
 

 

 

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

เทศบาลต าบลวังศาลา  

 อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 
 





ส่วนที่ 1

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลต าบลวังศาลา

อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบรุี



2.2 เงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 8,212,519.48 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 36,847,220.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 28,907,220.99 บาท

หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 102,820.35 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 1,070,999.56 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 296,750.70 บาท
หมวดภาษีอากร จ านวน 1,367,356.40 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จ านวน 68,592,368.- บาท ประกอบด้วย

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน - โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน - โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.2 เงินสะสม จ านวน 20,320,036.25 บาท
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 15,462,455.12 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

สถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 47,316,307.54 บาท

           บัดนี้ ถึงเวลาทีผู้่บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวังศาลา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลวังศาลาอีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลวังศาลา จึงขอ

ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ

ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาเทศบาลต าบลวังศาลา
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บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาททรัพย์รับจ าน า จ านวน  0.00

เงินฝากธนาคาร จ านวน      1,613,210.86

ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  0.00

เงินสะสม จ านวน  1,528,405.56

ก าไรสะสม จ านวน        298,370.02

ยืมเงินสะสม จ านวน  0.00

กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ จ านวน  0.00

รายจ่ายจริง จ านวน        739,548.12

รายรับจริง จ านวน      1,037,918.14

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา   กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.6 รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท
2.7 รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท

2.4 รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 8,212,519.48 บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพือ่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่จ านวน 259,155.00 บาท

บาท
งบรายจ่ายอื่น จ านวน 18,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน จ านวน 3,146,590.95

บาท
งบลงทุน จ านวน 9,658,996.00 บาท
งบด าเนินงาน จ านวน 10,227,004.28

บาท
งบบุคลากร จ านวน 17,403,191.22 บาท
งบกลาง จ านวน 20,323,374.81

2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 49,602,227.92 บาท ประกอบด้วย
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รายรบัจรงิ

ป ี 2563

1,366,475.16

296,750.70

1,070,999.56

102,820.35

2,837,045.77

28,907,220.99

28,907,220.99

36,847,220.00

36,847,220.00

68,591,486.76

รวมรายได้ที่รฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

35,700,000.00 37,000,000.00

รวม 79,000,000.00 79,000,000.00

รายได้ที่รฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 35,700,000.00 37,000,000.00

หมวดภาษจีัดสรร 33,441,000.00 32,035,000.00

รวมรายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรใหอ้งค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

33,441,000.00 32,035,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 9,859,000.00 9,965,000.00

รายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรใหอ้งค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 410,000.00 410,000.00

หมวดรายได้เบด็เตล็ด 106,000.00 106,000.00

หมวดภาษอีากร 8,870,000.00 8,870,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 473,000.00 579,000.00

รายรบั
ประมาณการ

ป ี2564

ประมาณการ

ป ี2565

รายได้จัดเก็บเอง

1. รายรบั

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลวงัศาลา

อ าเภอทา่ม่วง  จังหวดักาญจนบรีุ
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รายจ่ายจริง

ปี 2563

ประมาณการ

ปี 2564

ประมาณการ

ปี 2565

งบกลาง 20,323,374.81 22,879,000.00 23,966,000.00

งบบุคลากร 17,403,191.22 21,643,000.00 23,791,300.00

งบด าเนินงาน 10,227,004.28 19,152,900.00 18,418,500.00

งบลงทุน 9,658,996.00 12,091,100.00 9,312,700.00

งบเงินอุดหนุน 3,146,590.95 3,204,000.00 3,511,500.00

งบรายจ่ายอื่น 18,000.00 30,000.00 0.00

60,777,157.26 79,000,000.00 79,000,000.00

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลวังศาลา

อ าเภอท่ามว่ง  จังหวัดกาญจนบุรี

2. รายจ่าย
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ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (ประปา)
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลวังศาลา
อ าเภอท่ามว่ง  จังหวัดกาญจนบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ
รายรับจริง ประมาณการ

2562 2563 2564 2565
หมวดรายได้

ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า 0 0 520,000 520,000
ค่าบริการประจ าเดือน 0 0 15,000 15,000
ค่าจ าหน่ายน้ าจากท่อธาร 0 0 5,000 5,000
รายได้เบ็ดเตล็ด 0 0 10,000 10,000
เงินสนับสนุนจากงบประมาณ 0 0 400,000 400,000

รวมรายรับ 0 0 950,000 950,000

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย
รายจ่ายจริง ประมาณการ

2562 2563 2564 2565
งบกลาง 0 0 11,000 16,500
งบบุคลากร 0 0 0 0
งบด าเนินงาน 0 0 939,000 933,500
งบลงทุน 0 0 0 0
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0
งบรายจ่ายอื่น 0 0 0 0

รวมรายจ่าย 0 0 950,000 950,000
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เทศบาลต าบลวังศาลา

อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบรุี

ส่วนที่ 2

เทศบญัญตัิ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
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แผนงานงบกลาง 23,966,000
งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 79,000,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15,909,500
แผนงานการเกษตร 200,000

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,471,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 265,000

ดา้นการเศรษฐกิจ

แผนงานสาธารณสุข 6,568,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 100,000
แผนงานเคหะและชุมชน 3,342,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,272,900
ดา้นบริการชมุชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,354,300

ดา้น รวม
ดา้นบริหารทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 17,551,300

บันทึกหลักการและเหตผุล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลวังศาลา
อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี
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23,966,000
23,966,000

407,000 370,000
0 0

407,000 370,000
140,000 105,200

35,000 95,200
85,000 10,000
20,000 0

0 0
40,500 0
40,500 0

0 0
0 0
0 0

งบเงนิอุดหนุน 26,000 0 26,000
    เงินอุดหนุน 26,000 0 26,000

    ค่าครุภณัฑ์ 165,400 40,000 245,900
    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 100,000 0 100,000

    ค่าสาธารณูปโภค 860,000 0 860,000
งบลงทนุ 265,400 40,000 345,900

    ค่าใช้สอย 1,846,200 330,000 2,271,200
    ค่าวสัดุ 484,000 325,000 829,000

งบด าเนินงาน 3,802,200 1,051,000 5,098,400
    ค่าตอบแทน 612,000 396,000 1,138,200

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,850,000 0 2,850,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,288,000 4,166,000 9,231,000

งานควบคุม
ภายในและการ

ตรวจสอบภายใน
รวมงบ

งบบคุลากร 7,138,000 4,166,000 12,081,000

    งบกลาง 23,966,000

แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งาน

งานบรหิารทั่วไป
งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ
งานบรหิารงาน

คลัง

แผนงานงบกลาง

งาน

งบกลาง รวมงบ

งบกลาง 23,966,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลวงัศาลา

อ าเภอทา่ม่วง  จังหวดักาญจนบรีุ
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0 1,417,000
0 1,417,000

755,000 1,141,000
45,000 171,000

490,000 625,000
220,000 345,000
29,100 714,900
29,100 714,900

0
0

1,636,500
0

349,000
1,287,500

0
2,980,500
2,980,500    เงินอุดหนุน 0 2,980,500

    ค่าสาธารณูปโภค 7,000 7,000
งบเงนิอุดหนุน 0 2,980,500

    ค่าใช้สอย 45,000 394,000
    ค่าวสัดุ 20,000 1,307,500

งบด าเนินงาน 263,000 1,899,500
    ค่าตอบแทน 191,000 191,000

งบบคุลากร 1,474,300 1,474,300
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,474,300 1,474,300

แผนงานการศึกษา

งาน
งานบรหิารทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรยีนและ

ประถมศึกษา
รวมงบ

งบลงทนุ 685,800 0
    ค่าครุภณัฑ์ 685,800 0

    ค่าใช้สอย 75,000 60,000
    ค่าวสัดุ 105,000 20,000

งบด าเนินงาน 306,000 80,000
    ค่าตอบแทน 126,000 0

งบบคุลากร 1,417,000 0
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,417,000 0

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งาน
งานบรหิารทั่วไป
เก่ียวกับการรกัษา
ความสงบภายใน

งานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

งานจราจร รวมงบ
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811,000 3,175,000
811,000 3,175,000

2,046,000 3,168,000
251,000 593,000

1,585,000 1,995,000
210,000 540,000

0 40,000
25,000 25,000
25,000 25,000

200,000 200,000

200,000 200,000

100,000
100,000

1,152,000
1,152,000
2,140,000

80,000
1,200,000

860,000
50,000
50,000

งบลงทนุ 50,000
    ค่าครุภณัฑ์ 50,000

    ค่าตอบแทน 80,000
    ค่าใช้สอย 1,200,000
    ค่าวสัดุ 860,000

งบบคุลากร 1,152,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,152,000
งบด าเนินงาน 2,140,000

งบด าเนินงาน 100,000
    ค่าใช้สอย 100,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน
งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏกูิล

รวมงบ

    เงินอุดหนุน 0 0

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน
งานสวัสดิการ

สังคมและสังคม
สงเคราะห์

รวมงบ

    ค่าครุภณัฑ์ 0 0
งบเงนิอุดหนุน 0 0

    ค่าสาธารณูปโภค 40,000 0
งบลงทนุ 0 0

    ค่าใช้สอย 400,000 10,000
    ค่าวสัดุ 315,000 15,000

งบด าเนินงาน 991,000 131,000
    ค่าตอบแทน 236,000 106,000

รวมงบ

งบบคุลากร 1,403,000 961,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,403,000 961,000

แผนงานสาธารณสุข

งาน
งานบรหิารทั่วไป

เก่ียวกับสาธารณสุข

งานบรกิาร
สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอ่ืน

งานศูนย์บรกิาร
สาธารณสุข
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0
0

630,000
0

630,000
0
0
0

270,000
270,000

130,000
130,000

0
0
0    เงินอุดหนุน 35,000 35,000

    ค่าวสัดุ 50,000 50,000
งบเงนิอุดหนุน 35,000 35,000

งบด าเนินงาน 100,000 230,000
    ค่าใช้สอย 50,000 180,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน
งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนา
วัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

รวมงบ

งบเงนิอุดหนุน 0 270,000
    เงินอุดหนุน 0 270,000

งบลงทนุ 15,000 15,000
    ค่าครุภณัฑ์ 15,000 15,000

    ค่าใช้สอย 20,000 650,000
    ค่าวสัดุ 30,000 30,000

งบด าเนินงาน 142,000 772,000
    ค่าตอบแทน 92,000 92,000

งบบคุลากร 414,000 414,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 414,000 414,000

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งาน
งานบรหิารทั่วไป

เก่ียวกับสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

รวมงบ
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2,063,000

2,063,000

2,560,000

270,000

1,060,000

1,230,000

8,140,000

50,000

8,090,000

200,000
200,000

งบด าเนินงาน 200,000
    ค่าใช้สอย 200,000

    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 8,090,000

แผนงานการเกษตร

งาน
งานสิ่งแวดล้อม

และ
ทรพัยากรธรรมชาติ

รวมงบ

งบลงทนุ 21,900 8,161,900

    ค่าครุภณัฑ์ 21,900 71,900

    ค่าใช้สอย 120,000 1,170,000

    ค่าวสัดุ 153,600 1,393,600

งบด าเนินงาน 1,109,600 3,669,600

    ค่าตอบแทน 836,000 1,106,000

งบบคุลากร 2,015,000 4,078,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,015,000 4,078,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งานบรหิารทั่วไป
เก่ียวกับ

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสรา้ง รวมงบ
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แผนงานงบกลาง 23,966,000
งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 79,000,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15,909,500
แผนงานการเกษตร 200,000

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,471,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 265,000

ดา้นการเศรษฐกิจ

แผนงานสาธารณสุข 6,568,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 100,000
แผนงานเคหะและชุมชน 3,342,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,272,900
ดา้นบริการชมุชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,354,300

แผนงาน ยอดรวม
ดา้นบริหารทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 17,551,300

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 79,950,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 
เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 79,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลวังศาลา
อ าเภอท่ามว่ง  จังหวัดกาญจนบุรี

               โดยทีเ่ป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้น
ไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลวังศาลา และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ต าแหน่ง นายอ าเภอท่าม่วง ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

    (ลงนาม)..........ฑรัท  เหลืองสอาด................
(นายฑรัท  เหลืองสอาด)

ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลวังศาลา
เห็นชอบ

       (ลงนาม).........วิสุทธิ ์ วอนเพียร............
(นายวิสุทธิ ์ วอนเพียร)

ประกาศ ณ วันที ่...........9  กันยายน  2564...................

รวมรายจ่าย 950,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต าบลวังศาลาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ด้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีต าบลวังศาลามีหน้าทีรั่กษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

งบ ยอดรวม
งบกลาง 16,500
งบด าเนินงาน 933,500

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 950,000 บาท ดังนี้
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ป ี2563 ป ี2564

32,623.00 50,000.00 16,300.00 %

6,612.95 10,000.00 -100.00 %

747,342.21 8,200,000.00 -100.00 %

574,297.00 600,000.00 10.00 %

5,600.00 10,000.00 0.00 %

1,366,475.16 8,870,000.00

4,491.10 5,000.00 0.00 %

0.00 500.00 0.00 %

155,720.00 170,000.00 0.00 %

9,000.00 8,000.00 0.00 %

5,320.00 5,000.00 0.00 %

10,972.00 50,000.00 10.00 %

1,030.00 2,000.00 -25.00 %

0.00 0.00 100.00 %

8,200.00 8,000.00 525.00 %

250.00 98,000.00 2.04 %

29,971.60 50,000.00 100.00 %

8,666.00 8,000.00 0.00 %

     ค่าปรับการผิดสัญญา 83,968.92 100,000.00

     ค่าปรับอื่น ๆ 8,720.00 8,000.00

     ค่าธรรมเนยีมอื่น ๆ 8,200.00 50,000.00

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 123,250.00 100,000.00

     ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกบัทะเบยีนพาณิชย์ 1,070.00 1,500.00

     ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกบัการขุดดินและถมดิน 0.00 7,500.00

     ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกบัทะเบยีนราษฎร 5,140.00 5,000.00

     ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร 47,091.00 55,000.00

     ค่าธรรมเนยีมเกบ็และขนมลูฝอย 179,600.00 170,000.00

     ค่าธรรมเนยีมในการออกหนงัสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหนา่ย 8,350.00 8,000.00

     ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตการขายสุรา 4,675.40 5,000.00

     ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกบัใบอนญุาตการพนนั 0.00 500.00

รวมหมวดภาษีอากร 9,457,753.90 8,870,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ภาษปีา้ย 638,307.00 660,000.00

     อากรการฆา่สัตว์ 520.00 10,000.00

     ภาษบี ารุงทอ้งที่ 238,114.65 0.00

     ภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 0.00 0.00

หมวดภาษีอากร

     ภาษโีรงเรือนและที่ดิน 8,580,812.25 8,200,000.00

รายรับจริง ประมาณการ
ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลวังศาลา
อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี
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ป ี2563 ป ี2564
รายรับจริง ประมาณการ

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

56,600.00 60,000.00 0.00 %

4,500.00 5,000.00 0.00 %

1,000.00 2,000.00 0.00 %

1,030.00 1,000.00 0.00 %

0.00 500.00 0.00 %

296,750.70 473,000.00

406,357.92 400,000.00 0.00 %

662,879.64 0.00 0.00 %

1,762.00 10,000.00 0.00 %

1,070,999.56 410,000.00

101,500.00 100,000.00 0.00 %

1,320.35 6,000.00 0.00 %

102,820.35 106,000.00

700,084.00 700,000.00 0.00 %

10,465,104.39 11,300,000.00 0.00 %

4,983,314.55 5,500,000.00 0.00 %

292,311.11 300,000.00 0.00 %

8,998,280.09 10,400,000.00 0.00 %

152,458.39 130,000.00 15.38 %

84,642.46 110,000.00 0.00 %

3,231,026.00 5,000,000.00 -28.52 %

     ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 105,485.52 110,000.00

     ค่าธรรมเนยีมจดทะเบยีนสิทธิและนติิกรรมตามประมวลกฎหมาย 5,346,542.00 3,574,000.00

     ภาษสีรรพสามติ 10,341,623.43 10,400,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 125,577.13 150,000.00

     ภาษมีลูค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 5,050,351.55 5,500,000.00

     ภาษธีุรกจิเฉพาะ 177,862.98 300,000.00

     ภาษรีถยนต์ 668,133.59 700,000.00

     ภาษมีลูค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 11,264,345.64 11,300,000.00

รวมหมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 26,950.00 106,000.00

หมวดภาษีจดัสรร

     ค่าขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 21,000.00 100,000.00

     รายได้เบด็เตล็ดอื่น ๆ 5,950.00 6,000.00

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ 397,626.94 410,000.00

หมวดรายไดเ้บด็เตลด็

     ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายก าหนด 0.00 0.00

     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 7,240.00 10,000.00

หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ

     ดอกเบี้ย 390,386.94 400,000.00

     ค่าใบอนญุาตอื่น ๆ 0.00 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 534,830.32 579,000.00

     ค่าใบอนญุาตจัดต้ังตลาดเอกชน 2,000.00 2,000.00

     ค่าใบอนญุาตเกี่ยวกบัการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 1,265.00 1,000.00

     ค่าใบอนญุาตประกอบการค้าส าหรับกจิการที่เปน็อนัตรายต่อ 58,000.00 60,000.00

     ค่าใบอนญุาตจัดต้ังสถานที่จ าหนา่ยอาหารหรือสถานที่สะสม 3,500.00 5,000.00
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ป ี2563 ป ี2564
รายรับจริง ประมาณการ

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

0.00 1,000.00 0.00 %

28,907,220.99 33,441,000.00

36,847,220.00 35,700,000.00 3.64 %

36,847,220.00 35,700,000.00

68,591,486.76 79,000,000.00รวมทกุหมวด 79,227,199.00 79,000,000.00

     เงินอดุหนนุทั่วไป 35,730,116.00 37,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 35,730,116.00 37,000,000.00

1,000.00

รวมหมวดภาษีจดัสรร 33,079,921.84 32,035,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

     ภาษจีัดสรรอื่น ๆ 0.00
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รวม
จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม
จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลวังศาลา
อ าเภอทา่ม่วง  จังหวัดกาญจนบรุี

ประมาณการรายรบัรวมทั้งสิ้น 79,000,000   บาท  แยกเปน็

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 8,870,000 บาท

ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน 8,200,000 บาท
ประมาณการรายรับเทา่กับปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยค านวณตามที่กฎหมายวา่ด้วยภาษี
ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างก าหนด

ภาษีปา้ย 660,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกวา่ปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่
ผ่านมาเปน็เกณฑ์

อากรการฆ่าสัตว์ 10,000 บาท
ประมาณการรายรับเทา่กับปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่
ผ่านมาเปน็เกณฑ์

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 579,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 5,000 บาท
ประมาณการรายรับเทา่กับปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่
ผ่านมาเปน็เกณฑ์

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 500 บาท
ประมาณการรายรับเทา่กับปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่
ผ่านมาเปน็เกณฑ์

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 170,000 บาท
ประมาณการรายรับเทา่กับปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่
ผ่านมาเปน็เกณฑ์
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรบัรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรอืสะสมอาหาร 8,000 บาท
ประมาณการรายรับเทา่กับปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่
ผ่านมาเปน็เกณฑ์

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบยีนราษฎร 5,000 บาท
ประมาณการรายรับเทา่กับปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่
ผ่านมาเปน็เกณฑ์
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 55,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกวา่ปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่
ผ่านมาเปน็เกณฑ์
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จ านวน
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ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบยีนพาณชิย์ 1,500 บาท
ประมาณการรายรับน้อยกวา่ปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่
ผ่านมาเปน็เกณฑ์

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการขุดดินและถมดิน 7,500 บาท
ประมาณการรายรับ ตามพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดินก าหนด
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 50,000 บาท
ประมาณการรายรับมากกวา่ปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่
ผ่านมาเปน็เกณฑ์

ค่าปรบัผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 100,000 บาท
ประมาณการรายรับมากกวา่ปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่
ผ่านมาเปน็เกณฑ์

ค่าปรบัการผิดสัญญา 100,000 บาท
ประมาณการรายรับมากกวา่ปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่
ผ่านมาเปน็เกณฑ์

ค่าปรบัอ่ืน ๆ 8,000 บาท
ประมาณการรายรับเทา่กับปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่
ผ่านมาเปน็เกณฑ์

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรบักิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 60,000 บาท
ประมาณการรายรับเทา่กับปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่
ผ่านมาเปน็เกณฑ์

