100 %

0

งานไฟฟ้าและประปา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
รวมค่าครุภัณฑ์

100 %

72,000
72,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อสรางสิ่งสาธารณปโภค
โครง ารปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริ วณถนน
สาธารณะใน ขต ทศบาลตําบลนาบอน

0

0

260,000

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

260,000

0

รวมงบลงทุน

0

0

260,000

72,000

โครง ารขยาย ขตประปาใน ขต ทศบาล
ตําบลนาบอน

0

0

0

100 %

25,000

โครง ารขยาย ขตไฟฟ้าใน ขต ทศบาล
ตําบลนาบอน

0

0

0

100 %

25,000

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

50,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

50,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา

0

0

260,000

122,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนสวนราช าร
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครง ารฝัง ลบขยะมลฝอยอยางถ ลั
สุขาภิบาล

0

0

0

100 %

200,000

โครง ารรณรงค์ ารคัดแย ขยะและลด
ปริมาณขยะมลฝอยในชุมชน

0

19,480

20,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

0

19,480

20,000

200,000

รวมงบดาเนินงาน

0

19,480

20,000

200,000

0

200,000

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

200,000

0

0

รวมงบลงทุน

0

200,000

0

0

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

0

219,480

20,000

200,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

2,342,008.2

3,125,747.26

3,228,000

322,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ าร ษตร
ครื่อง ติมอา าศแบบ ัง ันตีน้ํา

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครง ารจัดทําประชาคมทุ ระดับ

0

3,432

15,000

0 %

15,000

โครง ารสง สริมและฝึ อาชีพใ แ
ประชาชน

0

41,900

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

0

45,332

15,000

15,000

รวมงบดาเนินงาน

0

45,332

15,000

15,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0

45,332

15,000

15,000

18,000

16,500

0

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครง าร ทศบาลสรางสุขภาพ

0 %

0
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารป้อง ันและแ ไขปัญ ายา สพติด

28,725

32,160

50,000

0 %

50,000

โครง ารสง สริม ารดํา นินงาน
โครง าร/ ิจ รรมดาน ารพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

0

0

50,000

0 %

50,000

15,153

0

50,000

0 %

50,000

รวมค่าใช้สอย

61,878

48,660

150,000

150,000

รวมงบดาเนินงาน

61,878

48,660

150,000

150,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

61,878

48,660

150,000

150,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

61,878

93,992

165,000

165,000

โครง ารสง สริมและฝึ อาชีพใ แ
ประชาชน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครง ารจัดแขง ีฬา ทศบาลและจัดสงนั
ีฬา ขารวม ารแขงขันในโอ าสตางๆ

37,640

8,640

50,000

0 %

50,000

รวมค่าใช้สอย

37,640

8,640

50,000

50,000

รวมงบดาเนินงาน

37,640

8,640

50,000

50,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

37,640

8,640

50,000

50,000

20,872

15,090

30,000

66.67 %

50,000

4,800

4,800

0

100 %

10,000

0

0

0

100 %

70,000

102,771

145,409

7,600

557.89 %

50,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครง ารจัด ิจ รรมวันสําคัญทางศาสนา
และประ พณีทองถิ่น
โครง ารทําบุญตั บาตรวันขึ้นปีใ ม
โครง ารประ พณีรดน้ําขอพรผสงอายุ
โครง ารประ พณีลอย ระทง

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20

นา : 48/52

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครง ารประ พณีสง รานต์ (รดน้ําขอพรผ
สงอายุ)

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

29,575

0

0

0 %

0

50,000

50,000

0

0 %

0

0

20,000

20,000

0 %

20,000

รวมค่าใช้สอย

208,018

235,299

57,600

200,000

รวมงบดาเนินงาน

208,018

235,299

57,600

200,000

140,000

40,000

140,000

รวมเงินอุดหนุน

140,000

40,000

140,000

140,000

รวมงบเงินอุดหนุน

140,000

40,000

140,000

140,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

348,018

275,299

197,600

340,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

385,658

283,939

247,600

390,000

โครง ารสนับสนุนคาใชจายใน ารบริ าร
สถานศึ ษา ิจ รรมสัปดา ์วัน ด็
โครง ารสนับสนุนคาใชจายใน ารบริ าร
สถานศึ ษา ิจ รรมสายสัมพันธ์จา แมส
ล

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนสวนราช าร
งินอุด นุนสวนราช าร

0 %

140,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

0

0

0

100 %

669,510

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

0

0

0

100 %

5,000

งินประจําตําแ นง

0

0

0

100 %

42,000

คาตอบแทนพนั งานจาง

0

0

0

100 %

112,800

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

0

0

0

100 %

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

853,310

รวมงบบุคลากร

0

0

0

853,310

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

0

0

0

100 %

30,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

0

0

0

100 %

5,000

คา ชาบาน

0

0

0

100 %

48,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 %

994,200

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

0

0

0

100 %

50,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

0

0

0

100 %

50,000

0

0

0

100 %

150,000

0

0

0

วัสดุสํานั งาน

0

0

0

100 %

15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

0

100 %

150,000

วัสดุ อสราง

0

0

0

100 %

50,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

0

100 %

50,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

0

0

0

100 %

30,000

รวมค่าตอบแทน

100 %

10,000
93,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,244,200

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

วัสดุ าร ษตร

0

0

0

100 %

30,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

0

0

0

100 %

15,000

วัสดุอื่น

0

0

0

100 %

5,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

345,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

1,682,200

0

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

30,000

รวมงบลงทุน

0

0

0

30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

0

0

0

2,565,510

0

0

175,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

100 %

30,000

งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อสรางอาคาร รือสิ่งปล สรางตาง ๆ
คา ขียนแบบโครง ารตางๆ ของ ทศบาล
ตําบลนาบอน

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ
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ปี 2564

ยอดต่าง (%)
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คา อสรางสิ่งสาธารณปโภค
คาชด ชยคางาน อสรางตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K)

0

0

10,000

-100 %

0

โครง าร อสราง ทพื้นคอน รีตบริ วณโรง
จอดรถยนต์ นาสํานั งาน ทศบาลตําบลนา
บอน

0

0

80,000

-100 %

0

คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อ
สราง

0

0

500,000

-40 %

300,000

โครง ารปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริ วณถนน
สาธารณะใน ขต ทศบาลตําบลนาบอน

0

0

0

100 %

242,600

โครง ารปรับปรุง สนแบงชองจราจรถนน
ภายใน ขต ทศบาลตําบลนาบอน

0

0

0

100 %

460,000

0

0

0

100 %

31,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

765,000

1,033,600

รวมงบลงทุน

0

0

765,000

1,033,600

รวมงานก่อสร้าง

0

0

765,000

1,033,600

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

0

0

765,000

3,599,110

รวมทุกแผนงาน

27,323,688.57

29,194,316.63

35,784,606

35,000,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสราง

คาชด ชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
คาชด ชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

นา : 1/96
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาลตําบลนาบอน
อํา ภอนาบอน จัง วัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

6,295,000 บาท

รวม

6,295,000 บาท

รวม

6,295,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

- สํา รับสง ปน งินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรารอย
ละ 5 พรอมกับ ักคาตอบแทนของพนักงานจางสง ปน งินสมทบ
ในอัตรา ดียวกันดวย
งินสมทบกองทุน งินทดแทน
จํานวน

8,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง
งินสมทบกองทุนประกันสังคม

- สํา รับนําสง งินสมทบ ขากองทุน งินทดแทน ปนรายปี
ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งปี
บี้ยยังชีพผูสูงอายุ
- พื่อจาย ปน บี้ยยังชีพใ แกผูอายุใน ขต ทศบาลที่มี
คุณสมบัติและมีสิทธิจะไดรับ งินสง คราะ ์ บี้ยยังชีพ
- ปนไปตาม
1) พระราชบัญญัติกํา นดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใ
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการจาย งินสง คราะ ์ พื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
3) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย ลัก กณฑ์การจาย งิน บี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552
4) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย ลัก กณฑ์การจาย งิน บี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553
5) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย ลัก กณฑ์การจาย งิน บี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560

จํานวน

4,100,000 บาท

นา : 2/96
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บี้ยยังชีพความพิการ
- พื่อจาย ปน บี้ยยังชีพใ แกคนพิการใน ขต ทศบาลที่มี
คุณสมบัติและมีสิทธิจะไดรับ งินสง คราะ ์ บี้ยยังชีพ
- ปนไปตาม
1) พระราชบัญญัติกํา นดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใ
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการจาย งินสง คราะ ์ พื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
3) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย ลัก กณฑ์การจาย งิน บี้ย
ความพิการใ คนพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553
4) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย ลัก กณฑ์การจาย บี้ย
ความพิการใ คนพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2559
5) นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118
ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 รื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตาม
ระ บียบระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย ลัก กณฑ์การจาย
งิน
บี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553
และ
ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย ลัก กณฑ์การจาย งิน บี้ย
ความพิการใ คนพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553
6) นังสือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการจาย บี้ยความ
พิการ
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย ลัก กณฑ์การจาย บี้ย
ความพิการใ คนพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

จํานวน

912,000 บาท

นา : 3/96
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บี้ยยังชีพผูป่วย อดส์

จํานวน

18,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินสง คราะ ์ พื่อการยังชีพ บี้ยยังชีพใ แก
ผูป่วย อดส์ที่แพทย์ไดรับรองและวินิจฉัยแลว ตามบัญชีรายชื่อ
ที่ไดรับอนุมัติจากผูบริ าร
- ปนไปตาม
1) พระราชบัญญัติกํา นดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใ
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการจาย งินสง คราะ ์ พื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 16
และ ขอ 17
งินสํารองจาย

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:40

- พื่อสํารองจาย ปนรายจายที่ตั้งไว พื่อใชจายกรณีฉุก ฉินที่มี
สาธารณภัย กิดขึ้น รือบรร ทาปัญ าความ ดือนรอนของ
ประชาชน ปนสวนรวม ทานั้น รือจายในกรณีที่จํา ปนตาม
ความ มาะสม สํา รับการอนุมัติใ ใช งินสํารองจายใ ปน
อํานาจอนุมัติของผูบริ ารทองถิ่น
- ปนไปตาม
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรร ทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2) นังสือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313. 4 /ว 667
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 รื่อง การชวย ลือประชาชนกรณี กิด
สาธารณภัยขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) นังสือกระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 รื่องการชวย ลือผูประสบอุทกภัย
น้ําทวมฉับพลัน น้ําป่าไ ล ลาก และน้ําลนตลิ่ง
4) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่
6 มิถุนายน 2559 รื่อง ซักซอมแนวทางการใชจายงบประมาณ
พื่อชวย ลือประชาชนกรณี กิดสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
5) นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 รื่อง การ ตรียมการ
ป้องกันและแกไขปัญ าภัย นาว
6) นังสือกระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 รื่อง ลัก กณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
สํา รับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการชวย ลือองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจัง วัดที่ประสบสาธารณภัย
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรร ทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
7) นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 526
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
8) นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 608
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 รื่อง การป้องกันและแกไขปัญ าไฟป่า
และ มอกควัน ปี 2561

นา : 4/96

นา : 5/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:40

9) นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 รื่อง การ ตรียม
การป้องกันและแกไขปัญ าป้องกันอุทกภัย น้ําทวมฉับพลัน
น้ําป่าไ ล ลาก และดินถลม ปี 2560
10) นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิง าคม 2560
12) นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
13) นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
14) นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 มษายน 2561
รายจายตามขอผูกพัน
คาใชจาย กี่ยวกับการจราจร
- พื่อ ปนคาใชจายในการแกไขปัญ า กี่ยวกับการจราจร
ที่ประชาชนไดรับประโยชน์โดยตรง ชน การทาสีตี สน
สัญญาณไฟจราจร สาม ลี่ยม ยุดตรวจ ป้ายจราจร
กระจกโคงจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร
แผงพลาสติกใสน้ํา สาลมลุกจราจร สื้อจราจร
ยางชะลอความ ร็วรถ ปนตน

จํานวน

50,000 บาท
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คาบํารุงสันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทย

จํานวน

31,000 บาท

จํานวน

32,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินชวย ลือคาครองชีพผูรับบํานาญ สํา รับผูไดรับ
รือมีสิทธิไดรับ ฉพาะบํานาญใ ไดรับ งินชวย ลือคาครองชีพผู
รับบํานาญ ในอัตรา ดือนละรอยละ 5 ของบํานาญที่ไดรับ รือมี
สิทธิไดรับ
งินบํา น็จลูกจางประจํา
จํานวน

144,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาบํารุงสันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทย
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยรายจายขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น กี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555
และขอบังคับสมาคมสันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทย
พ.ศ. 2556 กํา นดวาสมาชิกตองชําระคาบํารุงใ แก
สมาคมสันนิบาต ปนรายปีตาม กณฑ์ที่ที่ประชุมใ ญ ปน
ผูกํา นด โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปีที่ผานมาของ
ทศบาล ยก วน งินกู งินจายขาดจาก งินสะสมและ งิน
อุด นุนทุกประ ภท แตจะตองไมนอยกวารอยละ ศษ นึ่ง
สวน กของงบประมาณรายรับดังกลาว ทั้งนี้ไม กิน
500,000 บาท โดยในปีงบประมาณ 2564 คํานวณได ดังนี้
รายรับตามงบประมาณทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จํานวน 32,625,930.30 บาท
ัก รายรับ - งินอุด นุนทั่วไป
14,034,306 บาท
- งินอุด นุนระบุวัตถุประสงค์ 39,467 บาท
- งินจายขาดจาก งินสะสม
- บาท
รายไดตามงบประมาณทั่วไป สํา รับคํานวณ
จํานวน 18,552,157
บาท คํานวณรอยละ 1/6 (1/6 x 1/100 = 0.00167)
จํานวน 31,000 บาท

งินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.)

- พื่อจาย ปน งินบํา น็จใ แกลูกจางประจําที่ กษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นา : 7/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:40

งินสมทบกองทุนบํา น็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

จํานวน

600,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินสมทบกองทุนบํา น็จบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) ตามกฎกระทรวงการ ัก งินจากประมาณ
การรายรับในงบประมาณรายจายประจําปี สมทบ ขา ปนกองทุน
บํา น็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 โดยคํานวณ
ตั้งจายในอัตรารอยละ 3 ของประมาณการรายรับทุกประ ภท
ประจําปี ตามงบประมาณรายจายทั่วไป (ยก วนพันธบัตร งินกู
งินที่มีผูอุทิศใ / งินบริจาคและ งินอุด นุน)
โดยในปี 2565 ไดประมาณการไวที่ 35,000,000 บาท
คํานวณไดดังนี้
35,000,000 – 15,000,000 = 20,000,000 X 3/100
= 600,000 บาท
งินสมทบระบบ ลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น รือพื้นที่
- พื่อจาย ปน งินสมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพในระดับ
ทศบาล ไมนอยกวา รอยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับ
จากกองทุน ลักประกันสุขภาพแ งชาติ
งินชวยพิ ศษ
งินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน
- พื่อจาย ปน งินชวยพิ ศษในกรณีที่พนักงาน ลูกจาง
พนักงานจางของ ทศบาลถึงแกความตายในระ วางรับราชการ
- ปนไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่
มท 0013.4/ว 1765 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2537

นา : 8/96
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

8,872,360 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,547,810 บาท

รวม

2,624,640 บาท

จํานวน

695,520 บาท

จํานวน

120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- พื่อจาย ปน งิน ดือนนายก ทศมนตรี จํานวน
1 อัตราๆ ละ 27,600 บาท/ ดือน และรองนายก ทศมนตรี
จํานวน 2 อัตราๆ ละ 15,180 บาท/ ดือน
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ดือน งินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก ทศมนตรี
รองนายก ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รองประธานสภา
ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี
ที่ปรึกษานายก ทศมนตรีและการจาย งินคา บี้ยประชุม
กรรมการสภา ทศบาล พ.ศ. 2554 แกไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557
คาตอบแทนประจําตําแ นงนายก/รองนายก
- พื่อจาย ปน งินคาตอบแทนประจําตําแ นง
นายก ทศมนตรี จํานวน 1 อัตราๆ ละ 4,000 บาท/ ดือน และ
และรองนายก ทศมนตรีจํานวน 2 อัตราๆ ละ 3,000 บาท/ ดือน
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ดือน
งินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
ทศมนตรี
รองนายก ทศมนตรี สมาชิกสภา ทศบาลที่ดํารงตําแ นง
ประธานสภา ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาลที่ดํารงตําแ นงรอง
ประธาน
สภา ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี
ที่ปรึกษานายก ทศมนตรีและการจาย งินคา บี้ยประชุมกรรมการ
สภา ทศบาล พ.ศ. 2554 แกไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

นา : 9/96
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คาตอบแทนพิ ศษนายก/รองนายก

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

198,720 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบแทนพิ ศษนายก ทศมนตรี จํานวน 1
อัตราๆ ละ 4,000 บาท/ ดือน และรองนายก ทศมนตรี จํานวน
2 อัตราๆ ละ 3,000 บาท/ ดือน
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ดือน งิน
คาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
ทศมนตรี
รองนายก ทศมนตรี สมาชิกสภา ทศบาลที่ดํารงตําแ นง
ประธานสภา ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาลที่ดํารงตําแ นง
รองประธานสภา ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาล ลขานุการ
นายก ทศมนตรี ที่ปรึกษานายก ทศมนตรีและการจาย งิน
คา บี้ยประชุมกรรมการสภา ทศบาล พ.ศ. 2554 แกไข พิ่ม ติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
คาตอบแทนราย ดือน ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี นายก
องค์การบริ ารสวนตําบล
- พื่อจาย ปน งินคาตอบแทน ลขานุการนายก ทศมนตรี จํานวน
1 อัตราๆ ละ 9,660 บาท/ ดือน และ งินคาตอบแทนที่ปรึกษา
นายก ทศมนตรี จํานวน 1 อัตราๆ ละ 6,900 บาท/ ดือน
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ดือน งิน
คาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
ทศมนตรี
รองนายก ทศมนตรี สมาชิกสภา ทศบาลที่ดํารงตําแ นงประธาน
สภา ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาลที่ดํารงตําแ นงรองประธาน
สภา ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี
ที่ปรึกษานายก ทศมนตรีและการจาย งินคา บี้ยประชุมกรรมการ
สภา ทศบาล พ.ศ. 2554 แกไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

นา : 10/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:40

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ ลขานุการสภา
จํานวน
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาตอบแทนประธานสภา
ทศบาล จํานวน
1 อัตราๆ ละ 15,180 บาท/ ดือน รวม 12 ดือน ปน งิน
182,160 บาท งินคาตอบแทนรองประธานสภา ทศบาล
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 12,420 บาท/ ดือน รวม 12 ดือน
ปน งิน 149,040 บาท งินคาตอบแทนสมาชิกสภา ทศบาล
จํานวน 10 อัตราๆ ละ 9,660 บาท/ ดือน รวม 12 ดือน
ปน งิน 1,159,200 บาท
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ดือน งิน
คาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
ทศมนตรี
รองนายก ทศมนตรี สมาชิกสภา ทศบาลที่ดํารงตําแ นงประธาน
สภา ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาลที่ดํารงตําแ นงรองประธานสภา
ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี
ที่ปรึกษานายก ทศมนตรีและการจาย งินคา บี้ยประชุมกรรมการ
สภา ทศบาล พ.ศ. 2554 แกไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น
- พื่อจาย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปีใ กับ
พนักงาน ทศบาล รวม 7 อัตรา จํานวน 12 ดือน โดยจายใ
กับ ปลัด ทศบาล รองปลัด ทศบาล ัว นาสํานักปลัด ทศบาล
ัว นาฝ่ายอํานวยการ นักทรัพยากรบุคคล จาพนักงาน
ทะ บียน และ จาพนักงานธุรการ
- ปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครศรีธรรมราช รื่อง ลัก กณฑ์และ งื่อนไข กี่ยวกับการบริ าร
งานบุคคลของ ทศบาล (แกไข พิ่ม ติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่
29 กุมภาพันธ์ 2559

รวม

3,923,170 บาท

จํานวน

2,736,720 บาท

นา : 11/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:40

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น

จํานวน

84,000 บาท

จํานวน

177,000 บาท

จํานวน

912,790 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบแทนราย ดือนปลัด ทศบาล ในอัตรา
ดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 ดือน
- ปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครศรีธรรมราช รื่องกํา นด ลัก กณฑ์การใ พนักงาน
ทศบาลไดรับ งินคาตอบแทนนอก นือจาก งิน ดือน
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
งินประจําตําแ นง
- พื่อจาย ปน งินประจําตําแ นงใ กับปลัด ทศบาล อัตรา
ดือนละ 7,000 บาท รวม 12 ดือน รองปลัด ทศบาล
และ ัว นาสํานักปลัด ทศบาล อัตรา ดือนละ 3,500 บาท
รวม 12 ดือน และ ัว นาฝ่ายอํานวยการ อัตรา ดือนละ
1,500 บาท รวม 12 ดือน
- ปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครศรีธรรมราช รื่อง ลัก กณฑ์และ งื่อนไข กี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลของ ทศบาล (แกไข พิ่ม ติม) พ.ศ. 2559
คาตอบแทนพนักงานจาง
- พื่อจาย ปน งินคาตอบแทนพนักงานจาง พรอมทั้ง งิน
ปรับปรุงคาตอบแทนประจําปีใ กับพนักงานจางตามภารกิจ
ที่ปฏิบัติงานในสํานักปลัด ทศบาล ไดแก ตําแ นง
ผูชวย จา นาที่ธุรการ ผูชวย จา นาที่บันทึกขอมูล
ผูชวย จา นาที่ทะ บียน พนักงานขับรถยนต์ (2 อัตรา)
รวม 5 อัตรา จํานวน 12 ดือน
- ปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครศรีธรรมราช รื่อง ลัก กณฑ์และ งื่อนไข กี่ยวกับ
พนักงานจาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558

นา : 12/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:40

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

จํานวน

12,660 บาท

รวม

2,320,250 บาท

รวม

180,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใ กับพนักงานจาง
ตามภารกิจที่ปฏิบัติงานในสํานักปลัด ทศบาล ไดแก ตําแ นง
ผูชวย จา นาที่ธุรการ ผูชวย จา นาที่บันทึกขอมูล
ผูชวย จา นาที่ทะ บียน พนักงานขับรถยนต์ (2 อัตรา)
รวม 5 อัตรา จํานวน 12 ดือน
- ปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครศรีธรรมราช รื่อง ลัก กณฑ์การใ พนักงาน ทศบาล
ลูกจาง พนักงานจางของ ทศบาล ไดรับ งิน พิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 10 สิง าคม 2558
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
- พื่อจาย ปน งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ปนกรณีพิ ศษ
คาตอบแทนบุคคล รือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎ มายวาดวยการจัดซื้อจัดจาง และการบริ ารพัสดุภาครัฐ
คาสมนาคุณกรรมการสอบคัด ลือกฯ คาตอบแทน จา นาที่
ในการ ลือกตั้ง ฯลฯ

นา : 13/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:40

คา บี้ยประชุม

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา บี้ยประชุมใ แกคณะกรรมการฯ ตามที่กฎ มาย
กํา นด
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย งิน ดือน
งินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
ทศมนตรี
รองนายก ทศมนตรี สมาชิกสภา ทศบาลที่ดํารงตําแ นงประธาน
สภา
ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาลที่ดํารงตําแ นงรองประธานสภา
ทศบาล
สมาชิกสภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
ทศมนตรี
และการจาย งินคา บี้ยประชุมกรรมการสภา ทศบาล พ.ศ. 2554
แกไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
- พื่อจาย ปน งินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการใ แก
พนักงาน ทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่มีคําสั่งใ มา
ปฏิบัติราชการนอก วลาราชการปกติและในวัน ยุดราชการตาง ๆ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกจาย งิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559

นา : 14/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:40

งินชวย ลือการศึกษาบุตร
งินชวย ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

จํานวน

105,000 บาท

รวม

1,047,000 บาท

จํานวน

312,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินชวย ลือการศึกษาบุตรของ
พนักงาน ทศบาล และลูกจางประจําซึ่งมีสิทธิ
บิก งินคาชวย ลือการศึกษาบุตรได
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย งิน
สวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2549
นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 รื่อง การ บิก งินสวัสดิการ
กี่ยวกับการศึกษาบุตร
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
- พื่อจาย ปนคา ชา ครื่องถาย อกสาร คาจาง มาบริการบุคคล
งานการ จา นาที่ คา ย็บ นังสือ รือ ขาปก นังสือ คาซักฟอก
คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คา ชาทรัพย์สิน
(ยก วน คา ชาบาน) คาโฆษณาและ ผยแพร (รายจาย กี่ยวกับ
การจาง มาโฆษณาและ ผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย สียง
โทรทัศน์ โรงม รสพ รือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คาธรรม นียมตางๆ
คา บี้ยประกัน คาใชจายในการดํา นินคดีตามคําพิพากษา
คาจาง มาบริการบุคคล ชน คาจางที่ปรึกษา
คาจางปรับปรุงโด มน Website ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 รื่อง ลัก กณฑ์การดํา นินการ
จาง อกชนและ บิกจาย งินคาจาง มาบริการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
- ปนไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลัก กณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

นา : 15/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:40

รายจาย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
2.2.2.1 คารับรองในการตอนรับบุคคล รือคณะบุคคล
จํานวน 10,000 บาท
- พื่อจาย ปนคาอา าร ครื่องดื่ม คาของขวัญ
คาพิมพ์ อกสาร คาใชจายที่ กี่ยว นื่องในการ
ลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการดวย และคาใชจายอื่น
ซึ่งจํา ปนตองจายที่ กี่ยวกับการรับรอง พื่อ ปนคารับรอง
ในการตอนรับบุคคล รือคณะบุคคลที่มานิ ทศงาน
ตรวจงาน รือ ยี่ยมชม รือทัศนศึกษาดูงาน
และ จา นาที่ที่ กี่ยวของ
2.2.2.2 คา ลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น รือ
คณะกรรมการ รือคณะอนุกรรมการ จํานวน 10,000
บาท
- พื่อจาย ปนคาอา าร ครื่องดื่มตาง ๆ ครื่องใชในการ
ลี้ยงรับรองและคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจํา ปนตองจายที่ กี่ยวกับ
การ ลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น รือคณะกรรมการ
รือที่ไดรับแตงตั้งตามกฎ มาย รือตามระ บียบ รือตาม
นังสือสั่งการของกระทรวงม าดไทย รือการประชุมระ วาง
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น รือ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสา กิจ รือ อกชน รวมถึง
ผู ขารวมประชุมอื่น ๆ และ จา นาที่ที่ กี่ยวของซึ่ง ขารวม
ประชุม
- ปนไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 รื่อง
การตั้งงบประมาณและการ บิกจาย งินคารับรอง รือ
การ ลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- ปนไปตาม นังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ)
0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 สํา รับรายการ กี่ยวกับ
คาใชจายในการบริ ารงานของ นวยงานของรัฐ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจาย
ในการบริ ารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(สํา รับทุก นวยงานของ ทศบาลสามารถ บิกจายได)

จํานวน

20,000 บาท

นา : 16/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:40

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ
คา ชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมในการใชสนามบิน
ของคณะผูบริ าร สมาชิกสภา ทศบาล พนักงาน ทศบาล
ลูกจาง และพนักงานจาง ทศบาลที่ ดินทางไปประชุม
อบรม สัมมนา ดูงาน รือไปติดตอราชการ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการ ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561

คาลงทะ บียนในการฝึกอบรม
- พื่อจาย ปนคาลงทะ บียนในการฝึกอบรม
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการ ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561
- ปนไปตาม นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่อง รูปแบบและการจําแนกประ ภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

นา : 17/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:40

โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของชาติ งานรัฐพิธี รือ
ตามนโยบายของรัฐ จัง วัดและอํา ภอ
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการจัดกิจกรรม
ในวันสําคัญของชาติและงานรัฐพิธีที่รองรับนโยบายของ
รัฐบาล จัง วัดและอํา ภอ รวมถึงกิจกรรม และโครงการ
ฉลิมพระ กียรติและสนับสนุนโครงการอัน นื่องมาจาก
พระราชดําริ กิจกรรมการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
และอื่น ๆ ที่ กี่ยวของ โดยจาย ปนคาใชจายในการจัด
กิจกรรม คาใชจายในพิธีทางศาสนา คาธงตราสัญลักษณ์
ธงชาติ ผาแพร ผาริ้ว พระบรมฉายาลักษณ์
พระบรมสาทิสลักษณ์ ครื่องราชสักการะ พานพุม
ตราสัญลักษณ์ พวงมาลา คาอา าร คาอา ารวางและ
ครื่องดื่ม คาใชจายในการตกแตงจัดสถานที่ คาดอกไม
คาสาธารณูปโภคตางๆ คาม รสพและ รือการแสดง
คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานและ
คาใชจายอื่นๆ ที่ กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นา 79
ลําดับที่ 1

จํานวน

35,000 บาท

นา : 18/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:40

โครงการจัดงานรัฐพิธีวันปิยม าราช
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการจัดงาน
วันปิยม าราช ชน คาใชจายในการจัดกิจกรรม
คาใชจายในพิธีทางศาสนา คาธงตราสัญลักษณ์
ธงชาติ ผาแพร ผาริ้ว พระบรมฉายาลักษณ์
พระบรมสาทิสลักษณ์ ครื่องราชสักการะ พานพุม
ตราสัญลักษณ์ พวงมาลา คาอา าร คาอา ารวาง
และ ครื่องดื่ม คาใชจายในการตกแตงจัดสถานที่
คาดอกไม คาสาธารณูปโภคตางๆ คาม รสพและ
รือการแสดง คาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งานและคาใชจายอื่นๆ ที่ กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับ
ที่ 7
นา 81

จํานวน

10,000 บาท

นา : 19/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:40

โครงการจัดงานวัน ฉลิมพระชนมพรรษา สม ด็จพระบรมราชินีพันปี จํานวน
ลวง และวันแมแ งชาติ (12 สิง าคม)

50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการจัดงาน
ฉลิมพระชนมพรรษา สม ด็จพระบรมราชินีพันปี ลวง
และวันแมแ งชาติ (12 สิง าคม) ชน คาใชจายในการ
จัดกิจกรรม คาใชจายในพิธีทางศาสนา ธงชาติ ผาแพร
คาธงตราสัญลักษณ์ ผาริ้ว พระบรมฉายาลักษณ์
พระบรมสาทิสลักษณ์ ครื่องราชสักการะ พานพุม
ตราสัญลักษณ์ พวงมาลา คาอา าร คาอา ารวาง
และ ครื่องดื่ม คาใชจายในการตกแตงจัดสถานที่
คาดอกไม คาสาธารณูปโภคตางๆ คาม รสพและ
รือการแสดง คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน
และคาใชจายอื่นๆ ที่ กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับ
ที่ 4
นา 80
โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการจัดงาน
วันทองถิ่นไทย ชน คาใชจายในการจัดพิธีสักการะ
พิธี จริญพระพุทธมนต์ พิธีทําบุญตักบาตร
จัดนิทรรศการ และกิจกรรมบํา พ็ญประโยชน์
โดยจาย ปน คาพวงมาลา รือพานพุมประดับดอกไม
คาจาง มาบริการ คาอา ารและ ครื่องดื่ม คาวัสดุ
และอุปกรณ์ตางๆ และคาใชจายอื่นที่ กี่ยวของ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 8
นา 81

จํานวน

10,000 บาท

นา : 20/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:40

โครงการจัดงานวัน ทศบาล

จํานวน

10,000 บาท

โครงการวันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบามสม ด็จพระบรม จํานวน
ชนกาธิ บศรม าภูมิพลอดุลย ดชม าราชบรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพอแ งชาติ (5 ธันวาคม)

30,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการจัดงาน
วัน ทศบาล ชน คาใชจายในการจัดกิจกรรม พิธี จริญ
พระพุทธมนต์ พิธีทําบุญตักบาตร จัดนิทรรศการ
และกิจกรรมบํา พ็ญประโยชน์ โดยจาย ปน คาพวงมาลา
รือพานพุมประดับดอกไม คาจาง มาบริการ คาอา าร
และ ครื่องดื่ม คาวัสดุและอุปกรณ์ตางๆ และคาใชจายอื่น
ที่ กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 9
นา 82

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการจัดงาน
วันคลายวันสวรรคตของพระบาทสม ด็จ
พระบรมชนกาธิ บศร ม าภูมิพลอดุลย ดช
ม าราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอแ งชาติ
(5 ธันวาคม) ชน คาใชจายในการจัดกิจกรรม
คาใชจายในพิธีทางศาสนา คาธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ
ผาแพร ผาริ้ว พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์
ครื่องราชสักการะ พานพุม ตราสัญลักษณ์ พวงมาลา
คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาใชจายใน
การตกแตงจัดสถานที่ คาดอกไม คาสาธารณูปโภคตางๆ
คาม รสพและ รือการแสดง คาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งานและคาใชจายอื่นๆ ที่ กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 6
นา 81

นา : 21/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:40

โครงการวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสม ด็จพระบรมชนกาธิ
บศร ม าภูมิพลอดุลย ดชม าราชบรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม)
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการจัดงาน
วันคลายวันสวรรคตของพระบาทสม ด็จ
พระบรมชนกาธิ บศร ม าภูมิพลอดุลย ดชม าราช
บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม) ชน คาใชจายในการ
จัดกิจกรรม คาใชจายในพิธีทางศาสนา คาธง
ตราสัญลักษณ์ ธงชาติ ผาแพร ผาริ้ว
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์
ครื่องราชสักการะ พานพุม ตราสัญลักษณ์ พวงมาลา
คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาใชจายใน
การตกแตงจัดสถานที่ คาดอกไม คาสาธารณูปโภคตางๆ
คาม รสพและ รือการแสดง คาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งานและคาใชจายอื่นๆ ที่ กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 5
นา 80

จํานวน

30,000 บาท

นา : 22/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:40

โครงการวัน ฉลิมพระชนมพรรษาสม ด็จพระนาง จาฯ พระบรม
ราชินี (3 มิถุนายน)

จํานวน

50,000 บาท

โครงการวัน ฉลิมพระชนมพรรษาสม ด็จพระปร มนทรรามาธิบดีศรี จํานวน
สินทรม าวชิราลงกรณ พระวชิร กลา จาอยู ัว (28 กรกฎาคม)