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรอืสถานที่สะสมอาหารในครวั หรอืพ้ืนที่ใด 
ซ่ึงมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร

5,000 บาท

ประมาณการรายรับเทา่กับปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่
ผ่านมาเปน็เกณฑ์
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 2,000 บาท
ประมาณการรายรับเทา่กับปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่
ผ่านมาเปน็เกณฑ์

ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เครือ่งขยายเสียง 1,000 บาท
ประมาณการรายรับเทา่กับปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่
ผ่านมาเปน็เกณฑ์

ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 500 บาท
ประมาณการรายรับเทา่กับปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่
ผ่านมาเปน็เกณฑ์

หมวดรายได้จากทรพัย์สิน 410,000 บาท
ดอกเบี้ย 400,000 บาท
ประมาณการรายรับเทา่กับปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่
ผ่านมาเปน็เกณฑ์
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รายได้จากทรพัย์สินอ่ืน ๆ 10,000 บาท
ประมาณการรายรับเทา่กับปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่
ผ่านมาเปน็เกณฑ์

หมวดรายได้เบด็เตล็ด 106,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 100,000 บาท
ประมาณการรายรับเทา่กับปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่
ผ่านมาเปน็เกณฑ์

รายได้เบด็เตล็ดอ่ืน ๆ 6,000 บาท
ประมาณการรายรับเทา่กับปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่
ผ่านมาเปน็เกณฑ์

รายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร 32,035,000 บาท

ภาษีรถยนต์ 700,000 บาท
ประมาณการรายรับเทา่กับปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่
ผ่านมาเปน็เกณฑ์
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 11,300,000 บาท
ประมาณการรายรับเทา่กับปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่
ผ่านมาเปน็เกณฑ์
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 5,500,000 บาท
ประมาณการรายรับเทา่กับปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่
ผ่านมาเปน็เกณฑ์
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 300,000 บาท
ประมาณการรายรับเทา่กับปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่
ผ่านมาเปน็เกณฑ์

ภาษีสรรพสามิต 10,400,000 บาท
ประมาณการรายรับเทา่กับปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่
ผ่านมาเปน็เกณฑ์

ค่าภาคหลวงแร่ 150,000 บาท
ประมาณการรายรับมากกวา่ปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่
ผ่านมาเปน็เกณฑ์

ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 110,000 บาท
ประมาณการรายรับเทา่กับปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่
ผ่านมาเปน็เกณฑ์

ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 3,574,000 บาท
ประมาณการรายรับน้อยกวา่ปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่
ผ่านมาเปน็เกณฑ์
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ภาษีจัดสรรอ่ืน ๆ 1,000 บาท
ประมาณการรายรับเทา่กับปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่
ผ่านมาเปน็เกณฑ์

รายได้ที่รฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ประมาณการรายรับมากกวา่ปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่
ผ่านมาเปน็เกณฑ์

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 37,000,000 บาท
เงนิอุดหนุนทั่วไป 37,000,000 บาท

  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565              หน้า   21



ปี 2563 ปี 2564

235,331.00 290,000.00 15.17 %

11,643.00 15,000.00 0 %

400,000.00 400,000.00 0 %

15,319,900.00 17,100,000.00 2.84 %

2,720,800.00 3,100,000.00 2.74 %

146,000.00 180,000.00 16.67 %

340,207.37 810,000.00 -38.27 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 40,000.00 0 %

66,925.44 73,000.00 -26.03 %

270,000.00 270,000.00 -1.11 %

792,000.00 1,299,000.00 -100 %

20,568.00 25,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลวงัศาลา
อ าเภอทา่ม่วง    จังหวดักาญจนบรีุ

เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า 0.00 30,000

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน 0.00 30,000

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 756,440.00 0

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) 20,568.00 0

เงินบ ารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย 58,694.81 54,000

เงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 270,000.00 267,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.) 0.00 25,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0.00 40,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 0.00 1,260,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 138,500.00 210,000

เงินส ารองจ่าย 2,343.30 500,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,665,600.00 17,586,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,627,200.00 3,185,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,280.00 15,000

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา 400,000.00 400,000

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 272,201.00 334,000

งบกลาง

งบกลาง

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง

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

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0.00 0.00 100 %

0.00 20,000.00 -100 %

20,323,374.81 23,622,000.00

20,323,374.81 23,622,000.00

20,323,374.81 23,622,000.00

20,323,374.81 23,622,000.00

725,760.00 602,000.00 20.6 %

180,000.00 147,000.00 22.45 %

180,000.00 147,000.00 22.45 %

207,360.00 164,700.00 26.29 %

1,425,840.00 1,278,000.00 21.75 %

2,718,960.00 2,338,700.00

3,222,480.00 3,375,000.00 -3.5 %

151,200.00 114,900.00 32.29 %

193,200.00 174,000.00 11.49 %

642,276.00 743,000.00 -12.52 %

45,594.00 52,000.00 -32.69 %

4,254,750.00 4,458,900.00

6,973,710.00 6,797,600.00

0.00 370,000.00 5.41 %

0.00 5,000.00 0 %ค่าเบี้ยประชุม 0.00 5,000

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 390,000

รวมงบบุคลากร 6,008,921.00 7,138,000

งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 39,204.00 35,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,289,961.00 4,288,000

เงินประจ าต าแหน่ง 156,426.00 194,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 562,836.00 650,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,417,069.00 3,257,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 114,426.00 152,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,718,960.00 2,850,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 207,360.00 208,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น
1,425,840.00 1,556,000

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 180,000.00 180,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000.00 180,000

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 725,760.00 726,000

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

รวมแผนงานงบกลาง 19,222,827.11 23,966,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รวมงบกลาง 19,222,827.11 23,966,000

รวมงบกลาง 19,222,827.11 23,966,000

เงินช่วยพิเศษ 0.00 0

รวมงบกลาง 19,222,827.11 23,966,000

เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง 0.00 30,000
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ปี 2563 ปี 2564ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0.00 10,000.00 0 %

196,700.00 177,000.00 -32.2 %

0.00 0.00 100 %

78,310.00 87,000.00 -100 %

275,010.00 649,000.00

11,132.00 125,000.00 204 %
21,000.00 27,000.00 640.74 %

49,736.00 50,000.00 0 %

0.00 535,300.00 -100 %

76,688.00 145,000.00 -65.52 %

0.00 0.00 100 %

2,000.00 10,000.00 400 %

0.00 18,100.00 10.5 %

34,605.00 0.00 100 %

0.00 3,000.00 1,566.67 %

0.00 5,000.00 900 %

340.00 5,000.00 60 %

0.00 10,000.00 100 %

0.00 250,000.00 0 %

113,511.06 1,010,000.00 -45.72 %

309,012.06 2,193,400.00

339,398.75 633,000.00 -76.3 %

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 326,411.10 150,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 48,435.04 548,200

รวมค่าใช้สอย 923,456.54 1,846,200

โครงการวันแม่แห่งชาติ 0.00 20,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ 153,300.00 250,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 0.00 50,000

โครงการวันเทศบาล 1,868.00 8,000

โครงการ 5  ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม   ชนกาธิเบศร

 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือวันพ่อแห่งชาติ
0.00 20,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว

ชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
0.00 50,000

โครงการจัดงานราชพิธีและวันส าคัญของชาติ 455,521.50 50,000

โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 0.00 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 43,492.00 50,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 150,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

การจัดการเลือกต้ังท้องถิ่น 0.00 0

ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ 0.00 200,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 17,450.00 50,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 203,390.00 380,000

รวมค่าตอบแทน 217,300.00 612,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0.00 87,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 66,700.00 0

ค่าเช่าบ้าน 150,600.00 120,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 10,000
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ปี 2563 ปี 2564ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

33,205.00 80,000.00 -37.5 %

43,635.00 30,000.00 0 %

9,270.05 20,000.00 0 %

12,484.48 30,000.00 0 %

75,469.00 100,000.00 0 %

14,635.50 20,000.00 0 %

0.00 4,000.00 0 %

117,480.00 120,000.00 -33.33 %

645,577.78 1,037,000.00

456,041.85 600,000.00 8.33 %

57,307.86 70,000.00 0 %

2,347.00 16,000.00 25 %

110,905.50 112,000.00 7.14 %

626,602.21 798,000.00

1,856,202.05 4,677,400.00

0.00 45,500.00 -91.21 %

0.00 23,000.00 73.04 %

173,600.00 0.00 0 %

2,996.00 6,000.00 0 %

0.00 16,000.00 -100 %

0.00 7,000.00 -100 %

0.00 9,000.00 -100 %

0.00 13,700.00 -100 %

0.00 25,000.00 -40 %

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 0.00 0

โทรศัพท์เคล่ือนที่ 0.00 15,000

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 0.00 0

โต๊ะปฏิบัติงาน 0.00 0

จัดซ้ือโทรศัพท์ส านักงาน 2,950.00 6,000

ตู้เก็บเอกสาร 0.00 0

เคร่ืองปรับอากาศ 0.00 39,800

เคร่ืองปรับอากาศ แบบเยกส่วน 46,000.00 0

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เก้าอี้ส านักงาน 0.00 4,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 684,954.14 860,000

รวมงบด าเนินงาน 2,404,635.78 3,802,200

ค่าบริการไปรษณีย์ 221.00 20,000

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 109,332.60 120,000

ค่าไฟฟ้า 516,987.17 650,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 58,413.37 70,000

รวมค่าวัสดุ 578,925.10 484,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 4,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 69,617.00 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 93,838.00 100,000

วัสดุการเกษตร 7,910.00 20,000

วัสดุก่อสร้าง 3,280.00 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 11,400.00 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 26,600.00 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 39,869.00 30,000
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ปี 2563 ปี 2564ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0.00 0.00 0 %

13,000.00 0.00 0 %

6,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 35,000.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 14,500.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 22,000.00 -100 %

30,000.00 0.00 0 %

15,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 50,000.00 0 %

240,596.00 266,700.00

0.00 0.00 100 %

0.00 200,000.00 -100 %

0.00 60,000.00 -100 %

334,000.00 0.00 0 %

334,000.00 260,000.00

574,596.00 526,700.00

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 100,000

รวมงบลงทุน 189,846.00 265,400

โครงการติดต้ังฝ้าเพดานโรงจอดรถเทศบาลต าบลวังศาลา 0.00 0

ปรับปรุงห้องน้ า อาคารส านักงานเทศบาล 0.00 0

ค่าบ ารุงรักษาปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00 100,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่สอร้าง 0.00 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 39,880.00 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 189,846.00 165,400

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 9,416.00 0

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 0.00 0

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 0.00 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับงานส านักงาน 0.00 17,000

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 0.00 0

ตู้เย็น 0.00 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 0.00 33,600

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 0.00 0

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 28,200.00 0

ตู้ล าโพง 19,900.00 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนที่ 0.00 0

เคร่ืองบันทึกเสียง 0.00 0

เคร่ืองขยายเสียง (Power mixer) 43,500.00 0
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ปี 2563 ปี 2564ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0.00 0.00 0 %

6,000.00 6,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 20,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

6,000.00 26,000.00

6,000.00 26,000.00

18,000.00 30,000.00 -100 %

18,000.00 30,000.00

18,000.00 30,000.00

9,428,508.05 12,057,700.00

182,880.00 220,000.00 3.18 %

0.00 45,000.00 300 %

182,880.00 265,000.00

182,880.00 265,000.00

ค่าตอบแทน

รวมงบบุคลากร 216,276.00 407,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 201,718.00 180,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 216,276.00 407,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 14,558.00 227,000

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 18,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไป 8,697,402.78 11,231,600

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ 18,000.00 0

รวมรายจ่ายอ่ืน 18,000.00 0

รายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอื่น

รวมงบเงินอุดหนุน 76,000.00 26,000

งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการด าเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 0.00 20,000

รวมเงินอุดหนุน 76,000.00 26,000

โครงการด าเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 20,000.00 0

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอท่าม่วง 20,000.00 0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีในวันส าคัญของชาติและกิจกรรมตามนโยบายของจังหวัด

กาญจนบุรี
6,000.00 6,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น
30,000.00 0

  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565              หน้า 27



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

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0.00 35,000.00 0 %

0.00 35,000.00

1,014.00 5,000.00 0 %

21,316.00 50,000.00 -80 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

12,119.00 10,000.00 200 %

34,449.00 65,000.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

34,449.00 100,000.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

217,329.00 365,000.00

1,962,180.00 2,840,000.00 21.13 %

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,755,604.18 3,440,000

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

รวมงบลงทุน 4,708.00 40,500

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 234,103.00 587,500

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 4,708.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,708.00 40,500

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ Multifunction เลเซอร์  หรือ LED สี 0.00 15,000

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 0.00 2,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับงานประมวลผล 0.00 23,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 0.00 20,000

รวมงบด าเนินงาน 13,119.00 140,000

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 20,000

โครงการจัดประชุมประชาคม 0.00 30,000

รวมค่าใช้สอย 13,119.00 85,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 40,000

โครงการจัดการประชุมประชาคม 9,039.00 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 4,080.00 10,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 5,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 35,000

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 35,000
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ปี 2563 ปี 2564ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

42,000.00 60,000.00 0 %

231,060.00 260,000.00 0 %

262,542.00 370,000.00 -2.7 %

30,598.00 48,000.00 -4.17 %

2,528,380.00 3,578,000.00

2,528,380.00 3,578,000.00

493,250.00 1,100,000.00 -69.09 %

0.00 5,000.00 0 %

0.00 6,500.00 -7.69 %

0.00 0.00 100 %

37,900.00 40,000.00 -100 %

531,150.00 1,151,500.00

1,070.00 15,000.00 -33.33 %

0.00 80,000.00 -87.5 %

0.00 0.00 100 %

0.00 220,000.00 0 %

15,362.95 70,000.00 0 %

16,432.95 385,000.00

89,843.00 105,000.00 0 %

3,000.00 35,000.00 0 %

32,994.00 50,000.00 0 %

23,000.00 35,000.00 0 %วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 11,100.00 35,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 23,600.00 35,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 32,704.00 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 101,904.00 105,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 26,045.35 70,000

รวมค่าใช้สอย 89,582.35 330,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 20,000

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 467.00 220,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 63,070.00 10,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 10,000

รวมค่าตอบแทน 512,100.00 396,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0.00 45,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 29,600.00 0

ค่าเช่าบ้าน 0.00 6,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 482,500.00 340,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 5,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,397,515.51 4,166,000

รวมงบบุคลากร 2,397,515.51 4,166,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 337,579.00 360,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 41,195.00 46,000

เงินประจ าต าแหน่ง 43,117.33 60,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 220,020.00 260,000
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ปี 2563 ปี 2564ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

118,164.00 120,000.00 -16.67 %

267,001.00 345,000.00

8,170.00 0.00 0 %

8,170.00 0.00

822,753.95 1,881,500.00

0.00 11,300.00 -100 %

0.00 19,500.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

14,300.00 0.00 0 %

0.00 60,000.00 -50 %

17,800.00 17,800.00 -100 %

13,200.00 15,000.00 -100 %

22,000.00 44,000.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 10,000.00 0 %

67,300.00 177,600.00

67,300.00 177,600.00

3,418,433.95 5,637,100.00

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริหารงานคลัง 3,430,405.86 5,257,000

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

รวมค่าครุภัณฑ์ 132,300.00 40,000

รวมงบลงทุน 132,300.00 40,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 10,000

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเซอร์ หรือชนิด LED สี 15,000.00 0

อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ 700.00 0

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 0.00 0

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 44,000.00 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 0.00 30,000

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 0.00 0

โต๊ะปฏิบัติงานส านักงาน 0.00 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 16,500.00 0

จัดซ้ือตู้เหล็ก 23,700.00 0

เก้าอี้ส านักงาน 0.00 0

เคร่ืองปรับอากาศ 32,400.00 0

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 900,590.35 1,051,000

งบลงทุน

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000.00 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 10,000.00 0

รวมค่าวัสดุ 288,908.00 325,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์ 119,600.00 100,000
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ปี 2563 ปี 2564ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

13,064,271.00 18,059,800.00

246,840.00 413,000.00 -22.52 %

838,728.00 871,000.00 13.2 %

103,760.00 111,000.00 0 %

1,189,328.00 1,395,000.00

1,189,328.00 1,395,000.00

ค่าตอบแทน

รวมงบบุคลากร 1,213,194.00 1,417,000

งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 113,586.00 111,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,213,194.00 1,417,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 232,680.00 320,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 866,928.00 986,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0.00 475,200

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,361,911.64 17,551,300

รวมค่าใช้สอย 0.00 10,000

รวมงบด าเนินงาน 0.00 105,200

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 3,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 7,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0.00 4,200

รวมค่าตอบแทน 0.00 95,200

ค่าเช่าบ้าน 0.00 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 31,000

รวมงบบุคลากร 0.00 370,000

งบด าเนินงาน

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0.00 370,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 370,000
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ปี 2563 ปี 2564ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0.00 95,000.00 32.63 %

0.00 95,000.00

0.00 10,000.00 100 %

0.00 14,800.00 1.35 %

0.00 0.00 100 %

0.00 24,800.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 119,800.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 62,500.00 -100 %

0.00 28,500.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 48,000.00 -100 %ปั๊มสูบน้ าดับพลิง 0.00 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โทรศัพท์ส านักงาน 1,498.00 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ตู้แร็ค 0.00 0

ตู้ล็อกเกอร์ 0.00 0

เคร่ืองปรับอากาศ 0.00 21,000

เคร่ืองปรับอากาศ แบบเยกส่วน 23,000.00 0

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 4,216.00 306,000

งบลงทุน

วัสดุอื่น 0.00 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 105,000

วัสดุการเกษตร 0.00 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 20,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 40,000

รวมค่าใช้สอย 4,216.00 75,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 3,360.00 15,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 856.00 20,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 126,000

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 126,000
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ปี 2563 ปี 2564ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0.00 24,000.00 500 %

0.00 488,000.00 -100 %

0.00 484,000.00 -100 %

9,500.00 28,500.00 -100 %

46,400.00 58,000.00 -90 %

0.00 0.00 100 %

8,000.00 29,600.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

6,000.00 0.00 0 %

69,900.00 1,251,100.00

69,900.00 1,251,100.00

1,259,228.00 2,765,900.00

1,600.00 17,200.00 132.56 %

0.00 0.00 100 %

1,600.00 17,200.00

22,080.00 22,920.00 118.15 %

0.00 30,000.00 233.33 %โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดต้ังศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆ 16,720.00 50,000

รวมค่าตอบแทน 36,000.00 45,000

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 36,000.00 40,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 5,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 1,264,316.00 2,408,800

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวมค่าครุภัณฑ์ 46,906.00 685,800

รวมงบลงทุน 46,906.00 685,800

ครุภัณฑ์อื่น

ตู้เก็บอุปกรณ์ 0.00 0

ครุภัณฑ์สนาม

สุขาเคล่ือนที่แบบชักโครก 0.00 36,000

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 4,708.00 0

อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 700.00 0

จอแสดงภาพ 0.00 0

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 17,000.00 0

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 0.00 5,800

โครงการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 0.00 479,000

เคร่ืองตัดหญ้า 0.00 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 0.00 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เคร่ืองรับส่งวิทยุ 0.00 144,000

โครงการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 0.00 0
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ปี 2563 ปี 2564ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

24,740.00 30,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 40,000.00 0 %

440,482.74 248,580.00 -19.54 %

487,302.74 371,500.00

0.00 10,000.00 -100 %

21,360.00 60,000.00 0 %

78,225.00 120,000.00 -16.67 %

13,770.00 25,000.00 -100 %

14,338.00 0.00 100 %

2,600.00 48,915.00 2.22 %

0.00 10,000.00 -100 %

130,293.00 273,915.00

619,195.74 662,615.00

0.00 0.00 100 %

0.00 54,700.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 16,585.00 -100 %

0.00 520,000.00 -96.15 %

0.00 591,285.00

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 73,000.00 29,100

หัวฉีดน้ าดับเพลิง ชนิดลดแรงสะท้อน 0.00 0

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง

เคร่ืองผสมน้ ายาโฟมประจ ารถ 50,000.00 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี 23,000.00 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ 0.00 0

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ถังน้ า 0.00 9,100

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 133,266.00 220,000

รวมงบด าเนินงาน 329,085.90 755,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 27,820.00 50,000

วัสดุอื่น 0.00 0

วัสดุการเกษตร 9,420.00 0

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 1,290.00 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,931.00 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 80,805.00 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 78,974.90 200,000