90,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการจัดงาน
ฉลิมพระชนมพรรษาสม ด็จพระนาง จาฯ พระบรมราชินี
(3 มิถุนายน) ชน คาใชจายในการจัดกิจกรรม คาใชจาย
ในพิธีทางศาสนา คาธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ ผาแพร ผาริ้ว
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์
ครื่องราชสักการะ พานพุม ตราสัญลักษณ์ พวงมาลา
คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาใชจายในการ
ตกแตงจัดสถานที่ คาดอกไม คาสาธารณูปโภคตางๆ
คาม รสพและ รือการแสดง คาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งานและคาใชจายอื่นๆ ที่ กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการจัดงาน ฉลิม
พระชนมพรรษาสม ด็จพระปร มนทรรามาธิบดีศรีสินทร
ม าวชิราลงกรณ พระวชิร กลา จาอยู ัว (28 กรกฎาคม)
ชน คาใชจายในการจัดกิจกรรม คาใชจายในพิธีทางศาสนา
คาธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ ผาแพร ผาริ้ว พระบรมฉายาลักษณ์
พระบรมสาทิสลักษณ์ ครื่องราชสักการะ พานพุม ตราสัญลักษณ์
พวงมาลา คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาใชจายในการ
ตกแตงจัดสถานที่ คาดอกไม คาสาธารณูปโภคตางๆ คาม รสพ
และ รือการแสดง คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน
และคาใชจายอื่นๆ ที่ กี่ยวของ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 2
นา 79

นา : 23/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:40

โครงการ สริมสรางความรู พื่อ พิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการ สริมสรางความ
รู พื่อ พิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ใ แก
คณะผูบริ าร พนักงาน ทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง ปนคาใชจาย กี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธี ปิด
และปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ ครื่อง ขียนและอุปกรณ์
คาวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร
คาถาย อกสาร คาพิมพ์ อกสารและสิ่งพิมพ์
คากระ ป๋า รือสิ่งที่ใชบรรจุ อกสารสํา รับ
ผู ขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอา าร คาที่พัก คายานพา นะ คาใชจายอื่น
ที่จํา ปนในการฝึกอบรม ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 4
นา 119

จํานวน

50,000 บาท

นา : 24/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:40

โครงการ สริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมแกบุคลากรของ ทศบาล
ตําบลนาบอน

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการ สริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรมแกบุคลากรของ ทศบาลตําบลนาบอน ชน
คาใชจาย กี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
คาใชจายในพิธี ปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ ครื่อง ขียน
และอุปกรณ์ คาวัสดุ คาประกาศนียบัตร คาถาย อกสาร
คาพิมพ์ อกสารและสิ่งพิมพ์ คากระ ป๋า รือสิ่งที่ใชบรรจุ อกสาร
สํา รับผู ขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดู
งาน
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอา าร
คาที่พัก คายานพา นะ คาใชจายอื่นที่จํา ปนในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 3
นา 119
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
- พื่อจาย ปนคาบํารุงรักษา รือครุภัณฑ์ตางๆ ชน
ครื่องคอมพิว ตอร์ รถยนต์ ฯลฯ และ ปนคาบํารุงรักษา
รือซอมแซมสิ่งกอสรางตางๆ ซอมแซม พื่อใ สามารถ
ใชงานไดตามปกติ กรณี ปนการจาง มาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงาน ใ จายจากคาใชสอย สวนกรณีที่
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ปนผูดํา นินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สิน องใ ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจาง มาแรงงานของบุคคลภายนอกใ จายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใ จายจาก
คาวัสดุ

นา : 25/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

รวม

510,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวัสดุสํานักงาน ชน กระดาษ มึก ดินสอ
ปากกา นังสือ กรรไกร ไมบรรทัด ครื่องคิด ลข ตรายาง
ครื่องตัดกระดาษ ฯลฯ ซึ่ง ปนรายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป
รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น
- ปนไปตาม 1) นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
3) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- พื่อจาย ปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ไมโครโฟน
ลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตต์ไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่ง ปนรายจาย
พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป
รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น
- ปนไปตาม 1) นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
3) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561

นา : 26/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

วัสดุงานบานงานครัว

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวัสดุงานบานงานครัว ชน น้ํายาทําความ
สะอาด ผงซักฟอก ไมกวาด ผาปูโต๊ะ ถวยชาม ชอนสอม
แกวน้ํา จานรอง ไมกวาด แปรง ตะกรา ผงซักฟอก
สบู น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ ซึ่ง ปนรายจาย พื่อใ ไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น ปลือง
มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น
- ปนไปตาม 1) นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
3) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
วัสดุยานพา นะและขนสง
- พื่อจาย ปนคาวัสดุยานพา นะและขนสง ชน แบต ตอรี่
ยางใน ยางนอก ัว ทียน และวัสดุยานพา นะ และขนสงอื่นๆ
ฯลฯ ซึ่ง ปนรายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น
- ปนไปตาม 1) นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
3) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

นา : 27/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่นตางๆ ชน น้ํามัน
บนซิน น้ํามันดี ซล น้ํามัน ลอลื่น ฯลฯ ซึ่ง ปนรายจาย พื่อใ ได
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น
- ปนไปตาม 1) นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
3) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร
- พื่อจาย ปนคาวัสดุโฆษณาและ ผยแพร ชน กระดาษ ขียน
โปส ตอร์ พูกันและสี ฟิล์ม ลางอัดขยายรูป ผา ขียนป้าย ลูกกลิ้ง
ทาสี แผนพับ แผนป้าย โฟม ฯลฯ ซึ่ง ปนรายจาย พื่อใ ไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไป
ในระยะ วลาอันสั้น
- ปนไปตาม 1) นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
3) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561

นา : 28/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

วัสดุคอมพิว ตอร์

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

583,250 บาท

คาไฟฟ้า

จํานวน

400,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รืออาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ ทศบาล
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

จํานวน

80,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวัสดุคอมพิว ตอร์ตางๆ ชน ผง มึก
คอมพิว ตอร์ แผน รือจานบันทึกขอมูล ผา มึกพิมพ์
คอมพิว ตอร์ ัวพิมพ์ รือแถบพิมพ์ กระดาษ ฯลฯ
ซึ่ง ปนรายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น
- ปนไปตาม 1) นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561
3) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่
24 มกราคม 2561
วัสดุอื่น
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม ขาลักษณะประ ภทใด
ประ ภท นึ่ง และมีความจํา ปนตองใชในการปฏิบัติงาน
ซึ่ง ปนรายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น
- ปนไปตาม 1) นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561
3) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่
24 มกราคม 2561
ค่าสาธารณูปโภค

- สํา รับจาย ปนคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ
ตางๆ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของสํานักปลัด ทศบาล

นา : 29/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

คาบริการโทรศัพท์

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน คาโทรศัพท์
คลื่อนที่ ฯลฯ และใ มายความรวมถึงคาใชจาย พื่อใ
ไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่ กิดขึ้น กี่ยวกับ
การใชบริการ ชน คา ชา ครื่อง คา ชา มาย ลขโทรศัพท์
คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
คาบริการไปรษณีย์

จํานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาบริการไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คา ชาตูไปรษณีย์ คาธรรม นียมการโอน งินใน
ระบบบริ ารการ งินการคลังภาครัฐแบบอิ ล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ฯลฯ
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวน

51,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ชน
คาโทรภาพ (โทรสาร) คา ท ลกซ์ คาวิทยุสื่อสาร
คาสื่อสารผานดาว ทียม คาใชจาย กี่ยวกับการใช
ระบบอิน ทอร์ น็ตรวมถึงอิน ทอร์ น็ตการ์ดและ
คาสื่อสารอื่นๆ ชน คา ค บิ้ลทีวี คา ชาชอง
สัญญาณดาว ทียม ปนตน และใ มายความรวมถึง
คาใชจาย พื่อใ ไดใชบริการดังกลาว และคาใชจาย
ที่ กิดขึ้น กี่ยวกับการใชบริการ คาตอสัญญาณจีพี อส
(1 ครั้งตอปี) ฯลฯ
คา ชาพื้นที่ ว็บไซต์ และคาธรรม นียมที่ กี่ยวของ
- พื่อจาย ปนคา ชาพื้นที่ ว็บไซต์ และคาธรรม นียมที่ กี่ยว
ของ (ระบบ CLOUD,HOSTING)

จํานวน

7,250 บาท

นา : 30/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

4,300 บาท

รวม

4,300 บาท

จํานวน

4,300 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็กทรอนิกส์
ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพรอมติดตั้งถัง มึกพิมพ์
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพรอมติดตั้ง
ถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 ครื่อง
คุณสมบัติพื้นฐาน
- ปน ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพรอมติดตั้งถัง มึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์รางขาวดําสํา รับกระดาษขนาด A4
ไมนอยกวา 19 นาตอนาที (ppm) รือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความ ร็วในการพิมพ์รางสีสํา รับกระดาษขนาด A4
ไมนอยกวา 15 นาตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4 , Letter, Legal และ Custom
- ปนไปตามตาม ลัก กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัด าอุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือน
พฤษภาคม 2563 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

นา : 31/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น

รวม

255,720 บาท

รวม

229,920 บาท

รวม

229,920 บาท

จํานวน

229,920 บาท

รวม

25,800 บาท

รวม

5,800 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

4,800 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนพนักงาน ทศบาล พรอมทั้ง งินปรับปรุง
งิน ดือนประจําปีใ กับพนักงาน ทศบาลที่ปฏิบัติงานใน
ตําแ นง
นักวิ คราะ ์นโยบายและแผน รวม 1 อัตรา จํานวน 12 ดือน
- ปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครศรีธรรมราช รื่อง ลัก กณฑ์และ งื่อนไข กี่ยวกับ
การบริ ารงานบุคคลของ ทศบาล (แกไข พิ่ม ติม) พ.ศ.2559
ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
- พื่อจาย ปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการใ แก
พนักงาน ทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่มีคําสั่งใ มา
ปฏิบัติราชการนอก วลาราชการปกติและในวัน ยุดราชการตาง ๆ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกจาย
งินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
งินชวย ลือการศึกษาบุตร
งินชวย ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
- พื่อจาย ปน งินชวย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ทศบาล
และลูกจางประจําซึ่งมีสิทธิ บิก งินคาชวย ลือการศึกษาบุตรได
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย งินสวัสดิการ
กี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2563

นา : 32/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ
คา ชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิ ศษ และคาธรรม นียมในการใชสนามบิน
ของคณะผูบริ าร สมาชิกสภา ทศบาล พนักงาน ทศบาล
ลูกจาง และพนักงานจาง ทศบาลที่ ดินทางไปประชุม
อบรม สัมมนา ดูงาน รือไปติดตอราชการ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการ ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561

คาลงทะ บียนในการฝึกอบรม
- พื่อจาย ปนคาลงทะ บียนในการฝึกอบรม
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน
การ ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561
- ปนไปตาม นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

นา : 33/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น

รวม

2,677,700 บาท

รวม

2,047,200 บาท

รวม

2,047,200 บาท

จํานวน

1,483,200 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนพนักงาน ทศบาลประจําปีและ
งินปรับปรุง งิน ดือนพนักงาน ทศบาลประจําปี 5 อัตรา
จํานวน 12 ดือน
โดยจายใ กับพนักงาน ทศบาลที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองคลัง ดังนี้
1. ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 ตําแ นง
2. ัว นาฝ่ายบริ ารงานคลัง จํานวน 1 ตําแ นง
3. นักวิชาการ งินและบัญชี จํานวน 1 ตําแ นง
4. นักวิชาการจัด ก็บรายได จํานวน 1 ตําแ นง
5. จาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 ตําแ นง
(ตั้งจายจาก งินรายได)
งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น
- พื่อจาย ปน งิน พิ่มตางๆ ชน งิน พิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว งินที่ปรับ พิ่มสํา รับคุณวุฒิที่ ก.พ. รือ ก.ท
รับรองวาคุณสมบัตินั้น ปนคุณสมบัติ ฉพาะตําแ นง
ที่ไดรับการแตงตั้งใ กับพนักงาน ทศบาลที่ปฏิบัติงาน
ในกองคลัง (ตั้งจายจาก งินรายได)
งินประจําตําแ นง
- พื่อจาย ปน งินประจําตําแ นง ดังนี้
1. ผูอํานวยการกองคลัง ในอัตรา ดือนละ 3,500 บาท
จํานวน 12 ดือน ปน งิน 42,000 บาท
2. ัว นาฝ่ายบริ ารงานคลัง ในอัตรา ดือนละ 1,500 บาท
จํานวน 12 ดือน ปน งิน 18,000 บาท
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัดนครศรี
ธรรมราช รื่อง ลัก กณฑ์และ งื่อนไข กี่ยวกับการบริ ารบุคคล
ของ ทศบาล (แกไข พิ่ม ติม) พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 25
มษายน พ.ศ.2559 (ตั้งจายจาก งินรายได)

นา : 34/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

คาจางลูกจางประจํา

จํานวน

291,000 บาท

จํานวน

193,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รวม

628,000 บาท

รวม

118,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจางและ งินปรับปรุงคาจางประจํา ตําแ นง
จาพนักงานการ งินและบัญชี 1 อัตรา จํานวน 12 ดือน
โดยจายใ กับลูกจางประจําที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองคลัง
(ตั้งจายจาก งินรายได)
คาตอบแทนพนักงานจาง
- พื่อจาย ปนคาตอบแทนพนักงานจางและ งินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง ตําแ นง ผูชวย จา นาที่จัด ก็บรายได 1
อัตรา จํานวน 12 ดือน โดยจายใ พนักงานจางที่ปฏิบัติงานใน
สังกัดกองคลัง (ตั้งจายจาก งินรายได)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
- พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ แกพนักงานจาง 1
อัตรา จํานวน 12 ดือน โดยจายใ พนักงานจางที่ปฏิบัติงานใน
สังกัดกองคลัง (ตั้งจายจาก งินรายได)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
- พื่อจาย ปน งินตอบแทนอื่นพิ ศษ สํา รับพนักงาน ทศบาล
ลูกจางประจําและพนักงานจางที่มีการดํา นินงานบรรลุตาม กณฑ์
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลประจําปีและมีคุณสมบัติตาม
ลัก กณฑ์ที่กํา นด (ตั้งจายจาก งินรายได)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
- พื่อจาย ปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการใ กับ
พนักงาน ทศบาล ลูกจางและพนักงานจางผูที่มีสิทธิไดรับคําสั่งใ
ปฏิบัติราชการในกรณีจํา ปน รงดวน รือวัน ยุดราชการ ปนครั้ง
คราว (ตั้งจายจาก งินรายได)

นา : 35/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

คา ชาบาน

จํานวน

48,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม

435,000 บาท

จํานวน

130,000 บาท

- พื่อจาย ปนคา ชาบานใ กับพนักงาน ทศบาลที่ไดรับคําสั่ง
ปฏิบัติราชการและมีสิทธิตามระ บียบฯ (ตั้งจายจาก งินรายได)

งินชวย ลือการศึกษาบุตร
งินชวย ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
- พื่อจาย ปน งินชวย ลือการศึกษาบุตรใ กับพนักงาน
ทศบาล ลูกจางประจํา ผูที่มีสิทธิไดรับตามระ บียบ (ตั้งจายจาก
งินรายได)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
- พื่อจาย ปนรายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการตางๆ ชน
คาถาย อกสาร คา ย็บ นังสือ รือ ขาปก นังสือ
คาซักฟอก คา ชา ทรัพย์สิน คาโฆษณาและ ผยแพร
คาธรรม นียมตางๆ คา บี้ย ประกัน คาใชจายในการ
ดํา นินคดีตามคําพิพากษา คาจาง มาบริการ
คาติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้ง ครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
และคาใชจายอื่นที่มีลักษณะ ปนรายจาย พื่อใ ไดมา
ซึ่งบริการ (ตั้งจายจาก งินรายได)

นา : 36/96
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รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

130,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา คาใชจาย
ในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ใ กับพนักงาน ทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง ซึ่งมีสิทธิ์ บิกไดตามระ บียบ ชน
คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คาบริการจอดรถ ณ
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมในการ
ใชสนามบิน และคาใชจายอื่นที่จํา ปน (ตั้งจายจาก งินรายได)

คาใชจายในการประชาสัมพันธ์การจัด ก็บภาษี
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการประชาสัมพันธ์การจัด ก็บภาษี
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 10
นา 116 (ตั้งจายจาก งินรายได)
คาลงทะ บียนในการฝึกอบรม
- พื่อจาย ปนคาลงทะ บียนในการฝึกอบรม
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการ ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561
- ปนไปตาม นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย์สิน
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย์ของ ทศบาลตําบลนาบอน
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 11
นา 116 (ตั้งจายจาก งินรายได)

นา : 37/96
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โครงการ พิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการบริ ารงานคลัง