รวมค่าใช้สอย 159,819.90 490,000

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิก อปพร. 0.00 100,000

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 40,605.00 40,000

โครงการสร้างวินัยจราจรขับขี่ปลอดภัยให้แก่เยาวชนและประชาชน 23,520.00 0
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ปี 2563 ปี 2564ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0.00 591,285.00

50,000.00 0.00 0 %

50,000.00 0.00

50,000.00 0.00

669,195.74 1,253,900.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

1,928,423.74 4,019,800.00

1,172,640.00 1,260,000.00 4.29 %

141,648.00 151,000.00 1.99 %

17,772.00 18,000.00 -65 %

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 138,768.00 154,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 20,652.00 6,300

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,119,420.00 1,314,000

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,666,401.90 3,272,900

แผนงานการศึกษา

รวมงบด าเนินงาน 0.00 80,000

รวมงานจราจร 0.00 80,000

วัสดุจราจร 0.00 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 60,000

ค่าวัสดุ

โครงการสร้างวินัยจราจรขับขี่ปลอดภัยให้แก่ประชาชนและเยาวชน 0.00 30,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

งานจราจร

งบด าเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 402,085.90 784,100

อุดหนุนโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น
0.00 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวมงบลงทุน 73,000.00 29,100

งบเงินอุดหนุน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

1,332,060.00 1,429,000.00

1,332,060.00 1,429,000.00

0.00 118,000.00 4.24 %

0.00 0.00 100 %

49,550.00 68,000.00 -100 %

49,550.00 186,000.00

10,000.00 13,000.00 -61.54 %

11,000.00 30,000.00 -66.67 %

0.00 0.00 100 %

0.00 10,000.00 0 %

21,000.00 53,000.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 7,000.00 0 %

0.00 7,000.00

70,550.00 246,000.00

0.00 2,000.00 -100 %

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

  โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 7,000

รวมงบด าเนินงาน 64,350.00 263,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0.00 7,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 20,000

รวมค่าใช้สอย 22,800.00 45,000

ค่าวัสดุ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 20,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 22,800.00 10,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 5,000

รวมค่าตอบแทน 41,550.00 191,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0.00 68,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 41,550.00 0

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 123,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,278,840.00 1,474,300

รวมงบบุคลากร 1,278,840.00 1,474,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

10,000.00 0.00 0 %

10,000.00 2,000.00

10,000.00 2,000.00

1,412,610.00 1,677,000.00

0.00 0.00 100 %

322,600.00 280,000.00 8.57 %

149,720.00 0.00 100 %

472,320.00 280,000.00

14,030.00 15,000.00 8,483.33 %

908,215.88 1,257,000.00 -100 %

922,245.88 1,272,000.00

1,394,565.88 1,552,000.00

0.00 65,000.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

400,000.00 340,000.00 -2.94 %

2,519,920.00 2,529,000.00 4.8 %

2,919,920.00 2,934,000.00

2,919,920.00 2,934,000.00

4,314,485.88 4,486,000.00

5,727,095.88 6,163,000.00รวมแผนงานการศึกษา 6,156,150.08 6,354,300

แผนงานสาธารณสุข

รวมงบเงินอุดหนุน 3,259,100.00 2,980,500

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,812,960.08 4,617,000

อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 2,794,100.00 2,650,500

รวมเงินอุดหนุน 3,259,100.00 2,980,500

อุดหนุนกิจกรรม/โครงการด้านการศึกษา 400,000.00 0

อุดหนุนกิจกรรมด้านการศึกษา 0.00 330,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการแข่งขันกีฬากลุ่มชาววัง 65,000.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าวัสดุ 1,047,310.08 1,287,500

รวมงบด าเนินงาน 1,553,860.08 1,636,500

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 1,287,500

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,047,310.08 0

รวมค่าใช้สอย 506,550.00 349,000

ค่าวัสดุ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 364,050.00 304,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กเยาวชน 142,500.00 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0.00 15,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 1,343,190.00 1,737,300

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 0.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

266,700.00 796,000.00 -48.49 %

0.00 1,000.00 0 %

42,000.00 42,000.00 0 %

737,616.00 1,115,000.00 -24.66 %

68,568.00 92,000.00 19.57 %

1,114,884.00 2,046,000.00

1,114,884.00 2,046,000.00

0.00 250,000.00 -15.6 %

0.00 5,000.00 0 %

0.00 40,000.00 -87.5 %

0.00 0.00 100 %

8,400.00 15,000.00 -100 %

8,400.00 310,000.00

14,130.00 205,000.00 46.34 %

25,240.00 40,000.00 -62.5 %

0.00 0.00 100 %

43,063.15 50,000.00 0 %

82,433.15 295,000.00

99,650.00 70,000.00 0 %วัสดุส านักงาน 79,805.00 70,000

รวมค่าใช้สอย 151,261.61 400,000

ค่าวัสดุ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 35,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 40,221.61 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,540.00 15,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 100,500.00 300,000

รวมค่าตอบแทน 8,400.00 236,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0.00 15,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,400.00 0

ค่าเช่าบ้าน 0.00 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 211,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 5,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 988,730.00 1,403,000

รวมงบบุคลากร 988,730.00 1,403,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 701,275.00 840,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 68,935.00 110,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0.00 1,000

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 176,520.00 410,000

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
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4,845.00 20,000.00 -50 %

28,206.00 20,000.00 0 %

0.00 10,000.00 0 %

0.00 30,000.00 0 %

43,223.00 100,000.00 -20 %

0.00 0.00 100 %

0.00 10,000.00 0 %

65,180.00 60,000.00 33.33 %

241,104.00 320,000.00

106,683.94 0.00 0 %

14,798.10 20,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

3,210.00 10,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

124,692.04 30,000.00

456,629.19 955,000.00

7,000.00 4,000.00 -100 %

9,000.00 4,500.00 -100 %

0.00 2,000.00 -100 %

0.00 15,000.00 -100 %

8,800.00 0.00 0 %

22,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

46,800.00 25,500.00

อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 1,400.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,400.00 0

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 0.00 0

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 0.00 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 0.00 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ส านักงาน 0.00 0

โทรศัพท์ส านักงาน 0.00 0

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เก้าอี้ส านักงาน 0.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 96,049.94 40,000

รวมงบด าเนินงาน 463,350.55 991,000

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 324.46 10,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0.00 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 14,814.15 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 80,911.33 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 59,940.00 80,000

รวมค่าวัสดุ 207,639.00 315,000

วัสดุการเกษตร 0.00 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 29,351.00 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 23,718.00 20,000

วัสดุก่อสร้าง 9,825.00 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000.00 10,000
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46,800.00 25,500.00

1,618,313.19 3,026,500.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

59,400.00 90,000.00 122.22 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

59,400.00 90,000.00

10,470.00 22,000.00 36.36 %

0.00 10,000.00 0 %

26,541.00 150,000.00 0 %

0.00 50,000.00 -60 %

1,000,000.00 1,000,000.00 0 %

0.00 25,000.00 0 %

0.00 30,000.00 33.33 %

67,800.00 200,000.00 -100 %

274,700.00 0.00 100 %โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) 298,100.00 300,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 40,000

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 143,930.00 0

โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข 1,000,000.00 1,000,000

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโรคข้อเข่าเส่ือมและการบริหารข้อเข่า 0.00 25,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 154,117.00 150,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า 0.00 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการกักสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 0.00 10,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสััตว์ 19,485.00 30,000

รวมค่าตอบแทน 68,400.00 251,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0.00 1,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 68,400.00 200,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 50,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 811,000

รวมงบบุคลากร 0.00 811,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 190,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 1,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0.00 620,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบบุคลากร

รวมงบลงทุน 1,400.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 1,453,480.55 2,394,000
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ปี 2563 ปี 2564ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0.00 0.00 0 %

0.00 5,000.00 0 %

6,000.00 5,000.00 0 %

1,385,511.00 1,497,000.00

0.00 0.00 100 %

104,500.00 200,000.00 0 %

104,500.00 200,000.00

1,549,411.00 1,787,000.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 300,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 300,000.00

0.00 300,000.00

1,549,411.00 2,087,000.00

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 1,822,357.00 3,082,000

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

รวมเงินอุดหนุน 0.00 200,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 200,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 0.00 200,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อ าเภอท่าม่วงและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 25,000

รวมงบลงทุน 0.00 25,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เคร่ืองพ่นยา 0.00 25,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 66,000.00 210,000

รวมงบด าเนินงาน 1,822,357.00 2,046,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 0.00 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 66,000.00 200,000

รวมค่าใช้สอย 1,687,957.00 1,585,000

ค่าวัสดุ

โครงการรณรงค์ประหยัดทรัพยากรน้ า 0.00 5,000

โครงการวังศาลาสีเขียว 0.00 5,000

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน 72,325.00 0
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ปี 2563 ปี 2564ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

3,167,724.19 5,113,500.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00รวมค่าใช้สอย 0.00 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 0.00 100,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 0.00 1,092,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 3,275,837.55 6,568,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 15,000

รวมงบด าเนินงาน 0.00 131,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 10,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 0.00 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 10,000

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0.00 1,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 106,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 100,000

รวมงบบุคลากร 0.00 961,000

งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 1,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 961,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0.00 360,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 600,000
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ปี 2563 ปี 2564ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

1,402,617.93 2,341,500.00 -100 %

60,000.00 78,000.00 -100 %

1,177,112.39 1,696,000.00 -100 %

134,518.90 182,000.00 -100 %

2,774,249.22 4,297,500.00

2,774,249.22 4,297,500.00

0.00 341,000.00 -100 %

0.00 10,000.00 -100 %

0.00 252,000.00 -100 %

2,100.00 10,000.00 -100 %

2,100.00 613,000.00

0.00 20,000.00 -100 %

9,000.00 50,000.00 -100 %

74,198.00 50,000.00 -100 %

83,198.00 120,000.00รวมค่าใช้สอย 37,520.00 0

ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 19,580.00 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 17,940.00 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,200.00 0

รวมค่าตอบแทน 51,700.00 0

ค่าเช่าบ้าน 47,500.00 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,774,890.03 0

รวมงบบุคลากร 2,774,890.03 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,196,393.00 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 133,673.00 0

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,378,074.03 0

เงินประจ าต าแหน่ง 66,750.00 0

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 100,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 100,000

รวมงบด าเนินงาน 0.00 100,000
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ปี 2563 ปี 2564ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

74,015.00 100,000.00 -100 %

0.00 40,000.00 -100 %

0.00 2,000.00 -100 %

9,060.00 50,000.00 -100 %

0.00 20,000.00 -100 %

83,075.00 212,000.00

168,373.00 945,000.00

0.00 16,000.00 -100 %

0.00 32,400.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

4,500.00 0.00 0 %

2,200.00 0.00 0 %

16,000.00 0.00 0 %

22,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

17,000.00 0.00 0 %

0.00 180,000.00 -100 %

27,000.00 0.00 0 %

15,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

103,700.00 228,400.00

103,700.00 228,400.00

3,046,322.22 5,470,900.00

งานไฟฟ้าและประปา

รวมงบลงทุน 56,200.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 3,088,797.03 0

อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 700.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 56,200.00 0

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 0.00 0

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 0.00 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน 0.00 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 0.00 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 0.00 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 22,000.00 0

ล้อวัดระยะทาง 0.00 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ส ารวจ

เทปวัดระยะ 0.00 0

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 23,000.00 0

ตู้เก็บเอกสาร 5,500.00 0

เก้าอี้ส านักงาน 5,000.00 0

เคร่ืองปรับอากาศ 0.00 0

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 257,707.00 0

งบลงทุน

วัสดุอื่น 0.00 0

รวมค่าวัสดุ 168,487.00 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,160.00 0

วัสดุส านักงาน 93,777.00 0

วัสดุการเกษตร 40,550.00 0
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ปี 2563 ปี 2564ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

516,380.00 350,900.00 -100 %

338,618.59 200,000.00 -100 %

854,998.59 550,900.00

621,886.00 500,000.00 -100 %

9,460.00 500,000.00 -100 %

32,280.00 50,000.00 -100 %

116,978.00 160,000.00 -100 %

780,604.00 1,210,000.00

1,635,602.59 1,760,900.00

0.00 19,000.00 -100 %

0.00 146,000.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 133,000.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 14,000.00 -100 %

0.00 17,000.00 -100 %

0.00 24,000.00 -100 %

0.00 28,000.00 -100 %

ครุภัณฑ์ส ารวจ

เคร่ืองวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ 0.00 0

ไม้ชักฟิวซ์ 0.00 0

ลอกสลิงดึงสาย 0.00 0

รอกโซ่ 0.00 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ปั๊มหางหอย ชนิดเคร่ืองยนต์เบนซิน 30,000.00 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เคร่ืองสูบน้ าแบบท่อสูบพญานาค ชนิดเคร่ืองยนต์เบนซิน 48,000.00 0

ปั๊มน้ าซับเมริสซ์ 0.00 0

เคร่ืองสูบน้ า 0.00 0

เคร่ืองสูบน้ า แบบท่อสูบน้ าพญานาค 82,000.00 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เคร่ืองตัดหญ้า 0.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 454,281.00 0

รวมงบด าเนินงาน 788,666.85 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,700.00 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 126,536.00 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 199,030.00 0

วัสดุก่อสร้าง 118,015.00 0

รวมค่าใช้สอย 334,385.85 0

ค่าวัสดุ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 153,500.00 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 180,885.85 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

งบด าเนินงาน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

0.00 381,000.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

291,500.00 0.00 0 %

498,000.00 0.00 0 %

0.00 427,000.00 -100 %

0.00 497,000.00 -100 %

246,500.00 0.00 0 %

213,500.00 0.00 0 %

480,500.00 0.00 0 %

480,500.00 0.00 0 %

0.00 351,000.00 -100 %

0.00 245,000.00 -100 %

422,000.00 0.00 0 %

480,000.00 0.00 0 %

479,500.00 0.00 0 %

494,000.00 0.00 0 %

0.00 992,000.00 -100 %

0.00 207,000.00 -100 %

495,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 ซอย 4(ข้างวัดส านักคร้อ) 498,000.00 0

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4  วังศาลาการ์เด้น 499,000.00 0

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1  ซอย 1 ต่อจากของเดิม 126,000.00 0

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ซอย 1 แยกบ้านคุณชัย นาคสงค์ 320,000.00 0

โครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 0.00 0

โครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 3 ซอย 2 0.00 0

โครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่  7 หน้าร้านค้าโก๊บอย 0.00 0

โครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 ซอย 2 0.00 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักหมู่ 

10 ซอยตรงข้ามโรงสี
0.00 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง เป็นถนน ค.ส.ล. หมู่ 6 ซอยบ้านคุณวันนา ขาว 0.00 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอยบ้านคุณเม่งคาย 0.00 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก หมู่

 4 ซอยบ้านผู้ใหญ่น้อย
0.00 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 ซอยบ้านผู้ช่วยดี 0.00 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 0.00 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ซอยศาลเจ้า (ต่อจากของเดิม) 0.00 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ซอย 6 0.00 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 หมู่บ้านวังศาลาการ์เด้นท์ 1 0.00 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ซอยบ้านคุณบรรจบ กล่ินนิ่ม 0.00 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 0.00 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ซอย 7 0.00 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 5 ซอยศาลเจ้า (ต่อจากของเดิม) 282,500.00 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ซอยบ้านคุณอนุกูล ภาคภูมิ 0.00 0

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 1 ซอย 2 470,000.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 160,000.00 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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ปี 2563 ปี 2564ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 257,000.00 -100 %

487,000.00 0.00 0 %

0.00 495,000.00 -100 %

0.00 495,000.00 -100 %

498,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 495,000.00 -100 %

0.00 100,000.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 306,100.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 495,000.00 -100 %

490,000.00 0.00 0 %

494,000.00 0.00 0 %

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ 2 ซอย 5 0.00 0

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ 3 ซอย 2 0.00 0

โครงการปรับปุรงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 6 ซอย 1 ถึง บ้าน สท.ปรีชา สุข

จิต
499,000.00 0

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอกนรีต หมู่ 9 ซอย 4 0.00 0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ซอย 4 472,500.00 0

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 5 0.00 0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 8 (บ้านนายเก้ว เลียบคลอง

ชลประทาน)
471,000.00 0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 9 ซอย 2 เชื่อม ซอย 4 479,000.00 0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 ซอยวอนเพียรนิมิตร 476,000.00 0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 ซอยบ้านลุงวงศ์ 465,000.00 0

โครงการปรับปรุงซุ้มทางเข้าเทศบาลต าบลวังศาลา 196,452.00 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 ซอย 5 486,000.00 0

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 0.00 0

ค่าปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 ซอย 2 เชื่อมถนนแสงชูโตสายใหม่ 482,000.00 0

โครงการฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล.หมู่ 9 ซอย 2 0.00 0

โครงการฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 ซอย 2 (ต่อจากของเดิม) 486,000.00 0

โครงการฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 ซอย 3 (ต่อจากของเดิม) 486,000.00 0

โครงการฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 2 บริเวณหลังวัดวังศาลาถึงโรงแรม

เดอะชิวเฮ้าส์
0.00 0

โครงการฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 6 ซอย 1 0.00 0

โครงการฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 1 ซอย 1 0.00 0

โครงการฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 10 ฝ่ังซ้ายไปส านักคร้อ 0.00 0

โครงการฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 4 ซอยข้างบ้านผู้ใหญ่น้อย 486,000.00 0

โครงการฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 4 บริเวณสามแยกหนองเสือ 0.00 0

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 จากหอนาฬิกา 494,000.00 0

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ซอย 9 494,000.00 0
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ปี 2563 ปี 2564ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

490,000.00 0.00 0 %

490,000.00 0.00 0 %

490,000.00 0.00 0 %

0.00 386,000.00 -100 %

309,000.00 0.00 0 %

0.00 497,000.00 -100 %

0.00 497,000.00 -100 %

0.00 498,000.00 -100 %

0.00 497,000.00 -100 %

0.00 497,000.00 -100 %

0.00 497,000.00 -100 %

434,000.00 0.00 0 %

0.00 349,000.00 -100 %

0.00 145,000.00 -100 %

0.00 500,000.00 -100 %

8,763,000.00 9,725,100.00

8,763,000.00 10,106,100.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

100,670.95 0.00 0 %

0.00 124,000.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

100,670.95 124,000.00

100,670.95 124,000.00

รวมเงินอุดหนุน 547,825.02 0

รวมงบเงินอุดหนุน 547,825.02 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 7 ซอยโก๊บอย 0.00 0

โครงการขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 7 เชื่อม หมู่ 8 423,028.78 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 5 ซอย 1 (บ้านป้าหมวย) 65,812.49 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 10 0.00 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 4 ซอยบ้านป้าเหง่ียม 58,983.75 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 8,668,452.00 0

รวมงบลงทุน 8,828,452.00 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซ่ึง

ส่ิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน 0.00 0

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 8 ซอย 2 0.00 0

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 8 ซอยหอนาฬิกา 0.00 0

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 เชื่อมบ้านป่าดิบ 0.00 0

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 8 0.00 0

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 ซอย 4 0.00 0

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 6 ซอย 5 0.00 0

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 2 ซอย 5 0.00 0

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 3 ซอย 4 และ ซอย 6 0.00 0

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 10 ซอย 2 0.00 0

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 10 ซอย 4 0.00 0

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 ซอย 1 แยกต้นโพธิ์ 0.00 0

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 ซอยบ้านผู้ใหญ่วุ้น 0.00 0

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ 4 ซอย 2 0.00 0

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ 5 ซอยบ้านป้าหมวย 0.00 0
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ปี 2563 ปี 2564ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

10,499,273.54 11,991,000.00

837,000.00 864,000.00 0 %

93,000.00 96,000.00 200 %

930,000.00 960,000.00

930,000.00 960,000.00

0.00 80,000.00 0 %

0.00 80,000.00

606,250.00 950,000.00 -15.79 %

94,882.00 200,000.00 -50 %

84,875.88 300,000.00 0 %

786,007.88 1,450,000.00

2,500.00 20,000.00 400 %

31,920.00 100,000.00 0 %

501,759.00 600,000.00 0 %

19,480.00 40,000.00 50 %

555,659.00 760,000.00

1,341,666.88 2,290,000.00

ครุภัณฑ์โรงงาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 678,227.00 860,000

รวมงบด าเนินงาน 1,700,526.22 2,140,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 603,507.00 600,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 19,140.00 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,600.00 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 45,980.00 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,022,299.22 1,200,000

ค่าวัสดุ

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน 0.00 100,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 159,975.22 300,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 862,324.00 800,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 80,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 80,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 960,000.00 1,152,000