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

รวม

75,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการ
พิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการบริ าร
งานคลังแกพนักงาน ทศบาล ลูกจางประจํา
พนักงานจางของ ทศบาลตําบลนาบอน ในการ
พิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการ งิน
การคลัง การพัสดุ ครื่อง ขียนและอุปกรณ์
คาประกาศนียบัตร คาถาย อกสาร คาพิมพ์ อกสาร
และสิ่งพิมพ์ คากระ ป๋า รือสิ่งที่ใชบรรจุ อกสาร
สํา รับผู ขารับการฝึกอบรม คาสมนาคุณในการดูงาน
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอา าร คาที่พัก คายานพา นะ คาใชจายอื่น
ที่จํา ปนในการฝึกอบรม ฯลฯ
- ปนไปตามกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 5
นา 115 (ตั้งจายจาก งินอุด นุน)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
- พื่อจาย ปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ใ สามารถใชงาน
ไดตามปกติ ชน ครื่องคอมพิว ตอร์, ครื่องสํารองไฟ,
ครื่องพิมพ์, โต๊ะทํางาน และทรัพย์สินอื่นๆ ของทางราชการ
(ตั้งจายจาก งินรายได)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ ที่ใชการ
ปฏิบัติงาน รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุใชงานไมยืนนาน
สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะอันสั้น
(ตั้งจายจาก งินรายได)

นา : 38/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

2,500 บาท

รวม

2,500 บาท

จํานวน

2,500 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามัน ชื้อ พลิงและ ลอลื่นตางๆ ชน
น้ํามัน บนซิน น้ํามันดี ซล น้ํามัน ลอลื่นและวัสดุ ชื้อ พลิง สํา รับ
ยานพา นะตางๆ ของกองคลัง (ตั้งจายจาก งินรายได)
วัสดุคอมพิว ตอร์
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ตางๆ ชน
ผา มึก คอมพิว ตอร์ ผง มึก คอมพิว ตอร์
แผน รือจานบันทึกขอมูล และวัสดุคอมพิว ตอร์อื่นๆ
ที่จํา ปนของกองคลัง (ตั้งจายจาก งินรายได)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
กาอี้สํานักงานแบบมีพนักพิง
- พื่อจาย ปนคา กาอี้ทํางานแบบมีพนักพิง และที่วางแขน
ปรับระดับได จํานวน 1 ตัว สํา รับใชในการปฏิบัติงานของ
กองคลัง (จัดซื้อตามราคาทองตลาด นื่องจาก ปนครุภัณฑ์
ที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ดือน
ธันวาคม 2563 ของสํานักงบประมาณ)

นา : 39/96
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น

รวม

177,660 บาท

รวม

177,660 บาท

รวม

177,660 บาท

จํานวน

177,660 บาท

รวม

2,015,760 บาท

รวม

1,050,760 บาท

รวม

1,050,760 บาท

จํานวน

148,950 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนพนักงาน ทศบาล พรอมทั้ง งินปรับปรุง
งิน ดือนประจําปีใ กับพนักงาน ทศบาลที่ปฏิบัติงาน
ในตําแ นงนักวิชาการตรวจสอบภายใน รวม 1 อัตรา
จํานวน 12 ดือน
- ปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครศรีธรรมราช รื่อง ลัก กณฑ์และ งื่อนไข กี่ยวกับการบริ าร
งานบุคคลของ ทศบาล (แกไข พิ่ม ติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 29
กุมภาพันธ์ 2559
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น
- พื่อจาย ปน งิน ดือนพนักงาน ทศบาล พรอมทั้ง งินปรับปรุง
งิน ดือนประจําปีใ กับพนักงาน ทศบาลที่ปฏิบัติงาน
ในตําแ นง จา นาที่ป้องกันและบรร ทาสาธารณภัย
รวม 1 อัตรา จํานวน 12 ดือน
- ปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครศรีธรรมราช รื่อง ลัก กณฑ์และ งื่อนไข กี่ยวกับการบริ าร
งานบุคคลของ ทศบาล (แกไข พิ่ม ติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 29
กุมภาพันธ์ 2559

นา : 40/96
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คาตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

859,390 บาท

จํานวน

42,420 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาตอบแทนพนักงานจาง พรอมทั้ง งิน
ปรับปรุงคาตอบแทนประจําปีใ กับพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในสํานักปลัด ทศบาล
(พนักงานจางตามภารกิจ ตําแ นง พนักงานดับ พลิง 1 อัตรา
และพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป
ตําแ นง คนงาน(ทํา นาที่ดับ พลิง) 3 อัตรา รวม 6 อัตรา)
จํานวน 12 ดือน
- ประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครศรีธรรมราช รื่อง ลัก กณฑ์และ งื่อนไข กี่ยวกับ
พนักงานจาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
- พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใ กับพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในสํานัก
ปลัด ทศบาล (พนักงานจางตามภารกิจ ตําแ นง
พนักงานดับ พลิง 1 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา
และพนักงานจางทั่วไป ตําแ นง คนงาน(ทํา นาที่ดับ พลิง)
3 อัตรา รวม 6 อัตรา) จํานวน 12 ดือน
- ปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครศรีธรรมราช รื่อง ลัก กณฑ์การใ พนักงาน ทศบาล
ลูกจาง พนักงานจางของ ทศบาล ไดรับ งิน พิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 10 สิง าคม 2558
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วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
- พื่อจาย ปนคาตอบแทนกรณีสั่งใชอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล รือนใ ปฏิบัติ นาที่ดานป้องกัน
และบรร ทาสาธารณภัย
- ปนไปตามระ บียบคณะกรรมการป้องกันและ
บรร ทาสาธารณภัยแ งชาติ วาดวยคาใชจายของ
อาสาสมัครในการป้องกันและบรร ทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2560 ประกอบระ บียบกระทรวงกระทรวง
ม าดไทยวาดวยการ บิกคาใชจายใ แกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล รือนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2560, งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ปนกรณีพิ ศษ ฯลฯ
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

รวม

890,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการใ แก
พนักงาน ทศบาล ลูกจางประจาและพนักงานจางที่มีคําสั่งใ มา
ปฏิบัติราชการนอก วลาราชการปกติและในวัน ยุดราชการตาง ๆ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกจาย
งินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
งินชวย ลือการศึกษาบุตร
งินชวย ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
- พื่อจาย ปน งินชวย ลือการศึกษาบุตรของผูบริ าร
พนักงาน ทศบาลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย งินสวัสดิการ
กี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
และฉบับที่ 3 พ.ศ.2549 และ นังสือกระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 รื่อง
การ บิก งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษาบุตร

นา : 42/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

ค่าใช้สอย

รวม

560,000 บาท

จํานวน

130,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
- พื่อจาย ปนคาถาย อกสาร คา ย็บ นังสือ รือ
ขาปก นังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล
คาระวางบรรทุก คา ชาทรัพย์สิน (ยก วน คา ชาบาน)
คาโฆษณาและ ผยแพร (รายจาย กี่ยวกับการจาง มา
โฆษณาและ ผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย สียง โทรทัศน์
โรงม รสพ รือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คาธรรม นียมตางๆ
คา บี้ยประกัน คาใชจายในการดํา นินคดีตามคําพิพากษา
คาจาง มาบริการ คาจางแรงงาน คาติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 รื่อง ลัก กณฑ์การดํา นินการ
จาง อกชนและ บิกจาย งินคาจาง มาบริการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ
คา ชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมในการใชสนามบิน
ของคณะผูบริ าร สมาชิกสภา ทศบาล พนักงาน ทศบาล
ลูกจาง พนักงานจาง ทศบาล และสมาชิก อปพร.
ที่ ดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน รือไปติดตอราชการ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

นา : 43/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

คาลงทะ บียนในการฝึกอบรม

จํานวน

5,000 บาท

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย บื้องตนและสาธารณภัยในชุมชน จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาลงทะ บียนในการฝึกอบรม
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน
การ ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561
- ปนไปตาม นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

- พื่อใชจายในการดํา นินโครงการคาใชจายโครงการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย บื้องตนและสาธารณภัยในชุมชน ใ แก
คณะกรรมการชุมชน ผูนําชุมชน ด็ก ยาวชน และประชาชน
ทั่วไป โดยจาย ปนคาใชจาย กี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ คาใชจายในพิธี ปิดและปิด คาวัสดุ ครื่อง ขียน
และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถาย อกสาร
คาพิมพ์ อกสารและสิ่งพิมพ์ คา นังสือ คาใชจายในการติดตอ
สื่อสาร คา ชาอุปกรณ์ตางๆ คากระ ป๋า รือสิ่งที่ใชบรรจุ อกสาร
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คายานพา นะ คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ์
คาใชจายอื่นที่จํา ปน ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 5
นา 126

นา : 44/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

โครงการป้องกันและลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศกาลวันขึ้นปีใ ม จํานวน

10,000 บาท

- พื่อใชจายในการดํา นินโครงการป้องกันและแกไขปัญ า
อุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศกาลวันขึ้นปีใ ม
และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักทอง ที่ยว
ปนตน โดยจาย ปนคาใชจาย กี่ยวกับ คาวัสดุ ครื่อง ขียน
และอุปกรณ์ คาถาย อกสาร คาพิมพ์ อกสารและสิ่งพิมพ์
คา นังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คา ชาอุปกรณ์ตาง ๆ
คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาใชจายอื่นที่จํา ปน ฯลฯ
- ปนไปตาม 1) นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท0804.5/ว164 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
2) นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0804.5/ว 661 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2561
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 2
นา 125
โครงการป้องกันและลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศกาลวัน
สงกรานต์
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญ าอุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศกาลวันสงกรานต์
และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักทอง ที่ยว
ปนตน โดยจาย ปนคาใชจาย กี่ยวกับ คาวัสดุ ครื่อง ขียน
และอุปกรณ์ คาถาย อกสาร คาพิมพ์ อกสารและสิ่งพิมพ์
คา นังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คา ชาอุปกรณ์ตาง ๆ
คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาใชจายอื่นที่จํา ปน ฯลฯ
- ปนไปตาม 1) นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท0804.5/ว164 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
2) นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0804.5/ว 661 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2561
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 3
นา 125

จํานวน

10,000 บาท

นา : 45/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

โครงการฝึกซอมแผนการดับ พลิง
- พื่อ ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการฝึกซอมแผน
การดับ พลิง ใ กับ จา นาที่ดับ พลิง อปพร. จา นาที่
ตํารวจ มูลนิธิ คณะกรรมการชุมชน บุคลากรภายใน
ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็กและโรง รียน ทศบาลนาบอน
และผูที่ กี่ยวของ รือรวมกับ นวยงานภาครัฐ
และ อกชน โดยจาย ปนคาใชจาย กี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธี ปิดและ
ปิดการอบรม คาวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์
คาประกาศนียบัตร คาถาย อกสาร คาพิมพ์ อกสาร
และสิ่งพิมพ์ คา นังสือสํา รับผู ขารับการอบรม
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คา ชาอุปกรณ์ตางๆ
ในการอบรม คากระ ป๋า รือสิ่งที่ใชบรรจุ อกสาร
สํา รับผู ขารับการอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คายานพา นะ คาป้ายโครงการ คาป่ายประชาสัมพันธ์
คาใชจายอื่นที่จํา ปน ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 7
นา 126

จํานวน

50,000 บาท

นา : 46/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา ทศบาล
ตําบลนาบอน

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

- พื่อ ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการฝึกอบรมจิตอาสา
ภัยพิบัติประจํา ทศบาลตําบลนาบอน โดยจาย ปนคาใชจาย
กี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายใน
พิธี ปิดและปิดการอบรม คาวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์
คาประกาศนียบัตร คาถาย อกสาร คาพิมพ์ อกสาร
และสิ่งพิมพ์ คา นังสือสํา รับผู ขารับการอบรม
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คา ชาอุปกรณ์ตางๆ
ในการอบรม คากระ ป๋า รือสิ่งที่ใชบรรจุ อกสารสํา รับ
ผู ขารับการอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คายานพา นะ คาป้ายโครงการ คาป่ายประชาสัมพันธ์
คาใชจายอื่นที่จํา ปน ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม
และ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 ลําดับที่ 1 นา 14
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
- พื่อจาย ปนคาบํารุงรักษา รือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ ชน ครื่องคอมพิว ตอร์ รถยนต์ ฯลฯ
และ ปนคาบํารุงรักษา รือซอมแซมสิ่งกอสรางตางๆ
พื่อใ สามารถใชงานไดตามปกติ กรณี ปนการ
จาง มาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใ จายจาก
คาใชสอย สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ปน
ผูดํา นินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน องใ ปฏิบัติ ดัง
นี้
(1) คาจาง มาแรงงานของบุคคลภายนอกใ จายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใ จายจาก
คาวัสดุ

นา : 47/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

รวม

280,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ไมโครโฟน
ลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตต์ไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่ง ปนรายจาย
พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น ปลือง
มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น
- ปนไปตาม 1) นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น
ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19
มีนาคม 2561
3) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
วัสดุยานพา นะและขนสง
- พื่อจาย ปนคาวัสดุยานพา นะและขนสง ชน แบต ตอรี่
ยางใน ยางนอก ัว ทียน และวัสดุยานพา นะและขนสงอื่นๆ
ฯลฯ ซึ่ง ปนรายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น
- ปนไปตาม 1) นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
3) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561

นา : 48/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่นตางๆ ชน น้ํามัน
บนซิน น้ํามันดี ซล น้ํามัน ลอลื่น ฯลฯ ซึ่ง ปนรายจาย พื่อใ ได
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไป
ในระยะ วลาอันสั้น
- ปนไปตาม 1) นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
3) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
วัสดุ ครื่องแตงกาย
- พื่อจาย ปนคาวัสดุ ครื่องแตงกาย ชน ชุดผจญ พลิง ถุงมือ
ป้องกันไฟ มวกดับ พลิง ชุดฝึกดับ พลิง รอง ทาดับ พลิง ข็มขัด
ชวยชีวิต สัญญาณไฟวับวาบฉุก ฉินชนิดติดประจําตัว ฯลฯ ซึ่ง ปน
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น ปลือง
มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น
- ปนไปตาม 1) นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
3) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
4) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกจายคาวัสดุ
ครื่องแตงกายของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560

นา : 49/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

วัสดุ ครื่องดับ พลิง

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รวม

35,000 บาท

รวม

35,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวัสดุ ครื่องดับ พลิง ชน สายสูบน้ํา
สายสงน้ําดับ พลิง ัวฉีด ขอตอ ัวประปา ขอแยกสามทาง
ถังดับ พลิง น้ํายาดับ พลิง สาร คมี ถังดับ พลิง ฯลฯ
ซึ่ง ปนรายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น
- ปนไปตาม 1) นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น
ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561
3) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่
24 มกราคม 2561
วัสดุอื่น
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม ขาลักษณะประ ภทใด
ประ ภท นึ่ง และมีความจํา ปนตองใชในการปฏิบัติงาน
ซึ่ง ปนรายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น
- ปนไปตาม 1) นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
3) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- พื่อจาย ปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์ขนาด
ใ ญ ชน ครื่องจักรกล ยานพา นะ ปนตน ซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บํารุงปกติ รือคาซอมกลาง

นา : 50/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

งบเงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม

1,587,520 บาท

รวม

484,320 บาท

รวม

484,320 บาท

จํานวน

442,320 บาท

งินอุด นุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย ลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับอํา ภอ
- พื่อจาย ปน งินอุด นุนองค์การบริ ารสวนตําบลแกวแสน
ในการดํา นินงานตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวย ลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับอํา ภอ ตาม นังสือองค์การบริ ารสวนตําบลแกวแสน
ที่ นศ 73401/ ว 226 ลงวันที่ 26 มษายน 2564
ตามระ บียบและ นังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย งินอุด นุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) นังสือกระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รื่อง ระ บียบกระทรวงม าดไทย
วาดวย งินอุด นุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับ
ที่ 11
นา 128
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น
- พื่อจาย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปีใ
พนักงานสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองการ
ศึกษา ไดแก ตําแ นง ผูอํานวยการกองการศึกษา
-ตั้งจายจาก งินรายได 442,320 บาท

นา : 51/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

รวม

1,022,100 บาท

รวม

83,600 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ปนกรณีพิ ศษใ แก
พนักงาน ทศบาล และพนักงานจางที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองการ
ศึกษา
คา ชาบาน
จํานวน

63,600 บาท

- สํา รับจาย ปน งินประจําตําแ นงใ กับผูอํานวยการกองการ
ศึกษา รวม 1 อัตรา จํานวน 12 ดือน
-ตั้งจายจาก งินรายได 42,000 บาท
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

- พื่อจาย ปนคา ชาบานใ กับพนักงาน ทศบาลที่ไดรับคําสั่ง
ใ ปฏิบัติราชการและมีสิทธิตามระ บียบ (1 อัตรา)
จํานวน 12 ดือน

นา : 52/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

ค่าใช้สอย

รวม

700,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นิน พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
ชน คาจาง มาบริการบุคลากรปฏิบัติ นาที่ผูชวย
จา นาที่ธุรการ กองการศึกษา (1 อัตรา) คาจาง มา
บริการบุคลากรปฏิบัติ นาที่ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาล
ตําบลนาบอน (2 อัตรา) คาจาง มาบริการบุคลากรปฏิบัติ
นาที่โรง รียน ทศบาลนาบอน (4 อัตรา) คาจาง มา
บริการบุคลากรปฏิบัติ นาที่ทําความสะอาดอาคาร
โรงยิม น ซียม อนกประสงค์ ทศบาลตําบลนาบอน
(1 อัตรา) คาจาง มาบริการบุคลากรปฏิบัติ นาที่
ดูแลศูนย์สง สริมสุขภาพ Fitness ทศบาลตําบลนาบอน
(1 อัตรา) คาจางคารับวารสาร คาติดตั้ง ครื่องปรับอากาศ
คาแรงงาน คา ย็บ นังสือ คาโฆษณาและ ผยแพร
คา ชาทรัพย์สิน คาธรรม นียมและคาลงทะ บียนตาง ๆ
คาจาง มาบริการ คา ขาปก นังสือ คาจัดทํา อกสาร พื่อ
ประชาสัมพันธ์การดํา นินงาน คาติดตั้งโทรศัพท์และ
ดินสายภายในอาคาร คาติดตั้งระบบอิน ตอร์ น็ต
คาจาง มาบริการตาง ๆ ฯลฯ
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และสงนัก รียน ขารวม
ประกวดและแขงขันตางๆ
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินการจัดงาน
จัดนิทรรศการ การประกวด การจัดสงนัก รียน
ขารวมการแขงขันตาง ๆ ของสถานศึกษา
ในสังกัด ทศบาลตําบลนาบอน
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 4
นา 92

นา : 53/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

คาใชจายในการ ดินไปราชการ

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินการ ดินทางไปราชการใน
อาณาจักรใ กับพนักงาน ทศบาล พนักงานครู ทศบาล และ
พนักงานจาง ซึ่งมีสิทธิไดรับตามระ บียบฯ และไดรับคําสั่งใ ดิน
ทางไปราชการ
คาลงทะ บียนในการฝึกอบรม
จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการลงทะ บียนในการฝึกอบรม ใ กับ
พนักงาน ทศบาล พนักงานครู ทศบาล และพนักงานจาง ซึ่งมีสิทธิ
ไดรับตามระ บียบฯ และไดรับคําสั่งใ ดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นิน การคาซอมแซมบํารุง
ทรัพย์สินตาง ๆ ของทางราชการใ สามารถใชงานไดตามปกติ
ค่าวัสดุ

รวม

103,500 บาท

วัสดุสํานักงาน

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวัสดุอุปกรณ์สํานักงานตาง ๆ ที่ใชในการ
ปฏิบัติงานและจัดทํา อกสารของกองการศึกษา ชน
กระดาษถาย อกสาร แฟ้ม อกสาร ครื่อง ขียน ตรายาง
ซองจด มาย ครื่องคิด ลข ฯลฯ ปนตน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตาง ๆ ที่จํา ปนตองใช
ในการปฏิบัติงาน ชน ลอดไฟ สายไฟ วัสดุไฟฟ้า
และวิทยุอื่น ๆ ที่จํา ปน
วัสดุคอมพิว ตอร์
จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ ชน ตลับ มึก
ตลับผง มึก น้ํา มึก แผนซีดี โปรแกรม และอื่น ๆ
ที่ กี่ยวกับคอมพิว ตอร์
วัสดุสํารวจ
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อบันไดอลูมิ นียม 9 ขั้น จํานวน 1 ตัว
ทําจาก อลูมิ นียมคุณภาพดี ,สามารถรับน้ํา นักได 150 กก.,
ทําจากอลูมิ นียม นา 1.8 มม. สํา รับใชในการปฏิบัติงาน
โรง รียน ทศบาลนาบอน (จัดซื้อตามราคาทองตลาด
นื่องจาก ปนครุภัณฑ์ที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 ของสํานักงบประมาณ)

จํานวน

3,500 บาท

นา : 54/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

วัสดุอื่น

จํานวน

30,000 บาท

รวม

135,000 บาท

คาไฟฟ้า

จํานวน

70,000 บาท

- พื่อจาย ปนคากระแสไฟฟ้าที่ติดตั้งในสถานศึกษาในสังกัด
ทศบาลตําบลนาบอน
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

จํานวน

35,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาน้ําประปาที่ติดตั้งในสถานศึกษาในสังกัด ทศบาล
ตําบลนาบอน
คาบริการโทรศัพท์
จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม ขาลักษณะประ ภทใด
ประ ภท นึ่ง ชน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใชในงานของกองการ
ศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด มิ ตอร์น้ํา - ไฟฟ้า
ค่าสาธารณูปโภค

- พื่อจาย ปนคาโทรศัพท์ที่ใชในการติดตอราชการและในการสง
โทรสาร โทรศัพท์ คลื่อนที่ ตลอดจนรวมถึงคาใชจาย พื่อใ ใช
บริการและคาใชจายที่ กิดขึ้น กี่ยวกับการใชบริการ ฯลฯ ของ
สถานศึกษาในสังกัด ทศบาลตําบลนาบอน
งบลงทุน

รวม

81,100 บาท

รวม

71,100 บาท

จํานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาซื้อ กาอี้อ นกประสงค์จํานวน 18 ตัว โครงขา
และโครงพนักพิงทําจาก ล็กชุบโคร มียม มี บาะ ุม นัง ทียม
อยาง นา สํา รับใชจัด องประชุมโรง รียน ทศบาลนาบอน (จัด
ซื้อตามราคาทองตลาด นื่องจาก ปนครุภัณฑ์ที่ไมปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดือนพฤษภาคม 2563 ของสํานักงบ
ประมาณ )
ตู ก็บ อกสารชนิดกระจกบาน ลื่อนทรงสูง
จํานวน

7,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
กาอี้ อนกประสงค์

- พื่อจาย ปนคาซื้อตู ก็บ อกสารชนิดกระจกบาน ลื่อนขนาดทรง
สูง มีแผนปรับระดับ 3 ชั้น จํานวน 1 ตู สํา รับใชในการปฏิบัติ
งานของศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตําบลนาบอน (จัดซื้อตาม
ราคาทองตลาด นื่องจาก ปนครุภัณฑ์ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ดือนพฤษภาคม 2563 ของสํานักงบ
ประมาณ )

นา : 55/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

โต๊ะพับอ นกประสงค์

จํานวน

17,500 บาท

จํานวน

23,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาซื้อโต๊ะพับอ นกประสงค์ จํานวน 7 ตัว
ขนาด 5 ฟุต (สูง75ซม.) นาโต๊ะบุดวยโฟ มกาสีขาว
ปิดขอบดวยPVC แข็งแรงทนทาน โครงขา ล็กชุมโคร มียม
สํา รับใชจัด องประชุมโรง รียน ทศบาลนาบอนจํานวน 6 ตัว
และสํา รับใชวางอา ารกลางวันสํา รับ ด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตําบลนาบอน จํานวน 1 ตัว
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด นื่องจาก ปนครุภัณฑ์ที่ไมปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดือนพฤษภาคม 2563
ของสํานักงบประมาณ)
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็กทรอนิกส์
ครื่องคอมพิว ตอร์ All In One สํา รับงานประมวลผล
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ All In One สํา รับ
งานประมวลผล จํานวน 1 ครื่อง สํา รับใชในการปฏิบัติงานของ
กองการศึกษา ทศบาลตําบลนาบอน มีคุณสมบัติ
- มี นวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
ลัก (4 core) โดยมีความ ร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 1.6 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 นวย
- นวยประมวลผลกลาง (CPU) มี นวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียวกันขนาดไม
นอยกวา 6 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยาง นึ่ง รือดีกวา ดังนี้
1) มี นวยประมวลผล พื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจร ลัก
ที่มีความสามารถในการใช นวยความจําแยกจาก นวยความ
จํา ลักขนาดไมนอยกวา 2 GB
2) มี นวยประมวลผล พื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
นวยความจํา ลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มี นวยความจํา ลัก (Ram) ชนิด DDR4 รือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มี นวยจัด ก็บขอมูล ชนิด SATA รือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB รือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 นวย
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- มี DVD-RW รือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) รือภาย
นอก (External) จํานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดีกวา จํานวนไมนอยกวา
1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกวา
ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และ มาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว
ความละ อียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใชงาน (Wi-Fi IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
- ตาม ลัก กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 วันที่ 12
พฤษภาคม 2563

ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพรอมติดตั้งถัง มึกพิมพ์

จํานวน

8,600 บาท
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- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพรอมติดตั้ง
ถัง มึกพิมพ์ จํานวน 2 ครื่อง สํา รับใชในการปฏิบัติงานของ
โรง รียน ทศบาลนาบอนและกองการศึกษา ทศบาลตําบลนาบอน
มีคุณสมบัติ
- ปน ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพรอมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์รางขาวดําสํา รับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 นาตอนาที(ppm) รือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความ ร็วในการพิมพ์รางสีสํา รับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 นาตอนาที(ppm) รือ 5 ภาพ ตอนาที (ipm)
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน - สามารถใชได
กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ตาม ลัก กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ฉบับ ดือนพฤษภาคม 63
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
- พื่อจาย ปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
อาคาร รียนของศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตําบลนาบอนและ
โรง รียน ทศบาลนาบอน

นา : 58/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น

รวม

4,350,230 บาท

รวม

3,021,818 บาท

รวม

3,021,818 บาท

จํานวน

1,805,432 บาท

จํานวน

189,000 บาท

จํานวน

965,406 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปีใ
พนักงานครูที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองการศึกษา ไดแก ผูบริ าร
สถานศึกษาโรง รียน ทศบาลนาบอน (1อัตรา) พนักงานครู
โรง รียน ทศบาลนาบอน (3 อัตรา) พนักงานครูศูนย์พัฒนา ด็ก
ล็ก ทศบาลตําบลนาบอน (2 อัตรา) รวม 6 อัตรา
จํานวน 12 ดือน
- ตั้งจายจาก งินอุด นุน 1,805,432 บาท
งินประจําตําแ นง
- สํา รับจาย ปน งินวิทยฐานะใ แกผูบริ ารสถานศึกษาโรง รียน
ทศบาลนาบอน (1อัตรา) พนักงานครูโรง รียน ทศบาล
นาบอน (2 อัตรา) พนักงานครูศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก
ทศบาลตําบลนาบอน (2 อัตรา) รวม 5 อัตรา
จํานวน 12 ดือน
- ตั้งจายจาก งินอุด นุน 189,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง
- พื่อจาย ปน งินคาตอบแทนพนักงานจาง งินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจางที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองการศึกษา
ไดแก ผูชวยครูผูดูแล ด็ก (3 อัตรา) ผูดูแล ด็ก (1 อัตรา)
ผูชวยครู (1 อัตรา) บุคลากรสนับสนุนการสอนโรง รียน ทศบาล
นาบอน (1 อัตรา) ภารโรง (1 อัตรา) รวม 7 อัตรา
จํานวน 12 ดือน
-ตั้งจายจาก งินรายได 414,606 บาท
-ตั้งจายจาก งินอุด นุน 550,800 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

จํานวน

61,980 บาท

รวม

1,328,412 บาท

รวม

42,200 บาท

จํานวน

42,200 บาท

- พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจางที่ปฏิบัติ
ในสังกัดกองการศึกษา ผูชวยครูผูดูแล ด็ก (1 อัตรา)
ผูดูแล ด็ก (1 อัตรา) บุคลากรสนับสนุนการสอน
โรง รียน ทศบาลนาบอน (1 อัตรา) ภารโรง (1 อัตรา)
รวม 4 อัตรา จํานวน 12 ดือน
-ตั้งจายจาก งินรายได 24,000 บาท
-ตั้งจายจาก งินอุด นุน 37,980 บาท
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินชวย ลือการศึกษาบุตร
งินชวย ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
- พื่อจาย ปนคาชวย ลือการศึกษาบุตรของพนักงานครู ทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ
- ตั้งจายจาก งินอุด นุน
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ค่าใช้สอย

รวม

977,525 บาท

จํานวน

76,500 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริ ารสถานศึกษา งินอุด นุน
สํา รับสนับสนุนคาจัดการ รียนการสอน
- พื่อจาย ปน งินอุด นุนสํา รับจาย ปนคาใชจายในการ
จัดการ รียนการสอนของศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาล
ตําบลนาบอน ชน คาจัดซื้อสื่อการ รียนการสอน
คาจัดซื้อ นังสือ รียน คาจัดซื้อ ครื่อง ลน
พัฒนาการ ด็ก คาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ฯลฯ
(ตั้งจายตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท. 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
รื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งิน
อุด นุนทั่วไปดานการศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉพาะ ทศบาลตําบลและ
องค์การบริ ารสวนตําบล) ( บิก ักผลักสงใ กับศูนย์พัฒนา
ด็ก ล็ก ทศบาลตําบลนาบอน)
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1(1.10) นา 87
- ตั้งจายจาก งินอุด นุน
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริ ารสถานศึกษา งินอุด นุน
สํา รับสนับสนุนอา ารกลางวัน ด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก
ทศบาลตําบลนาบอน
- พื่อจาย ปน งินอุด นุนสํา รับสนับสนุนสํา รับสนับสนุน
อา ารกลางวัน ด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตําบล
นาบอน จํานวน 245 วัน (ตั้งจายตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564 รื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ฉพาะ ทศบาลตําบลและองค์การบริ ารสวนตําบล)
( บิก ักผลักสงใ กับศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตําบลนาบอน)
“ทั้งนี้จะ บิกจายตอ มื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสง สริม
การปกครองทองถิ่น”
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1 (1.2) นา 83
- ตั้งจายจาก งินอุด นุน
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริ ารสถานศึกษา งินอุด นุน
สํา รับสนับสนุนอา ารกลางวันนัก รียนโรง รียน ทศบาลนาบอน
- พื่อจาย ปน งินอุด นุนสํา รับสนับสนุนอา ารกลางวันนัก รียน
โรง รียน ทศบาลนาบอน จํานวน 200 วัน (ตั้งจายตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564 รื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉพาะ ทศบาล
ตําบลและองค์การบริ ารสวนตําบล) ( บิก ักผลักสงใ กับ
โรง รียน ทศบาลนาบอน) “ทั้งนี้จะ บิกจายตอ มื่อไดรับการจัด
สรรจากกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น”
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1 (1.1) นา 83
- ตั้งจายจาก งินอุด นุน

จํานวน

231,525 บาท

จํานวน

378,000 บาท

นา : 62/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริ ารสถานศึกษา งินอุด นุนสํา รับ
กิจกรรมสง สริมสุขภาพอนามัยของ ด็กปฐมวัย
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการสนับสนุนคาใชจาย
บริ ารสถานศึกษา งินอุด นุนสํา รับกิจกรรมสง สริมสุขภาพ
อนามัยของ ด็กปฐมวัย ชน คาวิทยากร คาจัดทํา อกสารประกอบ
การบรรยาย คาป้ายไวนิล คาอา ารวาง ฯลฯ ปนตน ( บิก ัก
ผลักสงใ กับศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตําบล
นาบอน) “ทั้งนี้จะ บิกจายตอ มื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสง สริม
การปกครองทองถิ่น”
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1(1.12) นา 88
- ตั้งจายจาก งินรายได

จํานวน

20,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

งินอุด นุนสํา รับสง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น งินอุด จํานวน
นุนสํา รับสง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น โครงการสนับ
สนุนคาใชจายการบริ ารสถานศึกษา งินอุด นุนสํา รับสง สริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น สํา รับคาใชจายอิน ตอร์ น็ต
โรง รียน
1.ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL
จํานวน 9,600 บาท
- พื่อจาย ปน งินอุด นุนสํา รับจาย ปนคาใชจายในการติด
ตั้ง ปรับปรุงและพัฒนาอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL (ตั้งจาย
ตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 รื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ฉพาะ ทศบาลตําบลและองค์การบริ ารสวนตําบล) “ทั้งนี้จะ
บิกจายตอ มื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสง สริมการปกครองทอง
ถิ่น”
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1 (1.4) นา 84
- ตั้งจายจาก งินอุด นุน
2.ระบบ Wireless Fidelity : WiFi จํานวน 7,200 บาท
- พื่อจาย ปน งินอุด นุนสํา รับจาย ปนคาใชจายในการติด
ตั้ง ปรับปรุงและพัฒนาอิน ตอร์ น็ตโรง รียน
ระบบ ระบบ Wireless Fidelity : WiFi (ตั้งจายตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564 รื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉพาะ ทศบาล
ตําบลและองค์การบริ ารสวนตําบล) “ทั้งนี้จะ บิกจายตอ มื่อได
รับการจัดสรรจากกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น”
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 1 (1.4) นา 84
- ตั้งจายจาก งินอุด นุน

นา : 63/96

16,800 บาท

นา : 64/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

งินอุด นุนสํา รับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จํานวน

254,700 บาท

รวม

308,687 บาท

- พื่อจาย ปน งินอุด นุนสํา รับจาย ปนคาใชจายในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของนัก รียนโรง รียน ทศบาล
นาบอน ไดแก คา ครื่องแบบนัก รียน,คาอุปกรณ์นัก รียน,
คา นังสือ รียน,คาจัดการ รียนการสอน,คากิจกรรมพัฒนา
(ตั้งจายตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท. 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
รื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ฉพาะ ทศบาลตําบลและองค์การบริ ารสวนตําบล)
“ทั้งนี้จะ บิกจายตอ มื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสง สริม
การปกครองทองถิ่น”
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1 (1.15) นา 89
- ตั้งจายจาก งินอุด นุน
ค่าวัสดุ