รวมงบบุคลากร 960,000.00 1,152,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 864,000.00 864,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 96,000.00 288,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานไฟฟ้าและประปา 10,164,943.87 0

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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ปี 2563 ปี 2564ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

5,000.00 0.00 0 %

0.00 70,000.00 -100 %

5,000.00 0.00 0 %

6,000.00 0.00 0 %

7,000.00 0.00 0 %

0.00 50,000.00 0 %

23,000.00 120,000.00

23,000.00 120,000.00

2,294,666.88 3,370,000.00

15,840,262.64 20,831,900.00

257,700.00 280,000.00 5 %

108,000.00 108,000.00 0 %

12,000.00 12,000.00 0 %

377,700.00 400,000.00

377,700.00 400,000.00

0.00 33,000.00 3.03 %

0.00 48,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

9,000.00 10,000.00 -100 %

9,000.00 91,000.00รวมค่าตอบแทน 0.00 92,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0.00 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0

ค่าเช่าบ้าน 0.00 48,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 34,000

รวมงบบุคลากร 360,029.00 414,000

งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000.00 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 360,029.00 414,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 240,029.00 294,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000.00 108,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,660,526.22 3,342,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 15,914,267.12 3,342,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 50,000

รวมงบลงทุน 0.00 50,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 50,000

แท่นตัดไฟเบอร์ 0.00 0

ปั๊มลมไฟฟ้า 0.00 0

เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง 0.00 0

ตู้เชื่อมไฟฟ้า 0.00 0

เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ 0.00 0
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ปี 2563 ปี 2564ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0.00 20,000.00 -75 %

0.00 0.00 100 %

0.00 20,000.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

9,000.00 111,000.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

700.00 0.00 0 %

700.00 0.00

700.00 0.00

387,400.00 511,000.00

203,380.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 250,000.00 -20 %

0.00 30,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

12,630.00 50,000.00 0 %โครงการส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 0.00 50,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 0.00 30,000

โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 134,030.00 0

โครงการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้น า และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน 0.00 200,000

โครงการศูนย์สามวัยสายใยรักแห่งครอบครัว 0.00 30,000

โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้สูงอายุ และกลุ่มต่างๆ 226,750.00 250,000

โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ 0.00 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบด าเนินงาน

รวมงบลงทุน 27,408.00 15,000

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 387,437.00 571,000

อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 700.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 27,408.00 15,000

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 0.00 15,000

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 4,708.00 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 22,000.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 0.00 30,000

รวมงบด าเนินงาน 0.00 142,000

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 30,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 15,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 5,000
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ปี 2563 ปี 2564ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0.00 0.00 0 %

0.00 30,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

216,010.00 360,000.00

216,010.00 360,000.00

30,000.00 30,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

40,000.00 40,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

70,000.00 70,000.00

70,000.00 70,000.00

286,010.00 430,000.00

673,410.00 941,000.00

0.00 150,000.00 -66.67 %

0.00 150,000.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 150,000.00รวมงบด าเนินงาน 229,978.00 100,000

งบเงินอุดหนุน

วัสดุกีฬา 99,970.00 50,000

รวมค่าวัสดุ 99,970.00 50,000

รวมค่าใช้สอย 130,008.00 50,000

ค่าวัสดุ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 130,008.00 50,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 423,470.00 900,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 810,907.00 1,471,000

รวมเงินอุดหนุน 40,000.00 270,000

รวมงบเงินอุดหนุน 40,000.00 270,000

อุดหนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0.00 40,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอท่าม่วง 40,000.00 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพในชุมชน 0.00 200,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 30,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าใช้สอย 383,470.00 630,000

รวมงบด าเนินงาน 383,470.00 630,000

โครงการสัมพันธ์รักพิทักษ์ครอบครัว 0.00 0

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันภัยยาเสพติดให้แก่เยาวชนและเด็กนักเรียน 10,130.00 60,000

โครงการส่งเสริมอาชีพสู่ OTOP 12,560.00 0
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ปี 2563 ปี 2564ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0.00 50,000.00 -30 %

0.00 50,000.00

0.00 50,000.00

0.00 200,000.00

10,680.00 30,000.00 0 %

41,915.00 19,000.00 163.16 %

0.00 0.00 100 %

52,595.00 49,000.00

52,595.00 49,000.00

52,595.00 49,000.00

52,595.00 249,000.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

ค่าตอบแทน

รวมงบบุคลากร 0.00 2,015,000

งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 69,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 2,015,000

เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 691,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0.00 1,195,000

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 335,823.00 265,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมงบด าเนินงาน 105,845.00 130,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 105,845.00 130,000

โครงการวันสงกรานต์ 46,240.00 50,000

รวมค่าใช้สอย 105,845.00 130,000

โครงการงานประเพณีส าคัญทางศาสนา 14,630.00 30,000

โครงการวันลอยกระทง 44,975.00 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

งบด าเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 35,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 229,978.00 135,000

สนับสนุนการจัดการกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 0.00 35,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 35,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

รวมงบลงทุน 0.00 21,900

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 3,146,500

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0.00 15,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 21,900

ตู้เหล็ก 0.00 6,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 0.00 1,109,600

งบลงทุน

วัสดุอื่น 0.00 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 153,600

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 50,000

วัสดุส านักงาน 0.00 61,600

วัสดุการเกษตร 0.00 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 120,000

ค่าวัสดุ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 20,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 10,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 40,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 836,000

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 60,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 766,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 500,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 500,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 1,060,000

ค่าวัสดุ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 20,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 200,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 10,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 830,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 270,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0.00 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 85,000

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 165,000

รวมงบบุคลากร 0.00 2,063,000

งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 74,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 2,063,000

เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 18,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 687,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0.00 1,284,000

งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
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0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส านักปลัด) 0.00 610,000

โครงการตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC หมู่ 1 บ้านวังศาลา 0.00 494,000

ค่าปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 6 ซอย 7 0.00 500,000

โครงการติดต้ังไฟฟ้าโคมกิ่งเด่ียว หมู่ 10 (สามแยก ต.วังศาลา ถึง ต.ตะคร้ าเอน) 0.00 500,000

โครงการก่อสร้างแท่นศาลพระพรหมและศาลพระภูมิ (ส านักปลัด) 0.00 200,000

โครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 9 ซอย 2 0.00 500,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ซอยบ้านป้าหมวย 0.00 242,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ซอยบ้านคุณสยาม 0.00 477,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 แยกบ้านป้าหมวย 0.00 456,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ซอยบ้านนายปัญญา 0.00 500,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ซอย 1 แยกบ้านคุณวัชรี (ต่อจาก

ของเดิม)
0.00 500,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ซอยบ้านคุณทองมอญ 0.00 498,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ซอยบ้านคุณอ านวย อุ้ยฟัก 0.00 148,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 หลังวัดวังศาลา 0.00 300,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 4 ซอยบ้านนายปรีชา แก้วกอง 0.00 215,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ซอยบ้านคุณนิยม  มีแก้ว 0.00 350,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 50,000

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รวมงบด าเนินงาน 0.00 2,560,000

งบลงทุน

วัสดุอื่น 0.00 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 1,230,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 0.00 160,000
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ปี 2563 ปี 2564ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

60,777,157.26 79,000,000.00รวมทุกแผนงาน 59,744,125.40 79,000,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0.00 200,000

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 200,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 200,000

รวมงบด าเนินงาน 0.00 200,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

ขุดลอกคลอง/ท่อระบายน้ า/แหล่งน้ า ภายในเขตต าบลวังศาลา 0.00 200,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวมงานก่อสร้าง 0.00 12,763,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 15,909,500

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 8,090,000

รวมงบลงทุน 0.00 8,140,000

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 0.00 100,000

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 2 หมู่บ้านเพิ่มพูนวิลล่า 0.00 500,000

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 4 ซอยวาเลนไทน์ 0.00 500,000

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 2 ซอย 7 0.00 500,000
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รวม
รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลวังศาลา
อ าเภอทา่ม่วง   จังหวัดกาญจนบรุี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 79,000,000 บาท แยกเปน็

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 23,966,000 บาท

งบกลาง 23,966,000 บาท
งบกลาง 23,966,000 บาท
เงนิสมทบกองทนุประกันสังคม 334,000 บาท

 เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุประกันสังคม ตามพระราชบญัญัติประกันสังคม พ.ศ.
2533 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2542 และกฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินสมทบ
เข้ากองทนุประกันสังคม เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีวา่งงาน พ.ศ. 2546 
ประกอบกับข้อ 33 แหง่ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดักาญจนบรีุ 
เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวนัที่ 30 กรกฎาคม 2547  
 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.5/ว9  ลงวนัที่ 
22 มกราคม 2557   

เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 15,000 บาท
 - เพื่อเปน็เงินสบทบกองทนุเงินทดแทน เพื่อใหค้วามคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบ
อันตราย เจ็บปว่ย ตาย อันเนื่องมากจากการท างานใหแ้ก่นายจ้าง
 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4172 ลง
วนัที ่24 ธนัวาคม 2561
 - ตามพระราชบญัญัติเงินทดแทน (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561

เงนิสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา 400,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา  ของเทศบาล
ต าบลวงัศาลา ตามความจ าเปน็     

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 17,586,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอาย ุ60 ปบีริบรูณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบติัครบถ้วน 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที ่4 ) พ.ศ. 2562 และ
หนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท
0810.6/ว1994 ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2563 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลงคร้ังที ่1/2563 หน้าที ่58 
ล าดับที ่1
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,185,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็เงินเบี้ยยังชีพคนพกิารและทพุพลภาพ ที่มีสิทธแิละคุณสมบติัครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
พกิารใหค้นพกิารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที ่
4) พ.ศ. 2562 ด าเนินการเพื่อรองรับการจัดสวสัดิการเบี้ยความพกิารใหแ้ก่คนพกิารที่มี
สิทธติามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดที่ได้แสดงความจ านงโดยการขอขึ้นทะเบยีนเพื่อขอรับเงิน
เบี้ยความพกิารไวก้ับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นแล้ว โดยคนพกิารที่มีอาย ุ18 ปขีึ้นไป
ได้รับเบี้ยความพกิารคนละ 800 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที ่25 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) และคนพกิารที่มีอายุต่ ากวา่ 18 ปจีะได้รับเบี้ยความพกิารคน
ละ 1,000 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที ่28 เมษายน พ.ศ. 2563) 
(ประมาณการจากข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น และประมาณการเพิ่มเติม) ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธขิอง
เทศบาลต าบลวงัศาลา 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลงคร้ังที ่1/2563 หน้าที ่58 
ล าดับที ่2

เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 210,000 บาท
เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการเงินสงเคราะหเ์พื่อการยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ แก่ผู้ปว่ยเอดส์ที่
แพทย์รับรองและได้ท าการวนิิจฉัยแล้ว โดยต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น และต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท0810.6/ว1994 ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2563 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลงคร้ังที ่1/2563 หน้าที ่58 
ล าดับที ่3

เงนิส ารองจ่าย 500,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเปน็เงินส ารองจ่าย โดยใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นสามารถใช้เงินส ารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภยัเกิดขึ้นหรือบรรเทาปญัหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเปน็ส่วนรวม  หรือกรณีการปอ้งกันและยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภยั  หรือ
คาดวา่จะเกิดสาธารณภยัได้  ซ่ึงการอนุมัติใหใ้ช้เงินส ารองจ่ายใหเ้ปน็อ านาจของคณะ
ผู้บริหารทอ้งถิ่น ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยวธิกีารงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 2 ข้อ 19
 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1179  ลง
วนัที ่15 เมษายน 2563    
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 40,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปญัหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร  สามเหล่ียมหยุดตรวจ  ปา้ย
จราจร  กระจกโค้งจราจร  กระบองไฟจราจร  กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใส่น้ า เสาล้มลุกจราจร เส้ือจราจร  ยางชะลอความเร็วรถ เปน็ต้น
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว3892  ลงวนัที่ 28 มิถุนายน 2562

เงนิช่วยค่าครองชีพผู้รบับ านาญ (ช.ค.บ.) 25,000 บาท

เงนิบ ารงุสันนิบาตแหง่ประเทศไทย 54,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ     
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญของราชการ
ส่วนทอ้งถิ่น (ฉบบัที ่12) พ.ศ.2551

 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย  ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไวใ้นข้อบงัคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2541 ข้อ 16  
ก าหนดใหช้ าระค่าบ ารุงไม่น้อยกวา่ร้อยละหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับจริง
ประจ าปทีี่ผ่านมา  ยกเวน้เงินกู ้เงินจ่ายขาดสะสม และเงินอุดหนุนทกุประเภท แต่ไม่
เกินเจ็ดแสนหา้หมื่นบาทการค านวณ ในปงีบประมาณ 2563  เทศบาลมีรายรับของ
งบประมาณทั่วไปทั้งส้ิน 68,592,368 บาท คงหกัจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป 
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ านวน 36,847,200 บาท  คงเหลือรายรับจริงที่จะน าไป
ค านวณเปน็เงิน 31,745,168 บาท  เมื่อค านวณร้อยละ 1/6 (0.00167) แล้วเทศบาล
ต้องจ่ายเปน็ค่าบ ารุง ส.ท.ท. จ านวน 31,745,168 x 0.00167  = 53,014.40 บาท จึง
ต้ังจ่ายไว ้จ านวน  54,000.- บาท
 - ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง่ประเทศ (ส.ท.ท.) ที ่ส.ท.ท.787/25641 ลง
วนัที ่10 ตุลาคม 2561

เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถ่ิน (ก.บ.ท.) 1,260,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น โดยค านวณ
จากประมาณการรายรับตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ปงีบประมาณ 2565 โดย
ไม่ต้องน ารายรับประเภทพนัธบตัร  เงินกู ้ เงินที่มีผู้อุทศิให ้ และเงินอุดหนุนทกุ
ประเภทมาค านวณ  โดยเทศบาลใหค้ านวณในอัตราร้อยละ 3  (เทศบาลได้ประมาณ
การรายรับของงบประมาณทั่วไป ประจ าปี 2565 เปน็เงินทั้งส้ิน 79,000,000.- บาท  
หกัรายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จ านวน 37,000,000.- 
บาท  คงเหลือรายได้จ านวน 42,000,000.- บาท น ามาค านวณ 42,000,000 x 3% = 
1,260,000 บาท
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.5/ว6038 ลงวนัที่ 7 ตุลาคม 
2563
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เงนิสมทบทนุหลักประกันสุขภาพในระดับทอ้งถ่ินหรอืพ้ืนที่ 267,000 บาท
 - โดยด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เร่ืองการ
ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบล หรือเทศบาลด าเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทอ้งถิ่น หรือพื้นที ่พ.ศ. 2557  
โดยเทศบาลสมทบไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของงบประมาณที ่สปสช.ใหก้ารสนับสนุนคือ
จ านวน 45 บาท/คน คูณด้วยจ านวนประชากร  (จ านวณประชากร ณ พ.ค.2564   คิด
เปน็ 11,828x45x50% = 266,130)  จึงต้ังจ่ายไว ้  จ านวน  267,000.- บาท     
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการต้ังงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นเพื่อสมทบกองทนุ พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที ่1) พ.ศ.2563

เงนิช่วยพิเศษ
เงนิช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือพเิศษใหก้ับข้าราชการ/พนักงาน ในสังกัดเทศบาล ตาม
ความจ าเปน็     
 - ตามประกาศ ก.ท. เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจ่ายเงินช่วยพเิศษ กรณีพนักงาน
เทศบาล ผู้รับบ านาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560 ลงวนัที่ 30 
พฤศจิกายน 2560

เงนิช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง 30,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือพเิศษใหก้ับพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาล ตามความ
จ าเปน็     
 - ตามประกาศ ก.ท. เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจ่ายเงินช่วยพเิศษ กรณีพนักงาน
เทศบาล ผู้รับบ านาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560 ลงวนัที่ 30 
พฤศจิกายน 2560

เงนิช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า 30,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือพเิศษใหก้ับลูกจ้างประจ า ในสังกัดเทศบาล ตามความ
จ าเปน็     
 - ตามประกาศ ก.ท. เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจ่ายเงินช่วยพเิศษ กรณีพนักงาน
เทศบาล ผู้รับบ านาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560 ลงวนัที่ 30 
พฤศจิกายน 2560
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แผนงานบรหิารงานทั่วไป
งานบรหิารทั่วไป 11,231,600 บาท

งบบคุลากร 7,138,000 บาท
เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,850,000 บาท
เงนิเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 726,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนของผู้บริหาร  นายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน รอง
นายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน   จ านวน 12 เดือน
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอื่นอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบัที ่2) พ.ศ.
2557

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 180,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน ,รอง
นายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน  จ านวน 12 เดือน
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอื่นอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบัที ่2) พ.ศ.
2557

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนพเิศษ นายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน รอง
นายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน  จ านวน 12 เดือน
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอื่นอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบัที ่2) พ.ศ.
2557

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ีนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 208,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทน เลขานุการนายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน   จ านวน 12 เดือน
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอื่นอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบัที ่2) พ.ศ.
2557
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน

1,556,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ได้แก่
ประธานสภาเทศบาล จ านวน 1 คน,รองประธานสภาเทศบาล จ านวน 1 คน, สมาชิก
สภาเทศบาล จ านวน 10 คน
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอื่นอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบัที ่2) พ.ศ.
2557

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,288,000 บาท
เงนิเดือนข้าราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน 3,257,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มต่าง  ๆของพนักงาน ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวธิจี่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที่ 6) ลงวนัที่ 28 มกราคม 2559

เงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน 152,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มต่าง  ๆของพนักงานส่วนทอ้งถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวธิจี่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที ่6) ลงวนัที่ 28 มกราคม 2559

เงนิประจ าต าแหน่ง 194,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหน่ง  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
จังหวดักาญจนบรีุ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวนัที่ 21 เมษายน 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 650,000 บาท
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบบัที ่4)  ลงวนัที่ 19 สิงหาคม 
2558

เงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 35,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มต่าง  ๆของพนักงานจ้าง  ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลจังหวดักาญจนบรีุ เร่ือง หลักเกณฑ์การใหพ้นักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที ่2)  ลงวนัที่ 
7 สิงหาคม 2558
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งบด าเนินงาน 3,802,200 บาท
ค่าตอบแทน 612,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 390,000 บาท

  1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น  ต้ังไว ้ 330,000.- บาท   เพื่อจ่ายเปน็เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอันมีลักษณะเปน็เงินรางวลัประจ าป ีใหก้ับพนักงานส่วน
ทอ้งถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้   เปน็ไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอันมี
ลักษณะเปน็เงินรางวลัประจ าปแีก่พนักงานส่วนทอ้งถิ่นใหเ้ปน็รายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2557
 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกและอื่นๆ   ต้ังไว ้ 10,000.-  บาท  เพื่อจ่าย
เปน็เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกและอื่นๆ ตามความจ าเปน็ของส่วน
งานนี้
 3. ค่าตอบแทนบคุคลหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง  ต้ังไว ้ 50,000.- 
บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนบคุคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังใหด้ าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวา่
ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว2850 ลง
วนัที ่12 กันยายน 2561

ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังจากสภาเทศบาลใหท้ าหน้าที่
เกี่ยวกับงานสภาเทศบาล เช่น ประชุมพจิารณาค าขอแปรญัตติต่าง ๆ เปน็ต้น ใหไ้ด้รับ
เงินค่าเบี้ยประชุม รายคร้ังเฉพาะคร้ังที่มาประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ใน 4 ของอัตราเบี้ย
ประชุมดังกล่าว ส าหรับการประชุมของแต่ละคณะกรรมการในวนัเดียวกันมากกวา่ 1 
คร้ัง ใหป้ระธานกรรมการและกรรมการได้รับเบี้ยประชุมเพยีงคร้ังเดียว 

ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนักงานลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้าง ที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการ 

ค่าเช่าบา้น 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงาน   ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
วา่ด้วยค่าเช่าบา้นของข้าราชการทอ้งถิ่น(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2562
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เงนิช่วยเหลือการศึกษาบตุร
เงนิช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 87,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก่ข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้างประจ า 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบตุรพนักงาน
ส่วนทอ้งถิ่น