นา : 65/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

วัสดุงานบานงานครัว
(1) อา าร สริม (นม) โรง รียน ทศบาลนาบอน
จํานวน 172,458 บาท
- พื่อจาย ปน งินอุด นุนสํา รับสนับสนุนอา าร สริม (นม)
ใ แกนัก รียนโรง รียน ทศบาลนาบอน จํานวน 260 วัน
(ตั้งจายตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 รื่องซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุน
ทั่วไปดานการศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉพาะ ทศบาลตําบลและ
องค์การบริ ารสวนตําบล)
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 2 นา 91
(2) อา าร สริม (นม) ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตําบลนาบอน
จํานวน 86,229 บาท
- พื่อจาย ปน งินอุด นุนสํา รับสนับสนุนอา าร สริม (นม)
ใ แก ด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตําบลนาบอน
จํานวน 260 วัน (ตั้งจายตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ดวนที่
สุด
ที่ มท. 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 รื่องซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไป
ดานการศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ
พ.ศ.2565 ฉพาะ ทศบาลตําบลและองค์การบริ ารสวนตําบล)
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 3 นา 92
3. คาวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท
- พื่อจาย ปนใชจายในการจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวสนับสนุน
โรง รียน ทศบาลนาบอนและศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตําบล
นาบอน ชน จัดซื้อถาด ลุมสํา รับใสอา าร แกวน้ําดื่ม ชอน
สอม อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด ผลิตภัณฑ์ฆา ชื้อโรค
ฯลฯ ปนตน

จํานวน

308,687 บาท

นา : 66/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

3,813,300 บาท

รวม

1,871,400 บาท

รวม

1,871,400 บาท

งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น

จํานวน

744,600 บาท

- สํา รับจาย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปี
ใ กับพนักงาน ทศบาล รวม 2 อัตรา จํานวน 12 ดือน
โดยจายใ กับผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสงแวดลอม
จาพนักงานธุรการ ตั้งจายจาก งินรายได
งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

- สํา รับจาย ปน งินประจําตําแ นงใ กับผูอํานวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดือนละ 3,500 บาท
จํานวน 12 ดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ทศบาลจัง วัดนครศรีธรรมราช รื่อง ลัก กณฑ์และ
งื่อนไข กี่ยวกับการบริ ารงานบุคคลของ ทศบาล
(แกไข พิ่ม ติม) พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 25 มษายน
พ.ศ.2559
คาจางลูกจางประจํา

จํานวน

266,760 บาท

- สํา รับจาย ปนคาจางและ งินปรับปรุงคาจางประจําปีใ กับ
ลูกจางประจําที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ไดแก ตําแ นง พนักงานขับรถยนต์
รวม 1 อัตรา จํานวน 12 ดือน
- ตั้งจายจาก งินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

770,040 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- สํา รับจาย ปน งินคาตอบแทนพนักงานจาง พรอมทั้ง งิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ใ กับพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไปที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ไดแต ตําแ นง พนักงานขับรถยนต์ คนงานประจํา
รถบรรทุกขยะ คนงานทั่วไป รวม 6 อัตรา จํานวน 12 ดือน
ตั้งจายจาก งินรายได

นา : 67/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

จํานวน

48,000 บาท

รวม

1,901,900 บาท

รวม

198,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ปนกรณีพิ ศษแก
พนักงาน ทศบาล ลูกจางและพนักงานจาง ทศบาล คาตอบแทน
บุคคล รือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎ มายวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ คาป่วยการอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่น ตามระ บียบ กฎ มาย และ นังสือสั่งการ ตั้งจาย
จาก งินรายได
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
จํานวน

48,000 บาท

- สํา รับจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใ แกพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปที่ปฏิบัติงานในสังกัดกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดแต ตําแ นง
พนักงานขับรถยนต์ คนงานประจํารถบรรทุกขยะ
คนงานทั่วไป รวม 6 อัตรา จํานวน 12 ดือน
ตั้งจายจาก งินรายได
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

- สํา รับจาย ปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการใ
กับพนักงาน ทศบาล ลูกจางและพนักงานจางผูที่มีสิทธิและไดรับ
คําสั่งใ ปฏิบัติราชการในกรณีจํา ปน รงดวน รือวัน ยุดราชการ
ปนครั้งคราว พื่อจาย ปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาใ
กับพนักงาน ทศบาล ลูกจางและพนักงานจาง ทศบาล ที่ไดรับ
อนุมัติใ ปฏิบัติ นาที่นอก วลาราชการปกติ รือวัน ยุด
ราชการ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกจาย งิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งจายจาก งินรายได
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ค่าใช้สอย

รวม

1,350,000 บาท

จํานวน

1,205,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
- สํา รับจาย ปนรายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ในภารกิจ
และความดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ชน รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการในการปฏิบัติงานทั่วไป ชน
คาถาย อกสาร คา ย็บ นังสือ รือ ขาปก นังสือ คาโฆษณาและ
ผยแพรประชาสัมพันธ์ (รายจาย กี่ยวกับการจาง มาโฆษณา
ประชาสัมพันธ์และ ผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย สียงโทรทัศน์
คาจัดทํา อกสารประชาสัมพันธ์ รือสิ่งพิมพ์ตาง ๆ) คาธรรม นียม
ตางๆ คา บี้ยประกัน คาจาง มาบริการบุคคลภายนอก
คาจาง มาบริการงานกวาดขยะและทําความสะอาด คาจาง มา
บริการงาน ก็บขนขยะมูลฝอย คาจาง มาบริการปฏิบัติงาน
ธุรการ
คาจาง มาที่มีลักษณะการจางทํา พื่อใ ไดมาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ์
ป้ายชื่อสํานักงาน รือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะ ปนสิ่งกอสราง
คาจาง มาฝังกลบขยะมูลฝอย คาจาง มาบริการ ครื่องจักรกล
และ
รายการอื่นที่มีลักษณะ ปนรายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
ตั้งจายจาก งินรายได
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ
- สํา รับจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน ทศบาล
และลูกจางประจํา พนักงานจาง ซึ่งมีสิทธิ บิกไดตามระ บียบฯ
และไดรับคําสั่งใ ดินทางไปราชการ ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง
คาพา นะ คา ชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาธรรม นียมการใชสนามบิน ตลอดจนคาใชจายอื่นที่ ขา
ลักษณะรายจายประ ภทนี้ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
วาดวยการ ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
และแกไข พิ่ม ติม ตั้งจายจาก งินรายได
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คาลงทะ บียนในการฝึกอบรม

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

125,000 บาท

รวม

353,900 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาลงทะ บียนในการฝึกอบรม
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน
การ ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561
- ปนไปตาม นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
- สํา รับจาย ปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินตางๆ
ของทางราชการ ในความดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม ที่ชํารุด สีย าย รือ สื่อมสภาพทั้งในสวน
ที่ ปนครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกอสราง รือทรัพย์สินอื่น ๆ ชน
รถยนต์บรรทุกขยะ จักรยานยนต์ ครื่องพน มอกควัน
ยานพา นะ รถดูดสิ่งปฏิกูล ครื่องตัด ญา ครื่องคอมพิว ตอร์
อุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุ อุปกรณ์ ครื่องมือ ครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ พื่อใ สามารถใชงานไดตามปกติ
ตั้งจายจาก งินรายได
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- สํา รับจาย ปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สํานักงานตาง ๆ ที่ใชใน
การปฏิบัติงานและจัดทํา อกสารของกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม ชน ตะแกรงวาง อกสาร กุญแจ มึก กระดาษถาย
อกสาร/ พิมพ์ อกสาร ครื่อง ขียน แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง
จด มาย ครื่องคิด ลข แฟ้ม กุญแจ ปนตน ซึ่ง ปนรายจายใ ได
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไป
ในระยะ วลาอันสั้น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

5,000 บาท

- สํา รับจาย ปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ ที่จํา ปนตองใชใน
การปฏิบัติงาน ชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ลอดไฟฟ้า
สายไฟและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ปนตน ซึ่ง ปนรายจาย
ใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร รือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป
รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น
วัสดุงานบานงานครัว

จํานวน

80,000 บาท

- สํา รับจาย ปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบานงานครัวตาง ๆ
ชน ถังขยะ น้ํายาทําความสะอาด ผงซักฟอก แปรง ไมกวาด
ที่ตักขยะ ไมมือ สือ ถัง ปนตน ซึ่ง ปนรายจายใ ไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน
สภาพไปในระยะ วลาอันสั้น
วัสดุยานพา นะและขนสง

จํานวน

100,000 บาท

- สํา รับจาย ปนคาจัดซื้อวัสดุพา นะและขนสง
ชน แบต ตอรี่ ยางใน ยางนอก ล็อค กียร์ ัว ทียน
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก ฉิน แมแรงและ
ครื่องจักรกล ฟิล์มกรองแสงและวัสดุยานพา นะ
และขนสงอื่น ๆ ปนตน ซึ่ง ปนรายจายใ ไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป
รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น
วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จํานวน

120,000 บาท

- สํา รับจาย ปนคาจัดซื้อวัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่นตาง ๆ
ชน น้ํามันดี ซล น้ํามัน ลอลื่น น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ครื่อง
น้ํามันจารบีและวัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่นอื่น ๆ
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วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

จํานวน

13,900 บาท

จํานวน

10,000 บาท

ชน ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ สปริง ก
ลอร์ จานพรวน
ถังฉีดพนวัชพืช ปุ๋ย พันธุ์พืช ตนไม วัสดุ พาะชํา กระถาง จอบ
สียม กากน้ําตาล ัว ชื้อจุลินทรีย์ และวัสดุการ กษตรอื่นๆ ปน
ตน
วัสดุ ครื่องแตงกาย
จํานวน

10,000 บาท

- สํา รับ ปนคาจัดซื้อยา วชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิ จน
น้ํายาตางๆ คมีภัณฑ์ ถุงมือ ครื่องมือวิทยาศาสตร์ คาวัสดุ
และอุปกรณ์ ครื่องมือ ครื่องใชในทางการแพทย์และสาธารณสุข
ฃคาชุดอุปกรณ์การปฐมพยาบาล บื้องตน สาร คมี ยาฆา ชื้อโรค
ถุงมือ ทรายอะ บท น้ํายาพน มอกควันกําจัดยุง นากากอนามัย
ชุดป้องกัน ชื้อโรค (แบบใชครั้ง ดียวทิ้ง)
วัสดุการ กษตร
- สํา รับจาย ปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานการ กษตรตาง ๆ

- สํา รับจาย ปนคาจัดซื้อวัสดุ ครื่องแตงกายตาง ๆ ที่ใชสวมใส
ในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ชน ชุดปฏิบัติงาน ถุงมือ รอง ทายาง ผาปิดจมูก
มวก สื้อ สื้อกันฝน สื้อสะทอนแสงและวัสดุ ครื่องแตงกาย
อื่น ๆ
ที่จํา ปน ปนตน
วัสดุคอมพิว ตอร์

จํานวน

5,000 บาท

- สํา รับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบ ครื่องคอมพิว ตอร์ที่ใชใน
งานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ชน อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล แผนกรองแสง โปรแกรมคอมพิว ตอร์ แผนบันทึกขอมูล
ครื่องอานและบันทึกขอมูล แป้นพิมพ์ มาส์ มนบอร์ด ปนตน
วัสดุอื่น

จํานวน

5,000 บาท

- สํา รับ ปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่นอก นือจากประ ภท
งบประมาณที่ตั้งจายไวขางตนนี้ ซึ่ง ปนรายจายใ ไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน
สภาพไปในระยะ วลาอันสั้น
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งบลงทุน

รวม

40,000 บาท

รวม

40,000 บาท

ชั้นวางของชนิดไม

จํานวน

5,600 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อชั้นวางของชนิดไมแบบสูง
จํานวน 1 ตัว และชั้นวางของชนิดไมแบบ ตี้ย
จํานวน 2 ตัว สํา รับใชในการปฏิบัติงานของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (จัดซื้อตามราคา
ทองตลาด นื่องจาก ปนครุภัณฑ์ที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ของสํานักงบประมาณ)
ตู อกสาร

จํานวน

6,000 บาท

จํานวน

24,100 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

- พื่อจาย ปนคาตู อกสาร บาน ลื่อน 3 ฟุต ทาง ตี้ย
จํานวน 2 ตัว สํา รับใชในการ ก็บ อกสารของพนักงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (จัดซื้อตามราคาทองตลาด
นื่องจาก ปนครุภัณฑ์ที่ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของสํานักงบประมาณ)
ครุภัณฑ์โรงงาน
ครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 1 ครื่อง
สํา รับใชในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
มีรายละ อียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ปน ครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงสํา รับใชในการทําความสะอาดทั่วไป
- ขนาด 1 มอ ตอร์ 2 แรงมา แรงดัน 0-40 กิโลกรัมตอ
ตาราง ซนติ มตร ใชกระแสไฟฟ้า 220-240 v. พรอมชุดสายอัด
ฉีด
ยาวไมนอยกวา 20 มตร จํานวน 1 ลน และชุดสายอัดฉีด
ไมนอยกวา 10 มตร จํานวน 1 สน
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ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็กทรอนิกส์
ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพรอมติดตั้งถัง มึกพิมพ์

จํานวน

4,300 บาท

รวม

85,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

45,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

45,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ แบบฉีด มึกพรอมติดตั้ง
ถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 ครื่อง สํา รับใชใน
การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
คุณสมบัติพื้นฐาน
- ปน ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพรอมติดตั้งถัง มึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
- มีควม ร็วในการพิมพ์รางขาวดําสํา รับกระดาษขนาด A4
ไมนอยกวา 19 นาตอนาที (ppm) รือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความ ร็วในการพิมพ์รางสีสํา รับกระดาษขนาด A4
ไมนอยกวา 15 นาตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4 , Letter, Legal และ Custom
- ตาม ลัก กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครงการ ทศบาลสรางสุขภาพ
- สํา รับจาย ปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม ทศบาล
สรางสุขภาพ โดยจาย ปนคาตอบแทนผูนําออกกําลังกาย
คาอา ารและ ครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์สํา รับใชในการ
จัดกิจกรรม และคาใชจายตาง ๆ ที่จํา ปน ตาม นังสือ
กรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0803/ว237
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 (แผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 4 นา 109)
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา
- สํา รับจาย ปนคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จํา ปนในการดํา นินงานป้องกัน และควบคุม
โรคพิษสุนัขบา ชน จาย ปนคาใชจายในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ใ ความรู กี่ยวกับการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา คาจัดทําแผนพับ คาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา ฉีดยาคุมกํา นิด
กําจัดสุนัขจรจัด คาตอบแทนวิทยากรใ ความรู คาจาง มา
บริการตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จํา ปน นังสือกระทรวง
ม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0994 ลงวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2560 และ นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/729 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 3 นา 109)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จํานวน

25,000 บาท

รวม

40,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

งินอุด นุนองค์กรประชาชน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
- งินอุด นุนทั่วไป ดานสาธารณสุขสํา รับการดํา นินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
พื่อสนับสนุนใ คณะกรรมการชุมชน/ มูบาน แ งละ
20,000 บาท โดยใ ลือกทําตามความ มาะสมของ
บริบทของพื้นที่ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และราชการ ปนสําคัญ ตั้งจายจาก งินอุด นุนทั่วไป
ถือปฏิบัติตามแนวทางของ นังสือกรมสง สริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 1810.5/ว 0272 ลงวันที่ 5
กรกฎาคม 2561 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
ลําดับที่ 6 นา 110)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น

รวม

393,640 บาท

รวม

362,640 บาท

รวม

362,640 บาท

จํานวน

362,640 บาท

รวม

31,000 บาท

รวม

26,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนพนักงาน ทศบาล พรอมทั้ง งินปรับปรุง
งิน ดือนประจําปีใ กับพนักงาน ทศบาลที่ปฏิบัติงานใน
ตําแ นง
นักพัฒนาชุมชน รวม 1 อัตรา จํานวน 12 ดือน
- ปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครศรีธรรมราช รื่อง ลัก กณฑ์และ งื่อนไข กี่ยวกับการ
บริ ารงานบุคคลของ ทศบาล (แกไข พิ่ม ติม) พ.ศ.2559
ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
- พื่อจาย ปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการใ แก
พนักงาน ทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางที่มีคําสั่งใ มา
ปฏิบัติราชการนอก วลาราชการปกติและในวัน ยุดราชการตางๆ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกจาย
งินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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งินชวย ลือการศึกษาบุตร
งินชวย ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

จํานวน

25,000 บาท

รวม

5,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินชวย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ทศบาล
และลูกจางประจําซึ่งมีสิทธิ บิก งินคาชวย ลือการศึกษาบุตรได
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย งินสวัสดิการ
กี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และ
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549 นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3
/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 รื่อง การ บิก งินสวัสดิการ
กี่ยวกับการศึกษาบุตร
ค่าใช้สอย
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ
คา ชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ
คาธรรม นียมในการใชสนามบิน ที่จํา ปนในการ ดินทางไป
ราชการ
ของคณะผูบริ าร สมาชิกสภา ทศบาล พนักงาน ทศบาล ลูกจาง
และพนักงานจาง ทศบาลที่ ดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดู
งาน
รือไปติดตอราชการ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน
การ ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561
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คาลงทะ บียนในการฝึกอบรม