ค่าใช้สอย 1,846,200 บาท
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร

ค่าจ้างเหมาบรกิารท าความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบคุคลภายนอกท าความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว1627 ลงวนัที่ 22 มีนาคม 2564  
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพจิารณางบประมารรายจ่ายประจ าปทีี่
เบกิจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  วสัดุ  และค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร 380,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการใหบ้คุคลภายนอกท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล 
ค่าธรรมเนียม รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ทางวทิยุกระจายเสียง 
โทรทศัน์  จ้างเหมาแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพนัธแ์ละเผยแพร่ข่าวสาร ค่า
ติดต้ังไฟฟา้,ประปา,โทรศัพท ์, อินเตอร์เน็ต ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีน
ยานพาหนะต่างๆ และอื่นๆ ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้  

รายจ่ายเก่ียวกับการรบัรองและพิธีการ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีารในการต้อนรับบคุคล , ค่าใช้จ่าย
การประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าผลการ
ประชุมไปเปน็แนวทางในการปฏบิติังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  เพื่อรับทราบ
นโยบายในการท างาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ ฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/0766 ลงวนัที่ 5 กุมภาพนัธ ์2563
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2562

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบี้ยเล้ียงเดินทาง   ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดินทางไปราชการ ใหก้ับ
ผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซ่ึง
ได้รับค าส่ังใหเ้ดินทางไปราชการตามสิทธ ิ    
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561
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ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม ใหก้ับผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซ่ึงได้รับค าส่ังใหเ้ดินทางไปราชการตาม
สิทธ ิ    
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการจัดงานราชพิธีและวันส าคัญของชาติ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมงานราชพธิต่ีางๆ เช่น ค่าเช่าเวท ี
ค่าเช่าเคร่ืองขยายเสียง ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ ค่าของรางวลั ค่าตกแต่ง
สถานที ่ค่าจ้างในการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ในการเทดิพระเกียรติ ฯลฯ ตาม
ความจ าเปน็     
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2559
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่110 ล าดับที ่2

โครงการปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าของ
รางวลั ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ่ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจ าเปน็     
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2559
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่110 ล าดับที ่1

โครงการ 5  ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
 มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรอืวันพ่อแหง่ชาติ

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ เช่น ค่าเช่าเวท ีค่าเช่า เคร่ืองขยายเสียง 
ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ ค่าของรางวลั ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าจ้างในการประดับ
พระบรมฉายาลักษณ์ในการเทดิพระเกียรติ ฯลฯ ตามความจ าเปน็     
  - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2559
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่110 ล าดับที ่3
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ เช่น ค่าเช่าเวท ีค่าเช่า เคร่ืองขยายเสียง 
ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ ค่าของรางวลั ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าจ้างในการประดับ
พระบรมฉายาลักษณ์ในการเทดิพระเกียรติ ฯลฯ ตามความจ าเปน็     
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2559
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่110 ล าดับที ่5

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าของ
รางวลั ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ่ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจ าเปน็     
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2559
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่111 ล าดับที ่6

โครงการวันเทศบาล 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าของ
รางวลั ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ่ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจ าเปน็     
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2559
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่112 ล าดับที ่14

โครงการวันแม่แหง่ชาติ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ เช่น ค่าเช่าเวท ีค่าเช่า เคร่ืองขยายเสียง 
ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ ค่าของรางวลั ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าจ้างในการประดับ
พระบรมฉายาลักษณ์ในการเทดิพระเกียรติ ฯลฯ ตามความจ าเปน็     
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2559
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่110 ล าดับที ่4
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม
ใหแ้ก่ผู้บรหิาร สท. พนักงาน และพนักงานจ้าง

250,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ   เช่น   ค่าสมนาคุณวทิยากร
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม   ค่าวสัดุอุปกรณ์    ค่าของที่ระลึก   ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ่ 
ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความ
จ าเปน็    
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่111 ล าดับที ่7

ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม 548,200 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เช่น  คอมพวิเตอร์  , เคร่ืองถ่ายเอกสาร  ,  รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , 
เคร่ืองปรับอากาศ  ฯลฯ   หรือส่ิงอื่นๆ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้

ค่าวัสดุ 484,000 บาท
วัสดุส านักงาน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟม้ ปากกา ดินสอ ตรายาง 
แบบพมิพ ์หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ธงชาติ  ฯลฯ และอื่นๆ ตามความจ าเปน็ของส่วน
งานนี้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุต่าง ๆ เช่น แบตเตอร่ีวทิยุ หลอดไฟฟา้ ฟวิส์ 
สายไฟ ล าโพง ไมค์ ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้  

วัสดุงานบา้นงานครวั 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ ายาท า
ความสะอาด น้ ายาเช็ดกระจก แก้วน้ า จาน ชาม ถ้วยกาแฟ ถังขยะ ฯลฯ ตามความ
จ าเปน็ของส่วนงานนี้

วัสดุก่อสรา้ง 20,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่างๆ ทนิเนอร์ ตะป ูค้อน จอบ เสียม  
ขวาน เล่ือย กระเบื้อง ปนูซีเมนต์ ทราย ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอร่ี ยางรถยนต์ 
น้ ามันเบรก หวัเทยีน หม้อน้ า ฟล์ิมกรองแสง ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนต่าง  ๆเช่น น้ ามันดีเซล น้ ามัน
เบนซิน  น้ ามันเคร่ือง น้ ามันจาระบ ีฯลฯ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้   
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วัสดุการเกษตร 20,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ปุ๋ย สปริงเกอร์ จอบ สายยาง ฯลฯ 
ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง  ๆเช่น สี กระดาษ โปสเตอร์ 
จัดท าสติกเกอร์ พู่กัน แผ่นพบั ใบปลิว ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นจานบนัทกึข้อมูล ตลับหมึก 
แผ่นกรองแสง แปน้พมิพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เคร่ืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ ตาม
ความจ าเปน็ของส่วนงานนี้

ค่าสาธารณปูโภค 860,000 บาท
ค่าไฟฟ้า 650,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปน็ค่ากระแสไฟฟา้ที่ใช้ในส านักงานเทศบาล  และสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลวงัศาลา

ค่าบรกิารโทรศัพท์ 70,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าโทรศัพทภ์ายใน ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าโทรศัพทเ์คล่ือนที ่และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเคร่ือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์

ค่าบรกิารไปรษณยี์ 20,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าไปรษณีย ์ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ของส่วนงานนี ้    

ค่าบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม 120,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตของส านักงานเทศบาลต าบลวงัศาลา

งบลงทนุ 265,400 บาท
ค่าครภุณัฑ์ 165,400 บาท
ครภุณัฑ์ส านักงาน

เก้าอ้ีส านักงาน 4,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงานชนิดล้อเล่ือน จ านวน 1 ตัว มีที่วางแขวน มีพนัก
พงิ สูงไม่น้อยกวา่ 50 เซนติเมตร   สามารถปรับระดับได้
 (ไม่มีก าหนดไวใ้นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ได้สอบถามราคาในทอ้งถิ่นเปน็เกณฑ์)

เครือ่งปรบัอากาศ 39,800 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จ านวน 1 
เคร่ือง ขนาด 24,000 บทียีู  ราคาที่ก าหนดเปน็ราคาที่รวมค่าติดต้ัง รายละเอียด
คุณลักษณะตามบญัชีราคา มาตรฐานครุภณัฑ์  ส านักงบประมาณ 

จัดซ้ือโทรศัพทส์ านักงาน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโทรศัพทส์ านักงาน จ านวน 3 เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้ มี
จอ LCD  , มีหน่วยความจ าหมายเลขโทรออกล่าสุด , สามารถปรับระดับเสียงกร่ิงและ
เสียงสนทนาได้  
(ไม่มีก าหนดไวใ้นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ได้สอบถามราคาในทอ้งถิ่นเปน็เกณฑ์)
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โทรศัพทเ์คลื่อนที่ 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโทรศัพทเ์คล่ือนที ่จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้
มีขนาดหน้าจอกวา้ง (แนวทะแยง) ไม่น้อยกวา่ 6 นิ้ว ความละเอียดระดับ Full HD
มีหน่วยความจ าแรม (RAM) ขนาดไม่น้อยกวา่ 8 GB
มีหน่วยความจ าภายใน (ROM)  ขนาดไม่น้อยกวา่ 128 GB 
มีกล้องถ่ายรูป ความละเอียดขนาดไม่น้อยกวา่ 5 ล้านพกิเซล
รองรับระบบปฏบิติัการ Android 11 ขึ้นไป
รองรับการใช้งานบนเครือข่าย 5G/4G LTE
(ไม่มีก าหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  ได้สอบถามราคาในทอ้งถิ่นเปน็เกณฑ์)

ครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครือ่งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์ระดับ XGA 33,600 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI 
Lumens จ านวน 1 เคร่ือง  คุณลักษณะตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านัก
งบประมาณ

ครภุณัฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์
เครือ่งคอมพิวเตอร ์All in one ส าหรบังานส านักงาน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ All in one ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 
ชุด  รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์
ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือ
สภาพเปน็ครุภณัฑ์ หรือมีอายุการใช้งานยืนนาน เช่น ซ่อมแซมบ ารุงรักษาและปรับปรุง
โครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
เช่น ปรับปรุงโครงสร้างยานพาหนะขนาดใหญ ่ 
 - ตามกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที่ 
27 มิถุนายน 2559)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 100,000 บาท
ค่าปรบัปรงุที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้างของส านักงานเทศบาลต าบล   
 วงัศาลา  รายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด

  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565              หน้า  70



รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

รวม
รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

งบเงนิอุดหนุน 26,000 บาท
เงนิอุดหนุน 26,000 บาท
เงนิอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมงานรฐัพิธีในวันส าคัญของชาติและกิจกรรมตามนโยบายของ
จังหวัดกาญจนบรุี

6,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพธิใีนวนัส าคัญของชาติและกิจกรรม
งานตามนโยบายของจังหวดักาญจนบรีุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564  ใหแ้ก่ที่ท า
การปกครองอ าเภอทา่ม่วง 
 - ตามหนังสืออ าเภอทา่ม่วง ที ่กจ 0218/ว1875 ลงวนัที่ 8 มิถุนายน 2564  
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
พ.ศ.2559
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่112 ล าดับที ่15

เงนิอุดหนุนองค์กรการกุศล
โครงการด าเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบรุี 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการด าเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวดั
กาญจนบรีุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 ตามหนังสือส านักงานเหล่ากาชาดจังหวดั
กาญจนบรีุ ที ่ลช.กจ.ว.151/2564 ลงวนัที่  6 กรกฎาคม 2564
  - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
พ.ศ.2559
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่113 ล าดับที ่17

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 587,500 บาท
งบบคุลากร 407,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 407,000 บาท
เงนิเดือนข้าราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน 227,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวธิจี่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที่ 6) ลงวนัที่ 28 มกราคม 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบบัที ่4)  ลงวนัที่ 19 สิงหาคม 
2558
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งบด าเนินงาน 140,000 บาท
ค่าตอบแทน 35,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอันมีลักษณะเปน็เงินรางวลั
ประจ าปี ใหก้ับพนักงานส่วนทอ้งถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เปน็กรณีพเิศษอันมีลักษณะเปน็เงินรางวลัประจ าปแีก่พนักงานส่วนทอ้งถิ่นใหเ้ปน็
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2557

ค่าใช้สอย 85,000 บาท
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการใหบ้คุคลภายนอกท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล 
ค่าจ้างเหมา ค่าแรง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้ 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบี้ยเล้ียงเดินทาง   ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดินทางไปราชการ ให้
พนักงานเทศบาล  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซ่ึงได้รับค าส่ังใหเ้ดินทางไปราชการตาม
สิทธ ิ    
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2559

ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม ใหก้ับผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซ่ึงได้รับค าส่ังใหเ้ดินทางไปราชการตาม
สิทธ ิ    
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการจัดประชุมประชาคม 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าของ
รางวลั ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ่ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร 
ค่าอาหารวา่ง เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจ าเปน็    
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2562
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่112 ล าดับที ่11

  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565              หน้า  72



รวม
จ านวน

รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม
รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

ค่าวัสดุ 20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บาท

  เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นจานบนัทกึข้อมูล ตลับหมึก 
แผ่นกรองแสง แปน้พมิพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เคร่ืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ ตาม
ความจ าเปน็ของส่วนงานนี้   

งบลงทนุ 40,500 บาท
ค่าครภุณัฑ์ 40,500 บาท
ครภุณัฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์

เครือ่งคอมพิวเตอร ์All in one ส าหรบังานประมวลผล 23,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ All in one ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 
1 ชุด คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุป
กรณืและระบบคอมพวิเตอร์ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เครือ่งพิมพ์เลเซอร ์Multifunction เลเซอร ์ หรอื LED สี 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  
จ านวน 1 เคร่ือง  รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

เครือ่งส ารองไฟฟ้า 2,500 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งานบรหิารงานคลัง 5,257,000 บาท
งบบคุลากร 4,166,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,166,000 บาท
เงนิเดือนข้าราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน 3,440,000 บาท

 เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวธิจี่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที่ 6) ลงวนัที่ 28 มกราคม 2559

เงนิประจ าต าแหน่ง 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหน่ง  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
จังหวดักาญจนบรีุ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวนัที่ 21 เมษายน 2559

  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565              หน้า  73



จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 260,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดั
กาญจนบรีุ เร่ือง ก าหนดอัตราค่าจ้างและการใหลู้กจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบบั
ที ่4) พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 24 ธนัวาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 360,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบบัที ่4)  ลงวนัที่ 19 สิงหาคม 
2558

เงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 46,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มต่าง  ๆของพนักงานจ้าง  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลจังหวดักาญจนบรีุ เร่ือง หลักเกณฑ์การใหพ้นักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที ่2)  ลงวนัที่ 7 
สิงหาคม 2558

งบด าเนินงาน 1,051,000 บาท
ค่าตอบแทน 396,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 340,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอันมีลักษณะเปน็เงินรางวลั
ประจ าปี ใหก้ับพนักงานส่วนทอ้งถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็
กรณีพเิศษอันมีลักษณะเปน็เงินรางวลัประจ าปแีก่พนักงานส่วนทอ้งถิ่นใหเ้ปน็รายจ่าย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของส่วนงานนี ้ที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการ 

ค่าเช่าบา้น 6,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานทอ้งถิ่น ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าเช่าบา้นของข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 
2562   

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบตุร
เงนิช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก่พนักงาน และลูกจ้างประจ า  ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบตุร  
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ค่าใช้สอย 330,000 บาท
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการใหบ้คุคลภายนอกท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล 
ค่าจ้างเหมา ค่าแรง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้ 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบี้ยเล้ียงเดินทาง   ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดินทางไปราชการ ใหก้ับ
ผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซ่ึง
ได้รับค าส่ังใหเ้ดินทางไปราชการตามสิทธ ิ    
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561

ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม ใหก้ับผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซ่ึงได้รับค าส่ังใหเ้ดินทางไปราชการ
ตามสิทธ ิ    
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการปรบัปรงุข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรพัย์สิน 220,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน  เช่น  
ปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าจ้างชั่วคราวในการส ารวจบนัทกึ
ข้อมูล  ค่าปฏบิติังานนอกเวลาราชการ  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนที่
ภาษ ีและทะเบยีนทรัพย์สินหรือค่าจ้างเหมาบคุคลภายนอกด าเนินการทั้งระบบ     
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2550
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่111 ล าดับที ่9

ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เช่น  คอมพวิเตอร์  , เคร่ืองถ่ายเอกสาร  ,  รถยนต์-รถจักรยานยนต์ , 
เคร่ืองปรับอากาศ  ฯลฯ   หรือส่ิงอื่นๆ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้
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ค่าวัสดุ 325,000 บาท
วัสดุส านักงาน 105,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟม้ ปากกา ดินสอ  ค่า
หนังสือ วารสาร ตู้ใส่เอกสาร ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอร่ี ยางรถยนต์ 
น้ ามันเบรก หวัเทยีน หม้อน้ า ฟล์ิมกรองแสง ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนต่าง  ๆเช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันจารบ ีฯลฯ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง  ๆเช่น สี กระดาษ โปสเตอร์ จัดท า
สติกเกอร์ พู่กัน แผ่นพบั ใบปลิว ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นจานบนัทกึข้อมูล ตลับหมึก แผ่น
กรองแสง แปน้พมิพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เคร่ืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ ตามความ
จ าเปน็ของส่วนงานนี ้    

งบลงทนุ 40,000 บาท
ค่าครภุณัฑ์ 40,000 บาท
ครภุณัฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์

เครือ่งคอมพิวเตอรส์ าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2 (จอแสดง
ภาพไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง  รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ กระทรวง
ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์
ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือ
สภาพเปน็ครุภณัฑ์ หรือมีอายุการใช้งานยืนนาน เช่น ซ่อมแซมบ ารุงรักษาและปรับปรุง
โครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
เช่น ปรับปรุงโครงสร้างยานพาหนะขนาดใหญ ่ 
 - เปน็ไปตามกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 
ลงวนัที่ 27 มิถุนายน 2559)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 475,200 บาท
งบบคุลากร 370,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 370,000 บาท
เงนิเดือนข้าราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน 370,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวธิจี่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที่ 6) ลงวนัที่ 28 มกราคม 2559

งบด าเนินงาน 105,200 บาท
ค่าตอบแทน 95,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 31,000 บาท

 เพื่อจ่ายเปน็เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอันมีลักษณะเปน็เงินรางวลั
ประจ าปี ใหก้ับพนักงานส่วนทอ้งถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็
กรณีพเิศษอันมีลักษณะเปน็เงินรางวลัประจ าปแีก่พนักงานส่วนทอ้งถิ่นใหเ้ปน็รายจ่าย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2557

ค่าเช่าบา้น 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานทอ้งถิ่น ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าเช่าบา้นของข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2562 

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบตุร
เงนิช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 4,200 บาท

 เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก่พนักงาน และลูกจ้างประจ า  ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบตุร 

ค่าใช้สอย 10,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 3,000 บาท
  เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบี้ยเล้ียงเดินทาง   ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดินทางไปราชการ ใหก้ับ
ผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซ่ึง
ได้รับค าส่ังใหเ้ดินทางไปราชการตามสิทธ ิ    
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561

ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 7,000 บาท
  เพื่อจ่ายเปน็ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม ใหก้ับผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซ่ึงได้รับค าส่ังใหเ้ดินทางไปราชการ
ตามสิทธ ิ    
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน 2,408,800 บาท

งบบคุลากร 1,417,000 บาท
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,417,000 บาท
เงนิเดือนข้าราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน 320,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวธิจี่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที่ 6) ลงวนัที่ 28 มกราคม 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 986,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบบัที ่4)  ลงวนัที่ 19 สิงหาคม 
2558

เงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 111,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มต่าง  ๆของพนักงานจ้าง  ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลจังหวดักาญจนบรีุ เร่ือง หลักเกณฑ์การใหพ้นักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที ่2)  ลงวนัที่ 
7 สิงหาคม 2558

งบด าเนินงาน 306,000 บาท
ค่าตอบแทน 126,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 126,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปน็เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอันมีลักษณะเปน็เงินรางวลั
ประจ าปี ใหก้ับพนักงานส่วนทอ้งถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็
กรณีพเิศษอันมีลักษณะเปน็เงินรางวลัประจ าปแีก่พนักงานส่วนทอ้งถิ่นใหเ้ปน็รายจ่าย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2557

ค่าใช้สอย 75,000 บาท
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการใหบ้คุคลภายนอกท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล 
ค่าจ้างเหมา ค่าแรง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้
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รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 15,000 บาท

  เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบี้ยเล้ียงเดินทาง   ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดินทางไปราชการ ใหก้ับ
ผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซ่ึง
ได้รับค าส่ังใหเ้ดินทางไปราชการตามสิทธ ิ    
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561

ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 40,000 บาท
  เพื่อจ่ายเปน็ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม ใหก้ับผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซ่ึงได้รับค าส่ังใหเ้ดินทางไปราชการ
ตามสิทธ ิ    
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าวัสดุ 105,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุต่าง ๆ เช่น แบตเตอร่ีวทิยุ หลอดไฟฟา้ ฟวิส์ 
สายไฟ ล าโพง ไมค์ ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้  

วัสดุงานบา้นงานครวั 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ ายาท า
ความสะอาด น้ ายาเช็ดกระจก แก้วน้ า จาน ชาม ถ้วยกาแฟ ถังขยะ ฯลฯ ตามความ
จ าเปน็ของส่วนงาน

วัสดุก่อสรา้ง 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่างๆ เหล็ก อิฐ หนิ ทราย ฯลฯ ตามความ
จ าเปน็ของส่วนงานนี ้   

วัสดุการเกษตร 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ปุ๋ย สปริงเกอร์ จอบหมุน สายยาง 
ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้     

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นจานบนัทกึข้อมูล ตลับหมึก แผ่น
กรองแสง แปน้พมิพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เคร่ืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ ตามความ
จ าเปน็ของส่วนงานนี ้  

วัสดุอ่ืน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือหวัเชื่อมแก๊ส  หวัวาล์วเปดิ-ปดิ แก๊ส และวสัดุอื่น ตามความ
จ าเปน็ของส่วนงานนี้
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งบลงทนุ 685,800 บาท
ค่าครภุณัฑ์ 685,800 บาท
ครภุณัฑ์ส านักงาน

เครือ่งปรบัอากาศ 21,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบต้ังพื้น หรือแบบแขวน  ขนาด 13,000 บทีี
ย ู จ านวน 1 เคร่ือง  ราคาที่ก าหนดเปน็ราคาที่รวมค่าติดต้ัง  คุณลักษณะตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์  ส านักงบประมาณ  

ครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครือ่งรบัส่งวิทยุ 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองรับ - ส่งวทิย ุดังนี้
 1. ชนิดมือถือ ระบบ VHF/FM ขนาดก าลังส่ง 5 วตัต์ จ านวน 10 เคร่ือง  ต้ังไว ้
120,000 บาท
 2. ชนิดติดรถยนต์ ระบบ VHF/FM ขนาดก าลังส่ง 25 วตัต์ จ านวน 1 เคร่ือง  ต้ังไว ้
24,000 บาท
คุณลักษณะตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านักงบประมาณ

ครภุณัฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์
เครือ่งส ารองไฟฟ้า 5,800 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1 KVA จ านวน 1 เคร่ือง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีก าลังไฟฟาด้านนอกไม่น้อยกวา่ 1 KVA (600 Watts)
 - สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่น้อยกวา่ 15 นาที
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปดิภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 7 479,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าติดต้ังระบบกล้องวงจรปดิชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคารส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภยัทั่วไป จ านวน 10 ตัว พร้อม
อุปกรณ์ รายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 2/2563 หน้าที ่24 ล าดับ
ที ่ 6  

ครภุณัฑ์สนาม
สุขาเคลื่อนที่แบบชักโครก 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือสุขาเคล่ือนที่แบบชักโครก จ านวน 1 ชุด  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้ 
 - โครงสร้างท าจากไฟเบอร์กลาส มีขนาดไม่น้อยกวา่ 90x90x200 เซนติเมตร
 - มีโถส้วมแบบนั่งยอง หรือแบบชักโครก จ านวน 1 ชุด ,  มีสายช าระ 1 ชุด  , มีก๊อก
น้ า 1 ชุด  , มีถังบ าบดัน้ า , มีช่องระบายอากาศ ,  สามารถติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่งได้
(ไม่มีก าหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านักงบประมาณ ได้สอบถามราคาใน
ทอ้งถิ่นเปน็เกณฑ์)
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งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 784,100 บาท
งบด าเนินงาน 755,000 บาท

ค่าตอบแทน 45,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 40,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ่อาสาสมัคร ที่ปฏบิติังานใหก้ับเทศบาล ตาม
ความจ าเปน็ของส่วนงานนี้
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท0808.2/ว7271 ลงวนัที่ 26 
ธนัวาคม 2560 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิจ่ายใหแ้ก่อาสาสมัคร
ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2560 

ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนักงานลูกจ้าง  
พนักงานจ้าง อาสาสมัครที่ปฏบิติังานใหก้ับเทศบาล ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้ที่
ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการ 

ค่าใช้สอย 490,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการจัดตั้งศูนย์ปอ้งกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังจุดตรวจและบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลส าคัญ
ต่างๆ เช่น วสัดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต๊นท ์ปา้ยประชาสัมพนัธ ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตาม
ความจ าเปน็ของโครงการนี้     
 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว661 ลง
วนัที ่9 มีนาคม 2561 ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่104 ล าดับที ่1

โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิตัิการจิตอาสาภยัพิบตัิประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าของ
รางวลั ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ่ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจ าเปน็  
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557
 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว440 ลง
วนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2563
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2563  หน้าที ่3 ล าดับ
ที ่1
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โครงการเสรมิสรา้งและพัฒนาความรูใ้หแ้ก่สมาชิก อปพร. 100,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่า
ของรางวลั ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ่ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจ าเปน็  
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557
 - ตามหนังกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว440 ลงวนัที่ 
13 กุมภาพนัธ ์2563
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 104 ล าดับที่ 3

โครงการเสรมิสรา้งศักยภาพชุมชนด้านการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าของ
รางวลั ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ่ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจ าเปน็    
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่104 ล าดับที ่4

ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เช่น  เคร่ืองตัดหญ้า ,  รถยนต์ , รถจักรยานยนต์  ,รถน้ าอเนกประสงค์ , รถดับเพลิง, 
เคร่ืองสูบน้ า ,อุปกรณ์ดับเพลิง  ฯลฯ   หรือส่ิงอื่นๆ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้

ค่าวัสดุ 220,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอร่ี ยางรถยนต์ 
น้ ามันเบรก หวัเทยีน หม้อน้ า ฟล์ิมกรองแสง ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนต่าง  ๆเช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันเคร่ือง  น้ ามันจารบ ีฯลฯ ตามความจ าเปน็ของหน่วยงานนี้

วัสดุเครือ่งแต่งกาย 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกายต่าง  ๆเช่น เคร่ืองแบบ ชุดปฏบิติัการ อปพร. 
เส้ือ กางเกง  เส้ือดับเพลิง  หมวกดับเพลิง  รองเทา้ ใหก้ับเจ้าหน้าที่ปอ้งกันฯ และ
สมาชิก อปพร. ตามความจ าเปน็     
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิจ่ายค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2560
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วัสดุเครือ่งดับเพลิง 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุเคร่ืองดับเพลิง ,  ถังดับเพลิง , ลูกบอลดับเพลิง , ทอ่สายส่ง
น้ า , สายดับเพลิง , ข้อแยกทางจ่ายน้ า ,อุปกรณ์ดับไฟปา่ และอื่นๆ ตามความจ าเปน็
ของหน่วยงานนี ้   

งบลงทนุ 29,100 บาท
ค่าครภุณัฑ์ 29,100 บาท
ครภุณัฑ์ส านักงาน

ถังน้ า 9,100 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจ ุ2,000 ลิตร จ านวน 1 ใบ 
โดยมีคุณลักษณะ
    1) ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดที่จุน้ าได้ไม่น้อยกวา่ 2,000 ลิตร
    2) คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
    3) ราคาไม่รวมขาต้ัง และไม่รวมค่าติดต้ัง
รายละเอียดตามบญัชีราคามาจรฐานครุภณัฑ์ ส านักงบประมาณ

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์
ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์ 20,000 บาท

  เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือ
สภาพเปน็ครุภณัฑ์ หรือมีอายุการใช้งานยืนนาน เช่น ซ่อมแซมบ ารุงรักษาและปรับปรุง
โครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
เช่น ปรับปรุงโครงสร้างยานพาหนะขนาดใหญ ่ 
 - ตามกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที่ 
27 มิถุนายน 2559

งานจราจร 80,000 บาท
งบด าเนินงาน 80,000 บาท

ค่าใช้สอย 60,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการสรา้งวินัยจราจรขับขี่ปลอดภยัใหแ้ก่ประชาชนและเยาวชน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าของ
รางวลั ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ่ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจ าเปน็  
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่104 ล าดับที ่2
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ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่น  สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร  แผงกั้น
จราจร  ปา้ยไฟหยุดตรวจ ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะฯลฯ   หรือส่ิงอื่นๆ 
ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้

ค่าวัสดุ 20,000 บาท
วัสดุจราจร 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุจราจรต่าง ๆ เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวย
จราจร  แผงกั้นจราจร  ปา้ยไฟหยุดตรวจ ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ   หรือ
ส่ิงอื่นๆ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนนี้

แผนงานการศึกษา
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 1,737,300 บาท

งบบคุลากร 1,474,300 บาท
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,474,300 บาท
เงนิเดือนข้าราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน 1,314,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวธิจี่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที่ 6) ลงวนัที่ 28 มกราคม 2559   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0809.4/ว1875 ลง
วนัที ่21 มิถุนายน 2561

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 154,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบบัที ่4)  ลงวนัที่ 19 สิงหาคม 
2558   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท0809.4/ว1875 ลงวนัที่ 21  
มิถุนายน 2561 

เงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 6,300 บาท
เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มต่าง  ๆของพนักงานจ้าง  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลจังหวดักาญจนบรีุ เร่ือง หลักเกณฑ์การใหพ้นักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที ่2)  ลงวนัที่ 7 
สิงหาคม 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ่น ด่วนมาก ที ่มท
0809.4/ว1875 ลงวนัที่ 21  มิถุนายน 2561  

  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565              หน้า  84



รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

งบด าเนินงาน 263,000 บาท
ค่าตอบแทน 191,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 123,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอันมีลักษณะเปน็เงินรางวลั
ประจ าปี ใหก้ับพนักงานส่วนทอ้งถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็
กรณีพเิศษอันมีลักษณะเปน็เงินรางวลัประจ าปแีก่พนักงานส่วนทอ้งถิ่นใหเ้ปน็รายจ่าย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2557

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบตุร
เงนิช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 68,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก ่พนักงาน ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบตุรพนักงานส่วน
ทอ้งถิ่น ฯ  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0809.4/ว
1875 ลงวนัที่ 21  มิถุนายน 2561   

ค่าใช้สอย 45,000 บาท
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการใหบ้คุลากรภายนอกท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่
เทศบาล และศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวงัศาลา เช่น จ้างเหมาท าความสะอาด 
หรือจ้างเหมาอื่นๆ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้     

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าลงทะเบยีนต่างๆ  ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดินทาง
ไปราชการ ใหพ้นักงานเทศบาล  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซ่ึงได้รับค าส่ังใหเ้ดินทางไป
ราชการตามสิทธ ิ    
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น  (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561

ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม ใหก้ับผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซ่ึงได้รับค าส่ังใหเ้ดินทางไปราชการตาม
สิทธ ิ    
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เช่น  ซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ ,  ระบบกล้องวงจรปดิ และส่ิงอื่นๆ ตามความจ าเปน็ของ
ส่วนงานนี้

ค่าวัสดุ 20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นจานบนัทกึข้อมูล ตลับหมึก แผ่น
กรองแสง แปน้พมิพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เคร่ืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ ตามความ
จ าเปน็ของส่วนงานนี ้  

ค่าสาธารณปูโภค 7,000 บาท
ค่าบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตของศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
วงัศาลา

งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา 4,617,000 บาท
งบด าเนินงาน 1,636,500 บาท

ค่าใช้สอย 349,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการวันเด็กแหง่ชาติ 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้ในการด าเนินงานตามโครงการวนัเด็กแหง่ชาติใหแ้ก่เด็กเล็กและเด็ก
นักเรียนในเขตพื้นที่ต าบลวงัศาลา ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามความจ าเปน็     
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
พ.ศ. 2559
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่97 ล าดับที ่7

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา 304,000 บาท
 1. ค่าอาหารกลางวนัส าหรับนักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  อัตรามื้อละ 21 บาทต่อคน
ต่อวนั จ านวน 245 วนั  
 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  อัตราคนละ 2,830 บาท/
ป ี(ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ป ี, ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 
200 บาท/ป ี, ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป ี , ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
อัตราคนละ 300 บาท/ป ี, ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป)ี
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว3924 ลงวนัที่ 8 
กรกฎาคม 2564
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่96 ล าดับที ่1
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โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรมใหกั้บเด็กเยาวชน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าจัด
สถานที ่ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจ าเปน็    
 -  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557 
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่96 ล าดับที ่6

ค่าวัสดุ 1,287,500 บาท
วัสดุงานบา้นงานครวั 1,287,500 บาท

 (1) เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบา้นครัวต่างๆ ต้ังไว ้5,000 บาท เช่น ที่นอนเด็ก ผ้า
หม่ จาน ชาม แก้วน้ า ไม้กวาด  และอื่นๆ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้ 
 (2) ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปทีี ่6 สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต้ังไว ้
1,209,500  บาท  เพื่อจ่าเปน็ค่าอาหารเสริม (นม) ใหแ้ก ่โรงเรียนวดัวงัศาลา โรงเรียน
วดัโพธิศ์รีสุขาราม โรงเรียนวดัหนองเสือ  และโรงเรียนหนองสะแก  เปน็เวลา 260 วนั  
โดยจัดสรรใหอ้ัตราคนละ 7.37 บาท 
 (3) ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
 ต้ังไว ้73,000 บาท  เพื่อจ่าเปน็ค่าอาหารเสริม (นม) เปน็เวลา 260 วนั จัดสรรให้
อัตราคนละ 7.37 บาท 
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว3924 ลงวนัที่ 8 
กรกฎาคม 2564
  - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่97 ล าดับที ่10
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งบเงนิอุดหนุน 2,980,500 บาท
เงนิอุดหนุน 2,980,500 บาท
เงนิอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนกิจกรรมด้านการศึกษา 330,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาใหแ้ก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลวงั
ศาลา จ านวน 4 โรงเรียน ดังนี้
 1. อุดหนุนกิจกรรมด้านการศึกษา โรงเรียนวดัวงัศาลา 
    (1) โครงการสร้างสนามเด็กเล่นแบบ BBL 
    (2) โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
 2. อุดหนุนกิจกรรมด้านการศึกษา โรงเรียนวดัหนองเสือ 
     (1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนทางด้านดนตรีสากล
     (2) โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
 3. อุดหนุนกิจกรรมด้านการศึกษา โรงเรียนวดัโพธิศ์รีสุขาราม            
    (1) โครงการฝึกทกัษะวชิาชีพวนันี้สู่อนาคตที่ดีในวนัหน้า
    (2) โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
 4. อุดหนุนกิจกรรมด้านการศึกษา โรงเรียนบา้นหนอสะแกสะแก 
    (1) โครงการพฒันาศักยภาพทางด้านทกัษะนักเรียนปฐมวยั 
    (2) โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
    - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                 ตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่97 ล าดับที ่11

อุดหนุนส าหรบัสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรยีนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)

2,650,500 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนั โรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 4 โรงเรียน (ได้แก ่โรงเรียนวดัวงั
ศาลา โรงเรียนวดัหนองเสือ โรงเรียนบา้นหนองสะแก และโรงเรียนวดัโพธิศ์รีสุขาราม) 
อัตรามื้อละ 21 บาทต่อคน จ านวน 200 วนั
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว3924 ลงวนัที่ 8 
กรกฎาคม 2564
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่97 ล าดับที ่9
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แผนงานสาธารณสุข
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 2,394,000 บาท

งบบคุลากร 1,403,000 บาท
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,403,000 บาท
เงนิเดือนข้าราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน 410,000 บาท

 เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวธิจี่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที่ 6) ลงวนัที่ 28 มกราคม 2559    

เงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มต่าง  ๆของพนักงาน ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวธิจี่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที่ 6) ลงวนัที่ 28 มกราคม 2559     

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหน่ง  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
จังหวดักาญจนบรีุ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวนัที่ 21 เมษายน 2559     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 840,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบบัที ่4)  ลงวนัที่ 19 สิงหาคม 
2558  

เงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 110,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มต่าง  ๆของพนักงานจ้าง  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลจังหวดักาญจนบรีุ เร่ือง หลักเกณฑ์การใหพ้นักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที ่2)  ลงวนัที่ 7 
สิงหาคม 2558

งบด าเนินงาน 991,000 บาท
ค่าตอบแทน 236,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 211,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปน็เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอันมีลักษณะเปน็เงินรางวลั
ประจ าปี ใหก้ับพนักงานส่วนทอ้งถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็
กรณีพเิศษอันมีลักษณะเปน็เงินรางวลัประจ าปแีก่พนักงานส่วนทอ้งถิ่นใหเ้ปน็รายจ่าย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2557
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ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนักงาน ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง ของส่วนงานนี ้ที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการ 

ค่าเช่าบา้น 5,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงาน ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
วา่ด้วยค่าเช่าบา้นของข้าราชการทอ้งถิ่น

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบตุร
เงนิช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 15,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปน็ช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก่พนักงานทอ้งถิ่น ของส่วนงานนี้ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบตุรพนักงาน
ส่วนทอ้งถิ่น    

ค่าใช้สอย 400,000 บาท
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร 300,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการใหบ้คุคลภายนอกท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล 
ค่าธรรมเนียม  รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ทางวทิยุกระจายเสียง 
โทรทศัน์หรือส่ิงพมิพต่์างๆ  จ้างเหมาแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพนัธแ์ละ
เผยแพร่ข่าวสาร ค่าติดต้ังไฟฟา้,ประปา,โทรศัพท ์ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบยีนยานพาหนะต่างๆ และอื่นๆ ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้    

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบี้ยเล้ียงเดินทาง   ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดินทางไปราชการ ใหก้ับ
ผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซ่ึง
ได้รับค าส่ังใหเ้ดินทางไปราชการตามสิทธ ิ    
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น  (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561

ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม ใหก้ับผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซ่ึงได้รับค าส่ังใหเ้ดินทางไปราชการตาม
สิทธ ิ    
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เช่น  คอมพวิเตอร์ , เคร่ืองถ่ายเอกสาร ,  รถยนต์-รถจักรยานยนต์  , 
เคร่ืองปรับอากาศ  ฯลฯ   หรือส่ิงอื่นๆ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้

ค่าวัสดุ 315,000 บาท
วัสดุส านักงาน 70,000 บาท

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟม้ ปากกา ดินสอ ตรายาง 
แบบพมิพ ์หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ธงชาติ  ฯลฯ และอื่นๆ ตามความจ าเปน็

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุต่าง ๆ เช่น แบตเตอร่ีวทิยุคมนาคม  หลอด
ไฟฟา้ สปอร์ตไลท์ ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้ 

วัสดุงานบา้นงานครวั 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ ายาท า
ความสะอาด น้ ายาเช็ดกระจก แก้วน้ า จาน ถ้วยกาแฟ ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของส่วน
งานนี ้

วัสดุก่อสรา้ง 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่างๆ ทนิเนอร์ ตะป ูค้อน จอบ เสียม ขวาน 
เล่ือย กระเบื้อง ปนูซีเมนต์ ทราย ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอร่ี ยางรถยนต์ 
น้ ามันเบรก หวัเทยีน หม้อน้ า ฟล์ิมกรองแสง ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 80,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนต่าง  ๆเช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันเคร่ือง  น้ ามันจาระบ ีฯลฯตามความจ าเปน็ของหน่วยงานนี้

วัสดุการเกษตร 5,000 บาท
  เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ปุ๋ย สปริงเกอร์ จอบ สายยาง ฯลฯ 
ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง  ๆเช่น กระดาษโปสเตอร์ สต๊ิกเกอร์ 
พู่กัน และสี รูปที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นจานบนัทกึข้อมูล ตลับหมึก แผ่น
กรองแสง แปน้พมิพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เคร่ืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ ตามความ
จ าเปน็ของส่วนงานนี ้    
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ค่าสาธารณปูโภค 40,000 บาท
ค่าบรกิารโทรศัพท์ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าโทรศัพทภ์ายใน ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าโทรศัพทเ์คล่ือนที ่และค่าเช่า
เคร่ือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท ์ค่าบ ารุงรักษาสาย  ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้  

ค่าบรกิารไปรษณยี์ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าบริการไปรษณีย ์ของส่วนงานนี้

ค่าบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต ที่ใช้ในสถานีอนมัยเฉลิมพระเกียรติฯ 

ค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าพื้นที่เวบ็ไซต์  และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง  ที่จ าเปน็ของส่วนงานนี้

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 3,082,000 บาท
งบบคุลากร 811,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 811,000 บาท
เงนิเดือนข้าราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน 620,000 บาท

  เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวธิจี่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที่ 6) ลงวนัที่ 28 มกราคม 2559    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 190,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบบัที ่4)  ลงวนัที่ 19 สิงหาคม 
2558     

เงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 1,000 บาท
  เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มต่าง  ๆของพนักงานจ้าง  ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลจังหวดักาญจนบรีุ เร่ือง หลักเกณฑ์การใหพ้นักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที ่2)  ลงวนัที่ 
7 สิงหาคม 2558 
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งบด าเนินงาน 2,046,000 บาท
ค่าตอบแทน 251,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 200,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลาส าหรับบคุลากรทางการแพทย์และด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสังกัดเทศบาล    และเปน็เงินค่าจ้างพเิศษส าหรับบคุลากรทาง
การแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ช่วยปฏบิติังานใหแ้ก่
เทศบาล     
 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท0891.3/ว2219 ลง
วนัที ่8 พฤศจิกายน 2548
 2. เพื่อจ่ายเปน็เงินตอบแทนเจ้าหน้าที ่ที่ปฏบิติังานใหก้ับหน่วยบริการในสังกัด
เทศบาล  
 - ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏบิติังานใหก้ับหน่วยบริการในสังกัด
เทศบาล (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561
 3. เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทอ้งถิ่น
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยอาสาสมัครบริบาลทอ้งถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นและการเบกิค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่
มท 0819.2/ว3811 ลงวนัที่ 25 มิถุนายน 2562)
4. เพื่อจ่ายเปน็เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอันมีลักษณะเปน็เงินรางวลั
ประจ าปี ใหก้ับพนักงานส่วนทอ้งถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็
กรณีพเิศษอันมีลักษณะเปน็เงินรางวลัประจ าปแีก่พนักงานส่วนทอ้งถิ่นใหเ้ปน็รายจ่าย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2557

ค่าเช่าบา้น 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงาน ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
วา่ด้วยค่าเช่าบา้นของข้าราชการทอ้งถิ่น

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบตุร
เงนิช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 1,000 บาท

 เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก่พนักงาน และลูกจ้างประจ า  ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบตุร
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ค่าใช้สอย 1,585,000 บาท
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร

ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบยีนสัตว์ 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็การส ารวจข้อมูลจ านวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบยีนสัตว ์สุนัข/แมว ทั้งที่มี
เจ้าของและไม่มีเจ้าของ ตัวละ 6 บาทต่อป ีปลีะ 2 คร้ัง  ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ที ่มท 0810.5/ว2072 ลงวนัที่ 5 
กรกฎาคม 2561  และหนังสือส่ังการอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ
ค่าใช้จ่ายในการกักสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 10,000 บาท

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร ค่าท าหมัน ค่าเวชกรรม  ค่าตรวจวนิิจฉัย  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเปน็หรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดสวสัดิภาพสัตว์
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวสัดิภาพสัตวข์ององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2562
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่101 ล าดับที ่9

โครงการควบคุมและปอ้งกันโรคไข้เลือดออก 150,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ   ในการจัดซ้ือน้ ายาพน่หมอก
ควนั  ทรายอะเบท ค่าตอบแทนวทิยากร และอื่นๆ ตามความจ าเปน็
  - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือส่ังการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่100 ล าดับที ่2

โครงการควบคุมและปอ้งกันโรคติดต่อ โรคอุบตัิใหม่ และโรคอุบตัิซ้ า 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าของ
รางวลั ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ่ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร 
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจ าเปน็
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือส่ังการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 2/2563 หน้าที ่20  
ล าดับที ่1
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โครงการเงนิอุดหนุนส าหรบัสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการใหบ้รกิารด้านสาธารณสุข
ของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

1,000,000 บาท

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าสนับสนุนการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการด้านสาธารณสุขของสถานี
อนามัยที่ถ่ายโอนใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
  - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ที ่มท 0810.5/ว2072 ลงวนัที่ 5 
กรกฎาคม 2561  และหนังสือส่ังการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่100 ล าดับที ่6

โครงการประชุมเชิงปฏบิตัิการโรคข้อเข่าเสื่อมและการบรหิารข้อเข่า 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าจ้าง
ถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ่ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจ าเปน็     
  -  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือส่ังการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่101 ล าดับที ่7

โครงการปอ้งกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าจ้าง
ถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ่ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจ าเปน็     
 -  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือส่ังการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่100 ล าดับที ่1

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าของ
รางวลั ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ่ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร 
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจ าเปน็
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือส่ังการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่100 ล าดับที ่3

โครงการรณรงค์ประหยัดทรพัยากรน้ า 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าของ
รางวลั ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ่ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร 
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจ าเปน็
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือส่ังการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่107 ล าดับที ่5
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โครงการวังศาลาสีเขียว 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าของ
รางวลั ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ่ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร 
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจ าเปน็
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือส่ังการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่107 ล าดับที ่3

ค่าวัสดุ 210,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000 บาท

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนต่าง  ๆเช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันเคร่ือง  น้ ามันจาระบ ีฯลฯตามความจ าเปน็ของหน่วยงานนี้

วัสดุวิทยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 200,000 บาท
  เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ เช่น เข็มฉีดยา 
 วคัซีน  แอลกอฮอล์  เจลแอลกอฮอล์  ถุงมือ ที่วดัอุณหภมู ิหน้ากากอนามัย  ฯลฯ  
และอื่นๆ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้     
 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ที ่มท 0810.5/ว2072 ลงวนัที่ 5 
กรกฎาคม 2561 

งบลงทนุ 25,000 บาท
ค่าครภุณัฑ์ 25,000 บาท
ครภุณัฑ์การเกษตร

เครือ่งพ่นยา 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพน่ยา จ านวน 1 เคร่ือง แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง 
ขนาด 3.5 แรงม้า  รายละเอียดคุณลักษณะตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านัก
งบประมาณ

งบเงนิอุดหนุน 200,000 บาท
เงนิอุดหนุน 200,000 บาท
เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการพระราชด ารดิ้านสาธารณสุข 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนค่าด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ โดยอุดหนุนใหก้ับหมู่บา้น/ประชาชน ในพื้นที่ต าบลวงัศาลา
 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ที ่มท 0810.5/ว2072 ลงวนัที่ 5 
กรกฎาคม 2561
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
พ.ศ. 2559
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่101 ล าดับที ่8
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งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข 1,092,000 บาท
งบบคุลากร 961,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 961,000 บาท
เงนิเดือนข้าราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน 360,000 บาท

 เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวธิจี่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที่ 6) ลงวนัที่ 28 มกราคม 2559     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 600,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบบัที ่4)  ลงวนัที่ 19 สิงหาคม 
2558     

เงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มต่าง  ๆของพนักงานจ้าง  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลจังหวดักาญจนบรีุ เร่ือง หลักเกณฑ์การใหพ้นักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที ่2)  ลงวนัที่ 7 
สิงหาคม 2558   

งบด าเนินงาน 131,000 บาท
ค่าตอบแทน 106,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 100,000 บาท

1. เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลาส าหรับบุคลากรทางการแพทยแ์ละด้านอื่นๆ 
ที่เกีย่วขอ้งในสังกดัเทศบาล    และเป็นเงินค่าจา้งพิเศษส าหรับบุคลากรทางการแพทย์
จากกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ช่วยปฏิบัติงานให้แกเ่ทศบาล     ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท0891.3/ว2219 ลงวันที ่8 
พฤศจกิายน 2548
 2. เพื่อจา่ยเป็นเงินตอบแทนเจา้หน้าที ่ที่ปฏิบัติงานให้กบัหน่วยบริการในสังกดัเทศบาล  
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกบั
หลักเกณฑ์การจา่ยเงินค่าตอบแทนเจา้หน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กบัหน่วยบริการในสังกดั
เทศบาล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561
 3. เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิน่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิน่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่และการเบิกค่าใช้จา่ย พ.ศ. 2562 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 
0819.2/ว3811 ลงวันที ่25 มิถนุายน 2562) 
4. เพื่อจา่ยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าป ีให้กบัพนักงานส่วนท้องถิน่ ลูกจา้ง และพนักงานจา้งในหน่วยงานนี้
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถิน่ให้เป็นรายจา่ยอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2557
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ค่าเช่าบา้น 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงาน ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
วา่ด้วยค่าเช่าบา้นของข้าราชการทอ้งถิ่น

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบตุร
เงนิช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 1,000 บาท

 เพื่อจ่ายเปน็ช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก่พนักงานทอ้งถิ่น ของส่วนงานนี้ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบตุรพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 

ค่าใช้สอย 10,000 บาท
ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เช่น  คอมพวิเตอร์ , เคร่ืองถ่ายเอกสาร ,  รถยนต์-รถจักรยานยนต์  , 
เคร่ืองปรับอากาศ , เคร่ืองพน่ยา  ฯลฯ   หรือส่ิงอื่นๆ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้

ค่าวัสดุ 15,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ เช่น  ส าลี ผ้าพนัแผล เปลหาม
คนไข ้เคร่ืองวดัอุณหภมูิ สายยาง ถุงมือ และน้ ายาต่างๆ ฯลฯ  ตามความจ าเปน็ของ
ส่วนงานนี้

วัสดุเครือ่งแต่งกาย 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น  ชุดปฏบิติัการ ถุงมือ-ถุงเทา้ เส้ือสะทอ้น
แสง เคร่ืองแต่งกายของผู้ปฏบิติังานศูนย์บริการสาธารณสุข ฯลฯ  ตามความจ าเปน็ของ
ส่วนงานนี้

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 100,000 บาท

งบด าเนินงาน 100,000 บาท
ค่าใช้สอย 100,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการช่วยเหลือสงเคราะหป์ระชาชนตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการช่วยเหลือสงเคราะหป์ระชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามความจ าเปน็  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่
ด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น พ.ศ.2560
  - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1/2563 หน้าที ่57 
ล าดับที ่1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล 3,342,000 บาท

งบบคุลากร 1,152,000 บาท
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,152,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 864,000 บาท

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบบัที ่4)  ลงวนัที่ 19 สิงหาคม 
2558

เงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 288,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มต่าง  ๆของพนักงานจ้าง  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลจังหวดักาญจนบรีุ เร่ือง หลักเกณฑ์การใหพ้นักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที ่2)  ลงวนัที่ 7 
สิงหาคม 2558

งบด าเนินงาน 2,140,000 บาท
ค่าตอบแทน 80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอันมีลักษณะเปน็เงินรางวลั
ประจ าปี ใหก้ับพนักงานส่วนทอ้งถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในส่วนงานนี้
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็
กรณีพเิศษอันมีลักษณะเปน็เงินรางวลัประจ าปแีก่พนักงานส่วนทอ้งถิ่นใหเ้ปน็รายจ่าย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2557

ค่าใช้สอย 1,200,000 บาท
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร 800,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาใหบ้คุคลภายนอกท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล  เช่น 
ค้าจ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล   ค่าจ้างเหมาพนักงานเก็บขยะมูลฝอย  
ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้
 - ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวนัที่ 18 
ตุลาคม 2560

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าของ
รางวลั ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ่ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร 
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจ าเปน็
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือส่ังการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่108 ล าดับที ่1
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ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม 300,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เช่น บ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ตรวจเช็คตามระยะ ของรถเก็บขยะ จ านวน 2 คัน ฯลฯ 
และส่ิงอื่นๆ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้

ค่าวัสดุ 860,000 บาท
วัสดุงานบา้นงานครวั 100,000 บาท

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัวต่างๆ  เช่น ถังขยะ ไม้กวาด ผงซักฟอก 
น้ ายาท าความสะอาด สายยางฉีดน้ า ถังน้ า ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่งต่าง  ๆเช่น แบตเตอร่ี ยางรถยนต์ หวั
เทยีน น้ ามันเบรค ฟล์ิมกรองแสง น้ ากล่ัน ไฟหน้า ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของส่วนงาน
นี ้  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 600,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนต่าง  ๆเช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันเคร่ือง น้ ามันจาระบ ีฯลฯ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้   

วัสดุเครือ่งแต่งกาย 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกายต่าง  ๆเช่น  เส้ือ กางเกง  ถุงมือยาง รองเทา้
ยาง เส้ือสะทอ้นแสง ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้     
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิจ่ายค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2560

งบลงทนุ 50,000 บาท
ค่าครภุณัฑ์ 50,000 บาท
ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือ
สภาพเปน็ครุภณัฑ์ หรือมีอายุการใช้งานยืนนาน เช่น ซ่อมแซมบ ารุงรักษาและปรับปรุง
โครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
เช่น ปรับปรุงโครงสร้างยานพาหนะขนาดใหญ ่ 
 - ตามกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที่ 
27 มิถุนายน 2559
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แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 571,000 บาท

งบบคุลากร 414,000 บาท
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 414,000 บาท
เงนิเดือนข้าราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน 294,000 บาท

  เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวธิจี่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที่ 6) ลงวนัที่ 28 มกราคม 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 บาท
  เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบบัที ่4)  ลงวนัที่ 19 สิงหาคม 
2558

เงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 บาท
  เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มต่าง  ๆของพนักงานจ้าง  ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลจังหวดักาญจนบรีุ เร่ือง หลักเกณฑ์การใหพ้นักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที ่2)  ลงวนัที่ 
7 สิงหาคม 2558

งบด าเนินงาน 142,000 บาท
ค่าตอบแทน 92,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 34,000 บาท

 เพื่อจ่ายเปน็เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอันมีลักษณะเปน็เงินรางวลั
ประจ าปี ใหก้ับพนักงานส่วนทอ้งถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในหน่วยงานนี้
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็
กรณีพเิศษอันมีลักษณะเปน็เงินรางวลัประจ าปแีก่พนักงานส่วนทอ้งถิ่นใหเ้ปน็รายจ่าย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2557

ค่าเช่าบา้น 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานทอ้งถิ่น ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าเช่าบา้นของข้าราชการทอ้งถิ่น

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบตุร
เงนิช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 10,000 บาท

 เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจ า 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบตุรของ
พนักงานส่วนทอ้งถิ่น
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ค่าใช้สอย 20,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบี้ยเล้ียงเดินทาง   ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดินทางไปราชการ ใหก้ับ
ผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซ่ึง
ได้รับค าส่ังใหเ้ดินทางไปราชการตามสิทธ ิ    
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561

ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 15,000 บาท
  เพื่อจ่ายเปน็ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม ใหก้ับผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซ่ึงได้รับค าส่ังใหเ้ดินทางไปราชการ
ตามสิทธ ิ    
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าวัสดุ 30,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นจานบนัทกึข้อมูล ตลับหมึก แผ่น
กรองแสง แปน้พมิพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เคร่ืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ ตามความ
จ าเปน็ของส่วนงานนี ้  

งบลงทนุ 15,000 บาท
ค่าครภุณัฑ์ 15,000 บาท
ครภุณัฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์

เครือ่งพิมพ์ Multifunction เลเซอร ์หรอื LED สี 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  จ านวน 1 
เคร่ือง  รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 900,000 บาท
งบด าเนินงาน 630,000 บาท

ค่าใช้สอย 630,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการทศันศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพใหแ้ก่ผู้สูงอายุ และกลุ่มต่างๆ 250,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าของ
รางวลั ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ่ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร 
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจ าเปน็
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่99 ล าดับที ่8

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 10,000 บาท
  เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่า
ของรางวลั ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ่ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจ าเปน็     
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่99 ล าดับที ่7

โครงการพัฒนาศักยภาพใหกั้บผู้น า และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน 200,000 บาท
  เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่า
ของรางวลั ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ่ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร 
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจ าเปน็
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่99 ล าดับที ่6

โครงการศูนย์สามวัยสายใยรกัแหง่ครอบครวั 30,000 บาท
  เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่า
ของรางวลั ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ่ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร 
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจ าเปน็
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่99 ล าดับที ่10
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โครงการส่งเสรมิอาชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าของ
รางวลั ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ่ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร 
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจ าเปน็
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2564 หน้าที ่13 ล าดับ
ที ่1

โครงการส่งเสรมิอาชีพและส่งเสรมิแหล่งเรยีนรูภ้มูิปญัญาทอ้งถ่ิน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าของ
รางวลั ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ่ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร 
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจ าเปน็
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่98 ล าดับที ่1

โครงการอบรมใหค้วามรูเ้พ่ือปอ้งกันภยัยาเสพติดใหแ้ก่เยาวชนและเด็กนักเรยีน 60,000 บาท
  เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่า
ของรางวลั ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ่ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร 
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจ าเปน็
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่105 ล าดับที ่1

งบเงนิอุดหนุน 270,000 บาท
เงนิอุดหนุน 270,000 บาท
เงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

อุดหนุนศูนย์ปฏบิตัิการรว่มในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนเพื่อด าเนินงานของศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ระดับอ าเภอ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
 - ตามหนังสือเทศบาลต าบลม่วงชุม ที ่กจ 55701/ว356 ลงวนัที่ 21 
 มิถุนายน 2564
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
พ.ศ.2559
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่106 ล าดับที ่9
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เงนิอุดหนุนส่วนราชการ
สนับสนุนการส่งเสรมิอาชีพในชุมชน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนโครงการพฒันาการเพิ่มมูลค่าและคุณภาพสินค้าของผลิตภณัฑ์
ของกลุ่มผู้ประกอบการและวสิาหกิจชุมชนในพื้นที่เทศบาลต าบลวงัศาลา  โดยอุดหนุน
ใหก้ับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
พ.ศ.2559
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2564 
 หน้าที ่13 ล าดับที ่2

อุดหนุนในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายการอุดหนุนในการด าเนินการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด  
ประจ าปงีบประมาณ 2565  ใหก้ับที่ท าการปกครองอ าเภอทา่ม่วง(ฝ่ายความมั่นคง) 
ตามหนังสืออ าเภอทา่ม่วง ด่วนที่สุด ที ่กจ 0218/ว1908 ลงวนัที่ 14 มิถุนายน 2564 
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
พ.ศ.2559
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่106 ล าดับที ่8

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 135,000 บาท

งบด าเนินงาน 100,000 บาท
ค่าใช้สอย 50,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาทอ้งถ่ินสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 50,000 บาท
เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาทอ้งถิ่นสัมพนัธใ์นเขตเทศบาลต าบลวงัศาลา 
เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าชุดนักกีฬา  และอื่นๆ ตามความ
จ าเปน็     
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2559
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่102 ล าดับที ่1

ค่าวัสดุ 50,000 บาท
วัสดุกีฬา 50,000 บาท

  เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุกีฬาต่าง ๆ   เช่น  ลูกบอล  ลูกตะกร้อ ลูกวอลเลย์บอล ตา
ข่าย ฯลฯ ตามความจ าเปน็    
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งบเงนิอุดหนุน 35,000 บาท
เงนิอุดหนุน 35,000 บาท
เงนิอุดหนุนส่วนราชการ

สนับสนุนการจัดการกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 35,000 บาท
อุดหนุนโครงการแข่งขันและพฒันาทกัษะทางด้านกีฬาฟตุบอลใหก้ับเยาวชนในจังหวดั
กาญจนบรีุเพื่อต้านภยัยาเสพติด  จ านวน 35,000 บาท  
เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหก้ับที่ท าการปกครองจังหวดักาญจนบรีุ (ส านักงานศูนย์
อ านวยการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวดักาญจนบรีุ) และศูนย์ปฏบิติัการ
ปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอทกุอ าเภอ 
  - ตามหนังสือที่วา่การอ าเภอทา่ม่วง ด่วนที่สุดที ่กจ 0218/ว2218  ลงวนัที่ 13 
กรกฎาคม 2564  , ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2559
 - แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่102 ล าดับที ่2

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 130,000 บาท
งบด าเนินงาน 130,000 บาท

ค่าใช้สอย 130,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการงานประเพณสี าคัญทางศาสนา 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการงานประเพณีส าคัญทางศาสนา 
อาท ิโครงการแหเ่ทยีนพรรษา หรือโครงการประเพณีส าคัญอื่นๆ ตามความจ าเปน็    
  - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2559
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่109 ล าดับที ่1

โครงการวันลอยกระทง 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าของ
รางวลั ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ่ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจ าเปน็    
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่109 ล าดับที ่2

โครงการวันสงกรานต์ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าของ
รางวลั ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ่ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจ าเปน็ 
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่109 ล าดับที ่3
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 3,146,500 บาท

งบบคุลากร 2,015,000 บาท
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,015,000 บาท
เงนิเดือนข้าราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน 1,195,000 บาท

 เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวธิจี่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที่ 6) ลงวนัที่ 28 มกราคม 2559

เงนิประจ าต าแหน่ง 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหน่ง  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
จังหวดักาญจนบรีุ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวนัที่ 21 เมษายน 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 691,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบบัที ่4)  ลงวนัที่ 19 สิงหาคม 
2558

เงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 69,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มต่าง  ๆของพนักงานจ้าง  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลจังหวดักาญจนบรีุ เร่ือง หลักเกณฑ์การใหพ้นักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที ่2)  ลงวนัที่ 7 
สิงหาคม 2558