จํานวน

2,000 บาท

รวม

122,000 บาท

รวม

72,000 บาท

รวม

72,000 บาท

จํานวน

72,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาลงทะ บียนในการฝึกอบรม
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน
การ ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561
- ปนไปตาม นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
- จัดซื้อโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 30 ชุด
- ติดตั้งที่อาคารฟูโจว จํานวน 2 ชุด
- ติดตั้งที่โรงยิมและดานขางฟิต นส จํานวน 5 ชุด
- ติดตั้งที่ศูนย์ ด็ก ล็ก จํานวน 3 ชุด
- ติดตั้งที่สระน้ํา นองไมตาย จํานวน 20 ชุด
คุณลักษณะดังนี้
- กําลังไฟไมนอยกวา 100 วัตต์
- แบต ตอรี่ 5000 แอมป์
- คาแสงอยูระ วาง 6500 – 6800 K
- กันน้ํากันฝุ่น IP65 กระจายแสง 120 องศา
- แผง ปนโพลีคริสตัลไลน์ การชาร์ตใช วลา 6 ชั่วโมง
ใชงานไดถึง 12 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงแรงทํางานได 100% ชั่วโมงที่ 4
ขึ้นไปลด ลือ 50%
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติมและ
ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564
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งบเงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

รวม

200,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

งินอุด นุนสวนราชการ
โครงการขยาย ขตประปาใน ขต ทศบาลตําบลนาบอน
- พื่อจาย ปน งินอุด นุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอํา ภอทุงสง
ในการขยาย ขตไฟฟ้าสาธารณะภายใน ขต ทศบาลตําบลนาบอน
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 13
นาที่ 74
โครงการขยาย ขตไฟฟ้าใน ขต ทศบาลตําบลนาบอน
- พื่อจาย ปน งินอุด นุนการประปาสวนภูมิภาคอํา ภอทุงสง
ในการขยาย ขตภายใน ขต ทศบาลตําบลนาบอน
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 14
นา 74)
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครงการฝังกลบขยะมูลฝอยอยางถูก ลักสุขาภิบาล
- สํา รับจาย ปนคาจาง มาบริการ ครื่องจักรกล คาวัสดุดิน
คาวัสดุ ิน คาปรับแตงพื้นที่บอขยะ คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา ปนในการดํา นินโครงการฝังกลบ
ขยะมูลฝอยอยางถูก ลักสุขาภิบาล การแกไข พัฒนาปรับปรุง
บอฝังกลบขยะของ ทศบาล พื่อใ มีสถานที่รองรับขยะมูลฝอย
ที่ กิดขึ้นใน ขต ทศบาลไดอยาง พียงพอและ มาะสม และ
ไม กิดปัญ ามลพิษทางสิ่งแวดลอม ตั้งจายจาก งินรายได
- ปนไปตามตาม นังสือกระทรวงม าดไทยที่
มท 0891.4/ว 3579 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1
นา 113

นา : 79/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

15,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

15,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครงการจัดทําประชาคมทุกระดับ
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการจัดทําประชาคม
ทุกระดับ ชน ประชาคมระดับชุมชนและประชาคมระดับตําบล
โดยจาย ปน คาใชจาย กี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
คาใชจายในพิธี ปิดและปิด คาวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์
คาถาย อกสาร คาพิมพ์ อกสารและสิ่งพิมพ์ คา นังสือ
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คา ชาอุปกรณ์ตางๆ คากระ ป๋า
รือสิ่งที่ใชบรรจุ อกสาร คาอา ารคาอา ารวางและ ครื่องดื่ม
คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จํา ปน ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
นา 116 ลําดับที่ 1

นา : 80/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

150,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

150,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

150,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครงการป้องกันและแกไขปัญ ายา สพติด
- พื่อ ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญ า ยา สพติด พื่อสรางภูมิคุมกันใน ยาวชนกลุม สี่ยง ชน
คาใชจาย กี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม
คาใชจายในพิธี ปิดและปิดการอบรม คาวัสดุ ครื่อง ขียน
และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถาย อกสาร
คาพิมพ์ อกสารและสิ่งพิมพ์ คา นังสือสํา รับ
ผู ขารับการอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร
คา ชาอุปกรณ์ตางๆ ในการอบรม คากระ ป๋า รือ
สิ่งที่ใชบรรจุ อกสารสํา รับผู ขารับการอบรม
คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากร คาอา าร คายานพา นะ
คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาใชจายอื่น
ที่จํา ปน ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ลําดับที่ 3 นา 102

นา : 81/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

โครงการสง สริมการดํา นินงานโครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนา
สตรีและครอบครัว
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการสง สริมการดํา นิน
งานการจัดกิจกรรมดานการพัฒนาสตรีและครอบครัว ชน
คาใชจาย กี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
คาใชจายในพิธี ปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ ครื่อง ขียน
และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถาย อกสาร
คาพิมพ์ อกสารและสิ่งพิมพ์ คากระ ป๋า รือ
สิ่งที่ใชบรรจุ อกสารสํา รับผู ขารับการฝึกอบรม
คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากร คาอา าร คาที่พัก คายานพา นะ
คาใชจายอื่นที่จํา ปนในการฝึกอบรม ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 6
นา 103

จํานวน

50,000 บาท

นา : 82/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

โครงการสง สริมและฝึกอาชีพใ แกประชาชน

จํานวน

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

โครงการจัดแขงกีฬา ทศบาลและจัดสงนักกีฬา ขารวมการแขงขันใน จํานวน
โอกาสตางๆ

50,000 บาท

- พื่อ ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการสง สริมและฝึกอาชีพ
ใ แกประชาชน ชน คาใชจาย กี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่อบรม คาใชจายในพิธี ปิดและปิดการอบรม คาวัสดุ
ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถาย อกสาร
คาพิมพ์ อกสารและสิ่งพิมพ์ คา นังสือสํา รับผู ขารับการอบรม
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คา ชาอุปกรณ์ตางๆ ในการอบรม
คากระ ป๋า รือสิ่งที่ใชบรรจุ อกสารสํา รับผู ขารับการอบรม
คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากร คาอา าร คายานพา นะ คาป้ายโครงการ
คาป้ายประชาสัมพันธ์ และคาใชจายอื่นที่จํา ปนในการอบรม
สํา รับการจัดทําโครงการ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 1
นา 76
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการจัดแขงกีฬา ทศบาล
และจัดสงนักกีฬา ขารวมการแขงขันในโอโกสตาง ๆ ชน
คาจัดซื้อชุดนักกีฬา คา บี้ย ลี้ยง คาป้ายไวนิล คาวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
ปนตน
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 7 นา 99

นา : 83/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

340,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและประ พณีทองถิ่น
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนาและประ พณีทองถิ่น และวันสําคัญตาง ๆ
ทุกกิจกรรมตลอดปี ชน งานประ พณีแ ผาขึ้นธาตุ,
วันมาฆบูชา, วัน ขาพรรษา ฯลฯ ปนตน
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1 นา 97
โครงการทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใ ม
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการทําบุญตักบาตร
วันขึ้นปีใ ม ประจําปี 2565 ชน คาจาง มาจัดสถานที่,
คาจาง ครื่อง สียง คาป้ายไวนิล ฯลฯ ปนตน
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 2 นา 97
โครงการประ พณีรดน้ําขอพรผูสูงอายุ
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการประ พณีรดน้ํา
ขอพรผูสูงอายุ ประจําปี 2565 ชน คาจาง มาจัดสถานที่,
คาป้ายไวนิล, คาจาง มา ครื่อง สียง, คาอา ารและ ครื่องดื่ม,
คาตอบแทน ฯลฯ ปนตน
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 4 นา 98

นา : 84/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

โครงการประ พณีลอยกระทง

จํานวน

50,000 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริ ารสถานศึกษา กิจกรรมสาย จํานวน
สัมพันธ์จากแมสูลูก

20,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการประ พณี
ลอยกระทง ประจําปี 2565 ชน คาป้ายไวนิล,
คาตอบแทนกรรมการ, คา งินรางวัล, คาจางจัดสถานที่,
คาจาง มา ครื่อง สียง, คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ปนตน
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 3 นา 98

- พื่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินโครงการกิจกรรม
สายสัมพันธ์จากแมสูลูก ประจําปี 2565 ชน คาอา าร
และ ครื่องดื่ม, คาป้าย ไวนิล, คาของรางวัล, คาจัดสถานที่,
คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ปนตน ( บิก ักผลักสงใ กับ
ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ทศบาลตําบลนาบอน)
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 5 (5.2) นา 99

นา : 85/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

งบเงินอุดหนุน

รวม

140,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

140,000 บาท

จํานวน

140,000 บาท

งินอุด นุนสวนราชการ
งินอุด นุนสวนราชการ
(1) งินอุด นุนโครงการจัดงาน ทศกาลปิดกรีด
จํานวน 100,000 บาท
- พื่อจาย ปนคาใชจาย งินอุด นุนโครงการจัดงาน ทศกาล
ปิดกรีดอํา ภอนาบอน ประจําปี 2565 ตาม นังสืออํา ภอ
นาบอน ที่ นศ 1618/ว228 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 9 นา 100
(2) งินอุด นุนโครงการประ พณีแ มรับ ดือนสิบ
จัง วัดนครศรีธรรมราช จํานวน 40,000 บาท
- พื่อจาย ปนคาใชจาย งินอุด นุนโครงการประ พณี
แ มรับ ดือนสิบ จัง วัดนครศรีธรรมราช ประจําปี 2565
ตาม นังสืออํา ภอนาบอน ที่ นศ 1618/ว228
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ปนไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 10 นา 100

นา : 86/96

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:20:41

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น

รวม

2,565,510 บาท

รวม

853,310 บาท

รวม

853,310 บาท

จํานวน

669,510 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน ดือนพนักงาน ทศบาล พรอมทั้ง งินปรับปรุง
งิน ดือนใ กับพนักงาน ทศบาลที่ปฏิบัติงานในกอง
ชาง ไดแก
ผูอํานวยการกองชาง ัว นาฝ่ายแบบแผนและกอสราง
นายชางโยธา รวม 3 อัตรา จํานวน 12 ดือน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ นังสือสํานักงาน
ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที3่ 0 ธันวาคม 2558
งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราชการ รือพนักงานสวนทองถิ่น
- พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ กับ
พนักงาน ทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองชาง
- ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ นังสือสํานักงาน
ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่
30 ธันวาคม 2558
งินประจําตําแ นง
- พื่อจาย ปน งินประจําตําแ นงใ กับพนักงาน ทศบาล
ผูดํารงตําแ นงผูบริ าร
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครศรีธรรมราช รื่อง ลัก กณฑ์และ งื่อนไข กี่ยวกับ
การบริ ารงานบุคคลของ ทศบาล (แกไข พิ่ม ติม) พ.ศ.2559
ประกาศ ณ วันที่ 25 มษายน พ.ศ.2559
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คาตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

112,800 บาท

จํานวน

24,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินคาตอบแทนพนักงานจาง พรอมทั้ง งิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจที่ปฏิบัติงาน
ในกองชาง ไดแก ตําแ นง ผูชวยชางไฟฟ้า รวม 1 อัตรา
จํานวน 12 ดือน
- ประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
นครศรีธรรมราช รื่อง ลัก กณฑ์และ งื่อนไข กี่ยวกับ
พนักงานจาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
- พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวสํา รับพนักงาน
ตามภารกิจที่ปฏิบัติงานในกองชาง ไดแก ตําแ นง
ผูชวยชางไฟฟ้า รวม 1 อัตรา จํานวน 12 ดือน
- ปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาล
จัง วัดนครศรีธรรมราช รื่อง ลัก กณฑ์การใ
พนักงาน ทศบาล ลูกจาง พนักงานจางของ ทศบาลไดรับ
งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ลงวันที่ 10 สิง าคม 2558
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
- พื่อจาย ปน งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ปนกรณีพิ ศษ
แกพนักงาน ทศบาลลูกจางประจําและพนักงานจาย ทศบาล
ตามระ บียบ กฎ มาย และ นังสือสั่งการ นังสือ
กระทรวงการคลังไดออก นังสือดวนที่สุด ที่ กค 0402/ว 85
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 รื่อง ลัก กณฑ์การ บิกจาย
คาตอบแทนบุคคล รือคณะกรรมการ
- ปนไปตาม 1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย
การกํา นด งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ปนกรณีพิ ศษ
อันมีลักษณะ ปน งินรางวัลประจําปีแกพนักงานทองถิ่น
ใ ปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) นังสือกรมสง สริมการปกครองสวนทองถิ่นที่
0808.2/ว859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 รื่อง
การดํา นินการตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย
การกํา นด งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ปนกรณีพิ ศษ
อันมีลักษณะ ปน งินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใ ปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) นังสือกระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 รื่อง แนวทางการ บิก
จาย งินประโยชน์ตอบแทนอื่น ปนกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ
ปน งินรางวัลประจําปีแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4) นังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท และ ก. อบต. ดวนที่สุด ที่
มท 0809.3/ว380ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 รื่องประกาศ
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รื่อง กํา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ
ลัก กณฑ์ งื่อนไข และวิธีการกํา นด งินประโยชน์ตอบแทน
อื่น ปนกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ปน งินรางวัลประจําปีสํา รับ
พนักงานสวนทองถิ่นลูกจาง และพนักงานจางขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558

รวม

1,682,200 บาท

รวม

93,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

48,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการใ กับ
พนักงาน ทศบาลลูกจางประจําและพนักงานจาง ทศผูมีสิทธิและ
ไดรับคําสั่งใ ปฏิบัติราชการในกรณีจํา ปน รงดวน รือวัน ยุด
ราชการ ปนครั้งคราว พื่อจาย ปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
วลาใ กับพนักงาน ทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง ที่ไดรับ
อนุมัติใ ปฏิบัติ นาที่นอก วลาราชการปกติ รือวัน ยุดราชการ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกจาย ปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
คา ชาบาน
- พื่อจาย ปนคา ชาบานใ กับพนักงาน ทศบาล ที่ไดรับคําสั่งใ
ปฏิบัติราชการและมีสิทธิตามระ บียบ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการรับ งิน
การ บิกจาย งิน การฝาก งินการ ก็บรักษาและการตรวจ งิน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- ปนไปตาม นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
งินชวย ลือการศึกษาบุตร
งินชวย ลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
- พื่อจาย ปน งินชวย ลือการศึกษาบุตรของผูบริ าร พนักงาน
ทศบาลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ
- ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย งินสวัสดิการ
กี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย

รวม

1,244,200 บาท

จํานวน

994,200 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
- พื่อจาย ปนรายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการตางๆ ชน
คาธรรม นียม คา ชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและ ผยแพร
คาจาง มาบริการ คาออกแบบ คาพิมพ์แบบแปลน
คาถายพิมพ์ ขียว คาระวางบรรทุก การปรับปรุงระบบไฟฟ้า
การ พิ่มกําลังไฟฟ้า การขยาย ขตไฟฟ้า คาบํารุงรักษาซอมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ตางๆ คาแรงตัดปาล์ม คาจางกําจัด
วัชพืช
คาแรงงานใสปุ๋ยสวนปาล์ม และคาใชจายอื่นๆ ที่ กี่ยวของกับการ
ดํา นินการภายใน ขต ทศบาล ฯลฯ คาจาง มาบริการ
บุคคลภายนอก ชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออกแบบ,
คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนายความ
คาจางผู ชี่ยวชาญบัญชี, คาจางปรับปรุงโด มน Website ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รื่อง ลัก กณฑ์การ บิกจาย
งินคาจาง มาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
รายจาย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ
- พื่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน ทศบาล ลูกจางและ
พนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งใ ดินทางไปราชการ ซึ่งมีสิทธิ บิกได
ตามระ บียบ ชน คาที่พัก คาพา นะ ดินทาง คาผานทางดวน
พิ ศษ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา ปน ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
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คาลงทะ บียนในการฝึกอบรม

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

รวม

345,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาลงทะ บียนในการฝึกอบรม
- ปนไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
- พื่อจาย ปนรายจาย พื่อบํารุงรักษา รือซอมแซมครุภัณฑ์ยาน
พา นะ ที่ดินและสิ่งกอสราง รือทรัพย์สิน
อื่นๆ ชน สะพาน ถนน รถกระ ชาไฟฟ้า ฯลฯ ใ มีสภาพใชการ
ไดตามปกติ
- ปนไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- พื่อจาย ปนคาวัสดุสํานักงาน ชน กระดาษ มึก
ดินสอ ปากกา นังสือ กรรไกร ไมบรรทัด ครื่องคิด ลข
ตรายาง ครื่องตัดกระดาษ ฯลฯ ซึ่ง ปนรายจาย พื่อใ ไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ
ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น
- ปนไปตาม 1) นังสือกรมสง สริมการปกครองสวนทองถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
3) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ ที่จํา ปนตองใชในการ
ปฏิบัติงาน ชน ลอดไฟฟ้า สายไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่น ๆ ฯลฯ ซึ่ง ปนรายจาย พื่อใ ไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น
- ปนไปตาม 1) นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
2) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
3) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/044
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
วัสดุกอสราง
- พื่อจาย ปนคาวัสดุกอสราง
ตางๆ ชน ทราย คอน คีม ลื่อย
ไมตางๆ สี ตะปู จอบ สิ่ว ล็ก สน ปูนซี มนต์ ปูนขาว ทอน้ํา
ิน ดิน กระ บื้อง อิฐ รือซี มนต์บล็อก และวัสดุกอสรางอื่นๆ
ที่จํา ปน ฯลฯ
- ปนไปตาม 1) นังสือกรมสง สริมการปกครองสวนทองถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
2) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
3) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว044
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
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วัสดุยานพา นะและขนสง

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวัสดุยานพา นะและขนสง ชน แบต ตอรี่
ยางใน ยางนอก ล็อค กียร์ แมแรง ล็อคพวงมาลัย น้ํามัน บรก
ัว ทียน และวัสดุยานพา นะและขนสงอื่นๆ ซึ่ง ปนรายจาย
พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป
รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น
- ปนไปตาม 1) นังสือกรมสง สริมการปกครองสวนทองถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
2) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 01536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
3) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 044
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
- พื่อจาย ปนคาวัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่นตางๆ ชน น้ํามัน
ดี ซล น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ลอลื่น ฯลฯ ซึ่ง ปนรายจาย พื่อใ ได
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร รือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไป
ในระยะ วลาอันสั้น
วัสดุการ กษตร
- สํา รับจาย ปนคาจัดซื้อปุ๋ยและยาปราบวัชพืชสวนปาล์มของ
ทศบาลตําบลนาบอน และวัสดุการ กษตรอื่นๆ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิว ตอร์

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ปนคาวัสดุคอมพิว ตอร์ตางๆ ชน
ผง มึกคอมพิว ตอร์ แผน รือจานบันทึกขอมูล
ผา มึกพิมพ์คอมพิว ตอร์ ัวพิมพ์ รือแถบพิมพ์กระดาษ
และวัสดุคอมพิว ตอร์อื่นๆ ที่จํา ปนตองใชในการปฏิบัติงาน
- ปนไปตาม 1) นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
2) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
3) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
วัสดุอื่น
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม ขาลักษณะประ ภทใด
ประ ภท นึ่งและมีความจํา ปนตองใชในการปฏิบัติงานซึ่ง
ปนรายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ วลาอันสั้น
- ปนไปตาม นังสือกรมสง สริมการปกครองสวนทองถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
2) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
3) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 044
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
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งบลงทุน

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

งานก่อสร้าง

รวม

1,033,600 บาท

งบลงทุน

รวม

1,033,600 บาท

รวม

1,033,600 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

242,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- พื่อจาย ปนคาซอมแซมและบํารุงรักษาโครงสราง
ครุภัณฑ์ขนาดใ ญ ซึ่งไมรวมถึงซอมบํารุง รักษาตามปกติ
รือคาซอมกลาง
- ปนไปตาม นังสือกรมสง สริมการปกครองสวนทองถิ่น
ดวนมากที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
- พื่อจาย ปนคาสิ่งกอสราง (รายจายที่ กิดขึ้น นื่องจากการ
ปรับปรุงที่ดิน รือสิ่งกอสรางซึ่งมิใช ปนการซอมแซมตามปกติ)
ชน คาปรับปรุงระบบระบายน้ํา คู ถนน ฯลฯ
- ปนไปตาม นังสือกรมสง สริมการปกครองสวนทองถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริ วณถนนสาธารณะใน ขต ทศบาล
ตําบลนาบอน
- ปลี่ยนโคมไฟ LED 30 W จํานวน 75 ชุด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 11
นาที่ 74
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โครงการปรับปรุง สนแบงชองจราจรถนน ภายใน ขต ทศบาลตําบล จํานวน
นาบอน

460,000 บาท

- พื้นที่ตี สนจราจรสีขาวไมนอยกวา 990.90 ตร.ม.
ตี สนจราจรสี ลืองไมนอยกวา 133.10 ตร.ม. รือพื้นที่รวม
ไมนอยกวา 1,124 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ ทศบาล
ตําบลนาบอนกํา นด)
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 พิ่ม ติม
ครั้งที่ 3 ลําดับที่ 1 นาที่ 7
คาชด ชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
คาชด ชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
- พื่อจาย ปนคาชด ชยคากอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา
ได (คาK) ใ แกผูประกอบอาชีพงานกอสรางที่ทําสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K) กับ ทศบาลตําบลนาบอน ที่ประสบปัญ าขาด
สภาพคลองทางการ งินในภาวะ ศรษฐกิจถดถอย
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496
- นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1837
ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
- นังสือกรมสง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลว 28 พฤษภาคม 2564

จํานวน

31,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:21:12

หน้า : 1/28

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ.
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

แผนงานงบกลาง
8,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

200,000

เงินสารองจาย

100,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

912,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

18,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

4,100,000

เงินชวยพิเศษ
รายจายตามข้อผูกพัน
งบกลาง

งบกลาง

คาใช้จายเกี่ยวกับการ
จราจร

50,000

คาบารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

31,000

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บานาญ ช.ค.บ.)

32,000

เงินชวยคาทาศพข้า
ราชการ/พนักงาน

30,000

เงินบาเหน็จลูกจ้าง
ประจา

144,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:21:12

หน้า : 2/28

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

รวม
8,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

200,000

เงินสารองจาย

100,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

912,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

18,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

4,100,000

เงินชวยพิเศษ
รายจายตามข้อผูกพัน
งบกลาง

งบกลาง

คาใช้จายเกี่ยวกับการ
จราจร

50,000

คาบารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

31,000

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บานาญ ช.ค.บ.)

32,000

เงินชวยคาทาศพข้า
ราชการ/พนักงาน

30,000

เงินบาเหน็จลูกจ้าง
ประจา

144,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:21:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง

หน้า : 3/28

แผนงาน
เงินสมทบกองทุน
บาเหน็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น ก
.บ.ท.)

600,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

70,000

คาตอบแทนประจาตาแหนง
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

120,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตาบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

695,520

คาจ้างลูกจ้างประจา

291,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

1,105,790

266,760
859,390

965,406

770,040

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:21:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง

หน้า : 4/28

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

เงินสมทบกองทุน
บาเหน็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น ก
.บ.ท.)

600,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

70,000

คาตอบแทนประจาตาแหนง
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

รวม

120,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตาบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

695,520

คาจ้างลูกจ้างประจา

557,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

112,800

3,813,426

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:21:12
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

ค่าตอบแทน
งบดาเนินงาน

เงินประจาตาแหนง

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
4,627,500

148,950

237,000

2,247,752

744,600

231,000

42,000

61,980

48,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

99,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

17,660

คาเชาบ้าน

48,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

41,000

5,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

60,000

40,000

20,000

149,800

5,000

42,200

คาบารุงรักษาและซอมแซม

225,000

150,000

50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

คาเบี้ยประชุม

42,420

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
362,640

63,600
48,000

1,000

150,000

5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา
ค่าใช้สอย

25,000

125,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:21:12

หน้า : 6/28

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

ค่าตอบแทน
งบดาเนินงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

รวม

669,510

8,800,952

42,000

552,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

5,000

104,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

24,000

194,060

คาเชาบ้าน

48,000

159,600

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000

100,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

30,000

300,000

เงินประจาตาแหนง

คาเบี้ยประชุม

5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา
คาบารุงรักษาและซอมแซม
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

232,000

150,000

700,000
20,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:21:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 7/28

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

442,000

130,000

คาใช้จายในการจัดงาน
จัดนิทรรศการ และสง
นักเรียนเข้ารวม
ประกวดและแขงขัน
ตางๆ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

500,000

1,205,000

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

60,000

10,000

5,000

คาใช้จายในการเดินไป
ราชการ

3,000

50,000

คาใช้จายในการประชา
สัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

20,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

100,000

5,000

50,000

10,000

2,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:21:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 8/28

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

รวม

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

994,200

คาใช้จายในการจัดงาน
จัดนิทรรศการ และสง
นักเรียนเข้ารวม
ประกวดและแขงขัน
ตางๆ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

3,271,200

50,000

50,000

100,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

68,000

คาใช้จายในการเดินไป
ราชการ

50,000

คาใช้จายในการประชา
สัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

20,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

50,000

217,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:21:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 9/28

แผนงาน
โครงการจัดกิจกรรมใน
วันสาคัญของชาติ งาน
รัฐพิธี หรือตามนโยบาย
ของรัฐ จังหวัดและ
อาเภอ

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

35,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สาคัญทางศาสนาและ
ประเพณีท้องถิ่น
โครงการจัดแขงกีฬา
เทศบาลและจัดสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขัน
ในโอกาสตางๆ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานรัฐพิธี
วันปิยมหาราช

10,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จ
พระบรมราชินีพันปี
หลวง และวันแมแหง
ชาติ 12 สิงหาคม)

50,000

โครงการจัดงานวันท้อง
ถิ่นไทย

10,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

10,000

โครงการจัดทา
ประชาคมทุกระดับ

15,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:21:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 10/28

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

โครงการจัดกิจกรรมใน
วันสาคัญของชาติ งาน
รัฐพิธี หรือตามนโยบาย
ของรัฐ จังหวัดและ
อาเภอ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

35,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สาคัญทางศาสนาและ
ประเพณีท้องถิ่น

50,000

50,000

โครงการจัดแขงกีฬา
เทศบาลและจัดสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขัน
ในโอกาสตางๆ

50,000

50,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
วันปิยมหาราช

10,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จ
พระบรมราชินีพันปี
หลวง และวันแมแหง
ชาติ 12 สิงหาคม)

50,000

โครงการจัดงานวันท้อง
ถิ่นไทย

10,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

10,000

โครงการจัดทา
ประชาคมทุกระดับ

15,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:21:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 11/28

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการทาบุญตักบาตร
วันขึ้นปีใหม
โครงการเทศบาลสร้าง
สุขภาพ

20,000

โครงการประเพณีรดน้า
ขอพรผู้สูงอายุ
โครงการประเพณีลอย
กระทง

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

130,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

50,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

25,000

โครงการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
และสาธารณภัยใน
ชุมชน

50,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลวันขึ้นปีใหม

10,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:21:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 12/28

แผนงาน
โครงการทาบุญตักบาตร
วันขึ้นปีใหม

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา
10,000

โครงการเทศบาลสร้าง
สุขภาพ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

10,000
20,000

โครงการประเพณีรดน้า
ขอพรผู้สูงอายุ

70,000

70,000

โครงการประเพณีลอย
กระทง

50,000

50,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

130,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

50,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

25,000

โครงการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
และสาธารณภัยใน
ชุมชน

50,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลวันขึ้นปีใหม

10,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:21:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 13/28

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลวันสงกรานต์

ค่าใช้สอย

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

10,000

โครงการฝังกลบขยะมูล
ฝอยอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล

งบดาเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

200,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
การดับเพลิง

50,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาเทศบาล
ตาบลนาบอน

150,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานด้านการบริหารงาน
คลัง

50,000

โครงการวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพของ
พระบามสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรม
นาถบพิตร วันชาติและ
วันพอแหงชาติ 5
ธันวาคม)

30,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:21:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 14/28

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

รวม

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลวันสงกรานต์

10,000

โครงการฝังกลบขยะมูล
ฝอยอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล

200,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
การดับเพลิง

50,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาเทศบาล
ตาบลนาบอน

150,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานด้านการบริหารงาน
คลัง

50,000

โครงการวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพของ
พระบามสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรม
นาถบพิตร วันชาติและ
วันพอแหงชาติ 5
ธันวาคม)

30,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:21:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 15/28

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรม
นาถบพิตร 13 ตุลาคม)

30,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน)

50,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว
28 กรกฎาคม)

90,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการสงเสริมการ
ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

50,000

โครงการสงเสริมและฝึก
อาชีพให้แกประชาชน

50,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:21:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 16/28

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

รวม

โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรม
นาถบพิตร 13 ตุลาคม)

30,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน)

50,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว
28 กรกฎาคม)

90,000

โครงการสงเสริมการ
ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

50,000

โครงการสงเสริมและฝึก
อาชีพให้แกประชาชน

50,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:21:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 17/28

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน

76,500

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลนาบอน

231,525

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลนา
บอน

378,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา กิจกรรมสาย
สัมพันธ์จากแมสูลูก

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:21:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 18/28

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

รวม

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน

76,500

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลนาบอน

231,525

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลนา
บอน

378,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา กิจกรรมสาย
สัมพันธ์จากแมสูลูก

20,000

20,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:21:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 19/28

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายบริหารสถานศึกษา
เงินอุดหนุนสาหรับ
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
อนามัยของเด็กปฐมวัย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

50,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม
แกบุคลากรของเทศบาล
ตาบลนาบอน

50,000

เงินอุดหนุนสาหรับสง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น
เงินอุดหนุนสาหรับสง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สาหรับสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น
สาหรับคาใช้จาย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน

16,800

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:21:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 20/28

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

รวม

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายบริหารสถานศึกษา
เงินอุดหนุนสาหรับ
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
อนามัยของเด็กปฐมวัย

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

50,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม
แกบุคลากรของเทศบาล
ตาบลนาบอน

50,000

เงินอุดหนุนสาหรับสง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น
เงินอุดหนุนสาหรับสง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา เงินอุดหนุน
สาหรับสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น
สาหรับคาใช้จาย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน

16,800

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:21:12

หน้า : 21/28

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

เงินอุดหนุนสาหรับสนับ
สนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

254,700

วัสดุกอสร้าง
วัสดุการเกษตร
วัสดุคอมพิวเตอร์

20,000
100,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุ

55,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
งบดาเนินงาน

10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุยานพาหนะและขนสง

10,000

5,000
20,000

308,687

205,000

70,000

50,000

5,000

100,000

50,000

20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000
100,000
13,900

140,000

30,000

วัสดุสารวจ
วัสดุอื่น

80,000
120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
วัสดุสานักงาน

5,000

5,000

3,500
10,000
7,250

5,000

30,000

5,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:21:12

หน้า : 22/28

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

เงินอุดหนุนสาหรับสนับ
สนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

254,700

วัสดุกอสร้าง

50,000

50,000

วัสดุการเกษตร

30,000

40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

15,000

95,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

100,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
งบดาเนินงาน

5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุยานพาหนะและขนสง

408,687
30,000

425,000

150,000

230,000

50,000

300,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
วัสดุสานักงาน

13,900
15,000

วัสดุสารวจ
วัสดุอื่น
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

190,000
3,500

5,000

55,000
7,250

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:21:12

หน้า : 23/28

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

80,000

35,000

คาบริการโทรศัพท์

30,000

30,000

คาบริการไปรษณีย์

15,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

51,000

คาไฟฟ้า

400,000

70,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์โรงงาน
ครุภัณฑ์สานักงาน
คาบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เก้าอี้สานักงานแบบมี
พนักพิง

35,000
2,500

เก้าอี้เอนกประสงค์

15,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All
In One สาหรับงาน
ประมวลผล

23,000

เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

24,100
4,300

8,600

4,300

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:21:12

หน้า : 24/28

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

รวม
115,000

คาบริการโทรศัพท์

60,000

คาบริการไปรษณีย์

15,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

51,000

คาไฟฟ้า

470,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์โรงงาน
ครุภัณฑ์สานักงาน
คาบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เก้าอี้สานักงานแบบมี
พนักพิง

30,000

65,000
2,500

เก้าอี้เอนกประสงค์

15,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All
In One สาหรับงาน
ประมวลผล

23,000

เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง

24,100

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

17,200

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:21:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 25/28

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โคมไฟพลังงานแสง
อาทิตย์
ตู้เก็บเอกสารชนิด
กระจกบานเลื่อนทรงสูง

5,600
7,000

ตู้เอกสาร
โต๊ะพับอเนกประสงค์

6,000
17,500

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ คา K)
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

งบลงทุน

คาบารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าบริเวณถนน
สาธารณะในเขต
เทศบาลตาบลนาบอน
โครงการปรับปรุงเส้น
แบงชองจราจรถนน
ภายในเขตเทศบาล
ตาบลนาบอน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน
72,000

ชั้นวางของชนิดไม้
ค่าครุภัณฑ์

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

10,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:21:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

หน้า : 26/28

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

โคมไฟพลังงานแสง
อาทิตย์

72,000

ชั้นวางของชนิดไม้

5,600

ตู้เก็บเอกสารชนิด
กระจกบานเลื่อนทรงสูง

7,000

ตู้เอกสาร

6,000

โต๊ะพับอเนกประสงค์

17,500

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ คา K)

31,000

31,000

คาบารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

300,000

310,000

โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าบริเวณถนน
สาธารณะในเขต
เทศบาลตาบลนาบอน

242,600

242,600

โครงการปรับปรุงเส้น
แบงชองจราจรถนน
ภายในเขตเทศบาล
ตาบลนาบอน

460,000

460,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เงินอุดหนุนสวนราชการ
งบเงินอุดหนุน

รวม

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

140,000

140,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:21:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 27/28

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขต
ประปาในเขตเทศบาล
ตาบลนาบอน

25,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ในเขตเทศบาลตาบลนา
บอน

25,000

โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

40,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ระดับอาเภอ
รวม

40,000

6,295,000

11,983,440

2,015,760

5,937,750

3,898,300

393,640

322,000

165,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2564 15:21:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

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

แผนงาน

รวม

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขต
ประปาในเขตเทศบาล
ตาบลนาบอน

25,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ในเขตเทศบาลตาบลนา
บอน

25,000

โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

40,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ระดับอาเภอ

40,000

รวม

390,000

3,599,110

35,000,000