งบด าเนินงาน 1,109,600 บาท
ค่าตอบแทน 836,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 766,000 บาท

 1. เพื่อจ่ายเปน็เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอันมีลักษณะเปน็เงินรางวลั
ประจ าปี ใหก้ับพนักงานส่วนทอ้งถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในส่วนงานนี ้ต้ังไว ้
166,000 บาท
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เปน็กรณีพเิศษอันมีลักษณะเปน็เงินรางวลัประจ าปแีก่พนักงานส่วนทอ้งถิ่นใหเ้ปน็
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2557
 2. ค่าตอบแทนบคุคลหรือคณะกรรมการ  ต้ังไว ้ 600,000.- บาท
  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนบคุคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังใหด้ าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวา่
ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว2850 ลง
วนัที ่12 กันยายน 2561
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ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของส่วนงานนี ้ที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการ 

ค่าเช่าบา้น 60,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานทอ้งถิ่น ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าเช่าบา้นของข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2562 

ค่าใช้สอย 120,000 บาท
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการใหบ้คุคลภายนอกท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล 
เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพนัธท์างวทิยุกระจายเสียง 
โทรทศัน์หรือส่ิงพมิพต่์างๆ  ,  ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่
ปรึกษา  ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ , ค่าติดต้ังไฟฟา้ ประปา โทรศัพท ์ , ค่าเบี้ย
ประกัน , ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนยานพาหนะต่างๆ และอื่นๆ ฯลฯ ตามความจ าเปน็
ของส่วนงานนี ้   

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบี้ยเล้ียงเดินทาง   ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดินทางไปราชการ ใหก้ับ
ผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซ่ึง
ได้รับค าส่ังใหเ้ดินทางไปราชการตามสิทธ ิ    
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561

ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม ใหก้ับผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซ่ึงได้รับค าส่ังใหเ้ดินทางไปราชการตาม
สิทธ ิ    
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เช่น  คอมพวิเตอร์ , เคร่ืองถ่ายเอกสาร ,  รถยนต์-รถจักรยานยนต์  , 
เคร่ืองปรับอากาศ  ฯลฯ   หรือส่ิงอื่นๆ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้
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ค่าวัสดุ 153,600 บาท
วัสดุส านักงาน 61,600 บาท

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟม้ ปากกา ดินสอ ตรายาง 
แบบพมิพ ์หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ธงชาติ  ฯลฯ และอื่นๆ ตามความจ าเปน็

วัสดุการเกษตร 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ปุ๋ย สปริงเกอร์ จอบ สายยาง ฯลฯ 
ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น ขาต้ังกล้อง 
 เมมโมร่ีการ์ด  ภาพถ่ายดาวเทยีม ฟล์ิม รูปที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ตามความ
จ าเปน็ของส่วนงานนี ้  

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นจานบนัทกึข้อมูล ตลับหมึก 
แผ่นกรองแสง แปน้พมิพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เคร่ืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ ตาม
ความจ าเปน็ของส่วนงานนี้     

วัสดุอ่ืน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุอื่นๆ  เช่น มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟา้ หวัเชื่อมแก๊ส เข็มขัดนิรภยั
ปนีเสาไฟา้  สายกันตก  ขาปนีเสาพร้อมสายรัด  และวสัดุอื่นๆ  ตามความจ าเปน็

งบลงทนุ 21,900 บาท
ค่าครภุณัฑ์ 21,900 บาท
ครภุณัฑ์ส านักงาน

ตู้เหล็ก 6,900 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัซ้ือตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก  จ านวน 1 ตู้  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้ 1)  มี
หล้ิูนชัก  2) คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  รายละเอียดตาม
บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  ส านักงบประมาณ

ครภุณัฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์
เครือ่งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอ้มติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืเคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์
(Ink Tank Printer)  จ านวน 2 เคร่ือง  รายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
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งานก่อสรา้ง 12,763,000 บาท
งบบคุลากร 2,063,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,063,000 บาท
เงนิเดือนข้าราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน 1,284,000 บาท

 เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวธิจี่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที่ 6) ลงวนัที่ 28 มกราคม 2559

เงนิประจ าต าแหน่ง 18,000 บาท
  เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหน่ง  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
จังหวดักาญจนบรีุ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคลของ
เทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวนัที่ 21 เมษายน 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 687,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบบัที ่4)  ลงวนัที่ 19 สิงหาคม 
2558

เงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 74,000 บาท
  เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มต่าง  ๆของพนักงานจ้าง  ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลจังหวดักาญจนบรีุ เร่ือง หลักเกณฑ์การใหพ้นักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที ่2)  ลงวนัที่ 
7 สิงหาคม 2558

งบด าเนินงาน 2,560,000 บาท
ค่าตอบแทน 270,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 165,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอันมีลักษณะเปน็เงินรางวลั
ประจ าปี ใหก้ับพนักงานส่วนทอ้งถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในส่วนงานนี้
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เปน็กรณีพเิศษอันมีลักษณะเปน็เงินรางวลัประจ าปแีก่พนักงานส่วนทอ้งถิ่นใหเ้ปน็
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท
  เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนักงานลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้าง ที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการ  

ค่าเช่าบา้น 85,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงาน ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
วา่ด้วยค่าเช่าบา้นของข้าราชการทอ้งถิ่น
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เงนิช่วยเหลือการศึกษาบตุร
เงนิช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก่พนักงาน และลูกจ้างประจ า  ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบตุร

ค่าใช้สอย 1,060,000 บาท
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร 830,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการใหบ้คุคลภายนอกท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล 
เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพนัธท์างวทิยุกระจายเสียง 
โทรทศัน์หรือส่ิงพมิพต่์างๆ  ,  ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่
ปรึกษา  ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ , ค่าติดต้ังไฟฟา้ ประปา โทรศัพท ์ , ค่าเบี้ย
ประกัน , ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนยานพาหนะต่างๆ และอื่นๆ ฯลฯ ตามความจ าเปน็
ของส่วนงานนี ้

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบี้ยเล้ียงเดินทาง   ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดินทางไปราชการ ใหก้ับ
ผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซ่ึง
ได้รับค าส่ังใหเ้ดินทางไปราชการตามสิทธ ิ    
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561

ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม ใหก้ับผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซ่ึงได้รับค าส่ังใหเ้ดินทางไปราชการตาม
สิทธ ิ    
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม 200,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เช่น  คอมพวิเตอร์ , เคร่ืองถ่ายเอกสาร ,  รถยนต์-รถจักรยานยนต์  , 
เคร่ืองปรับอากาศ  ฯลฯ   หรือส่ิงอื่นๆ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้

ค่าวัสดุ 1,230,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 500,000 บาท

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุต่าง ๆ เช่น  หลอดไฟฟา้ ฟวิส์ สายไฟ ล าโพง 
ไมค์ ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้    
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วัสดุก่อสรา้ง 500,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่างๆ ทนิเนอร์ ตะป ูค้อน จอบ เสียม  
ขวาน เล่ือย กระเบื้อง ปนูซีเมนต์ ทราย ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่งต่าง  ๆเช่น แบตเตอร่ี ยางรถยนต์ หวั
เทยีน น้ ามันเบรค ฟล์ิมกรองแสง น้ ากล่ัน ไฟหน้า ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของส่วนงาน
นี ้  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 160,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนต่าง  ๆเช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน  
น้ ามันเคร่ือง น้ ามันบารบ ีฯลฯ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้

วัสดุอ่ืน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุอื่นๆ  เช่น มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟา้ หวัเชื่อมแก๊ส เข็มขัดนิรภยั
ปนีเสาไฟา้  สายกันตก  ขาปนีเสาพร้อมสายรัด  และวสัดุอื่นๆ  ตามความจ าเปน็

งบลงทนุ 8,140,000 บาท
ค่าครภุณัฑ์ 50,000 บาท
ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์ 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือ
สภาพเปน็ครุภณัฑ์ หรือมีอายุการใช้งานยืนนาน เช่น ซ่อมแซมบ ารุงรักษาและปรับปรุง
โครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
เช่น ปรับปรุงโครงสร้างยานพาหนะขนาดใหญ ่ 
 - เปน็ไปตามกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 
ลงวนัที่ 27 มิถุนายน 2559)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 8,090,000 บาท
ค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณปูการ

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  หมู่ 4 ซอยบา้นนายปรชีา แก้วกอง 215,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 95 เมตร หรือรวม
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 380 ตารางเมตร  ไหล่ทางหนิคลุกกวา้งข้างละ  
0.20 ม.  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 
จ านวน 1 ปา้ย  
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2564 หน้าที ่7 ล าดับที ่5

  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565              หน้า  112



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ 1 ซอยบา้นคุณนิยม  มีแก้ว 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หรือรวม
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 600 ตารางเมตร   ไหล่ทางหนิคลุกกวา้งข้างละ  
0.50 ม.  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 
จ านวน 1 ปา้ย  
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1/2564 หน้าที ่1 
ล าดับที ่2

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ 1 ซอยบา้นคุณอ านวย อุ้ยฟัก 148,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 63 เมตร หรือรวม
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 252 ตารางเมตร   ไหล่ทางหนิคลุกกวา้งข้างละ  
0.50 ม.  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 
จ านวน 1 ปา้ย 
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลงคร้ังที ่1/2564 หน้าที ่1 
ล าดับที ่1 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ 1 หลังวัดวังศาลา 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกวา้ง 1.00 เมตร ยาว 560 เมตร หรือรวม
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 560 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล
ก าหนด  พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ปา้ย
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2564 หน้าที ่8 ล าดับที ่9

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ 5 ซอย 1 แยกบา้นคุณวัชร ี(ต่อจาก
ของเดิม)

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร หรือรวม
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 875 ตารางเมตร   ไหล่ทางหนิคลุกกวา้งข้างละ  
0.50 ม.  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 
จ านวน 1 ปา้ย  
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลงคร้ังที ่1/2564 หน้าที ่9 
ล าดับที ่3

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ 5 ซอยบา้นคุณทองมอญ 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 214 เมตร หรือรวม
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 856 ตารางเมตร   ไหล่ทางหนิคลุกกวา้งข้างละ  
0.50 ม.  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 
จ านวน 1 ปา้ย 
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1/2564 หน้าที ่9 
ล าดับที ่4 
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โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ 5 แยกบา้นปา้หมวย 456,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 196 เมตร หรือรวม
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 784 ตารางเมตร   ไหล่ทางหนิคลุกกวา้งข้างละ  
0.50 ม.  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 
จ านวน 1 ปา้ย  
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลงคร้ังที ่1/2564 หน้าที ่9 
ล าดับที ่5

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ 7 ซอยบา้นนายปญัญา 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร หรือรวม
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 875 ตารางเมตร   ไหล่ทางหนิคลุกกวา้งข้างละ  
0.50 ม.  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 
จ านวน 1 ปา้ย  
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2564 หน้าที ่8 ล าดับ
ที ่7

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ 7 ซอยบา้นปา้หมวย 242,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 146 เมตร หรือรวม
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 438 ตารางเมตร  ไหล่ทางหนิคลุกกวา้งข้างละ  
0.20 ม.  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 
จ านวน 1 ปา้ย  
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2564 หน้าที ่8 ล าดับที ่8

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ 8 ซอยบา้นคุณสยาม 477,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 205 เมตร หรือรวม
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 820 ตารางเมตร   ไหล่ทางหนิคลุกกวา้งข้างละ  
0.50 ม.  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 
จ านวน 1 ปา้ย  
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลงคร้ังที ่1/2564 หน้าที ่10 
ล าดับที ่6

โครงการก่อสรา้งแทน่ศาลพระพรหมและศาลพระภมูิ (ส านักปลัด) 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างแทน่ศาลพระพรหมและศาลพระภมูิ  โดยร้ือฐานเดิมที่ช ารุด 
และก่อสร้างฐานใหม่ ขนาด 5.65 x 5.65 เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลก าหนด
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2564  หน้าที ่9  ล าดับที ่
13
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

โครงการก่อสรา้งฝังทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. พรอ้มบอ่พัก หมู่ 9 ซอย 2 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าฝังทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร  จ านวน 
139 ทอ่น พร้อมบอ่พกั จ านวน 11 บอ่ ระยะทางรวมทอ่พร้อมบอ่พกั 150 เมตร  
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 
ปา้ย  ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลงคร้ังที ่1/2563 หน้าที ่
55 ล าดับที ่21

โครงการก่อสรา้งฝังทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล.พรอ้มบอ่พัก หมู่ 6 ซอย 7 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าฝังทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร  จ านวน 
139 ทอ่น พร้อมบอ่พกั จ านวน 11 บอ่ ระยะทางรวมทอ่พร้อมบอ่พกั 150 เมตร  
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 
ปา้ย  ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2564 หน้าที ่7 
ล าดับที ่6

โครงการติดตั้งไฟฟ้าโคมก่ิงเดี่ยว หมู่ 10 (สามแยก ต.วังศาลา ถึง ต.ตะคร้ าเอน) 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าติดต้ังไฟฟา้กิ่งเด่ียว สูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 12 ต้น และ
ติดต้ังโคมไฟกิ่งเด่ียว จ านวน 12 ชุด รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร้อม
ปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ปา้ย  
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่89 ล าดับที ่190

โครงการตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC หมู่ 1 บา้นวังศาลา 494,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC ขนาดกวา้ง 0.15 เมตร พื้นที่เส้น
จราจรไม่น้อยกวา่ 1,400 ตารางเมตร  ความยาวถนนรวม 4,000 เมตร รายละเอียด
ตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ปา้ย  
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2564 หน้าที ่6 ล าดับ
ที ่1

ค่าปรบัปรงุที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง
โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมอาคารปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั (ส านักปลัด) 610,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั รายละเอียด
ตามแบบที่เทศบาลก าหนด
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2564  หน้าที ่9  ล าดับที ่
11

โครงการปผิูวจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนกรตี หมู่ 2 ซอย 7 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าปผิูวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 780 ตาราง
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร้อมปา้ย
ประชาสัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ปา้ย  
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2564 หน้าที ่6 ล าดับที ่3
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม
รวม
รวม

จ านวน

โครงการปผิูวจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนกรตี หมู่ 2 หมู่บา้นเพ่ิมพูนวิลล่า 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าปผิูวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 280 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,400 ตารางเมตร พร้อมตีเส้น
จราจร  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 
จ านวน 1 ปา้ย  
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2564 หน้าที ่6 ล าดับที ่2

โครงการปผิูวจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนกรตีหมู่ 4 ซอยวาเลนไทน์ 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าปผิูวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 240 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,150 ตารางเมตร พร้อมตีเส้น
จราจร  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 
จ านวน 1 ปา้ย  
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2564 หน้าที ่7 ล าดับที ่4

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรบัราคาได้ (ค่า K)

บาท

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรบัราคาได้ (ค่า K) 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1837 ลงวนัที่ 11 
กันยายน 2560
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่93 ล าดับที ่210

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ 200,000 บาท

งบด าเนินงาน 200,000

ขุดลอกคลอง/ทอ่ระบายน้ า/แหล่งน้ า ภายในเขตต าบลวังศาลา 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการใหบ้คุคลภายนอกท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล 
เช่น ค่าขุดลอกแหล่งน้ า คลอง  ทอ่ระบายน้ า  ก าจัดวชัพชื  หรืออื่นๆ ตามความ
จ าเปน็ ภายในเขตเทศบาลต าบลวงัศาลา
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2564 หน้าที ่12  
ล าดับที ่1

ค่าใช้สอย 200,000 บาท
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400,000 400,000

15,000 15,000

334,000 334,000

500,000 500,000

3,185,000 3,185,000

210,000 210,000

17,586,000 17,586,000

40,000 40,000

25,000 25,000

30,000 30,000

30,000 30,000

30,000 30,000

54,000 54,000

1,260,000 1,260,000

267,000 267,000

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรม 
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
กิจการประปา

เงินส ารองจ่าย

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เบี้ยยังชีพความพิการ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เงินช่วยพิเศษ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.)

เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน

เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง

เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า

เงินบ ารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

เงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

เทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565
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แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรม 
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

180,000 180,000

1,556,000 1,556,000

180,000 180,000

208,000 208,000

726,000 726,000

260,000 260,000
1,190,000 986,000 154,000 1,630,000 864,000 1,378,000 6,310,000

7,294,000 320,000 1,314,000 1,390,000 2,479,000 13,091,000

254,000 42,000 78,000 374,000

152,000 1,000 153,000

81,000 111,000 6,300 112,000 288,000 143,000 753,300
186,000 60,000 145,000 439,000
15,000 5,000 5,000 20,000 45,000

796,000 166,000 123,000 511,000 80,000 931,000 2,641,000

5,000 5,000

136,200 68,000 17,000 10,000 241,200

เงินเดือน 
(ฝ่าย

การเมือง)

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รอง
นายก
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

294,000

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000

เงินประจ าต าแหน่ง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 48,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

34,000

ค่าเบี้ยประชุม
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ 10,000

งบบุคลากร
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แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรม 
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

618,200 230,000 10,000 60,000 300,000 250,000 1,468,200

50,000 50,000

395,000 20,000 5,000 300,000 800,000 870,000 2,390,000

200,000 200,000

200,000 200,000

10,000 10,000

73,000 15,000 10,000 15,000 20,000 138,000
217,000 40,000 20,000 35,000 40,000 367,000

30,000 30,000

50,000

150,000 150,000

20,000 20,000

30,000

1,000,000 1,000,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ

ขุดลอกคลอง/ท่อระบายน้ า/แหล่งน้ า 
ภายในเขตต าบลวังศาลา
ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด
ค่าใช้จ่ายในการกักสัตว์และการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 15,000
ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 50,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 
โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า

โครงการงานประเพณีส าคัญทางศาสนา 30,000

โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้าน
สาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย
         งบ

 
ด าเนินงาน
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แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรม 
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

50,000 50,000

50,000 50,000

30,000 30,000

100,000 100,000

250,000

10,000

20,000 20,000

25,000 25,000

220,000 220,000

40,000 40,000
100,000 100,000

200,000

300,000 300,000

100,000 100,000
5,000 5,000
5,000 5,000

โครงการจัดงานราชพิธีและวันส าคัญ
ของชาติ

โครงการจัดต้ังศูนย์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ
ต่างๆ

โครงการจัดประชุมประชาคม
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล

โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพให้แก่ผู้สูงอายุ และกลุ่มต่างๆ

250,000

โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ 10,000

โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโรคข้อเข่า
เส่ือมและการบริหารข้อเข่า

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา

โครงการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้น า 
และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน

200,000

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
พัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน
โครงการรณรงค์ประหยัดทรัพยากรน้ า
โครงการวังศาลาสีเขียว

ค่าใช้สอยงบ
ด าเนินงาน

  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565              หน้า 120



แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรม 
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

20,000 20,000

50,000 50,000

50,000 50,000

15,000 15,000
8,000 8,000

20,000 20,000
50,000
50,000

30,000

30,000

50,000

304,000 304,000

โครงการ 5  ธนัวาคม วนัคล้ายวนัพระราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระบรม          ชน
กาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร หรือวนัพ่อแห่งชาติ

โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจา้อยูห่ัว

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการวันเทศบาล
โครงการวันแม่แห่งชาติ
โครงการวันลอยกระทง 50,000
โครงการวันสงกรานต์ 50,000

โครงการศูนย์สามวัยสายใยรักแห่ง
ครอบครัว

30,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส

30,000

โครงการส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

งบ
ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย
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แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรม 
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

30,000 30,000

100,000 100,000

40,000 40,000

30,000 30,000

250,000 250,000

60,000

ค่าวัสดุ 20,000 20,000 10,000 500,000 550,000
20,000 25,000 5,000 30,000 80,000

50,000
200,000 20,000 20,000 80,000 50,000 400,000

50,000 50,000
10,000 5,000 60,000 75,000

39,000 10,000 2,000 51,000
30,000 10,000 1,287,500 20,000 100,000 1,447,500

โครงการสร้างวินัยจราจรขับขี่ปลอดภัย
ให้แก่ประชาชนและเยาวชน

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้
ให้แก่สมาชิก อปพร.

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
เด็กเยาวชน

วัสดุกีฬา 50,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สท. พนักงาน 
และพนักงานจ้าง

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันภัย
ยาเสพติดให้แก่เยาวชนและเด็กนักเรียน

60,000

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุการเกษตร

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุงานบ้านงานครัว

งบ
ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย
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แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรม 
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

20,000 20,000
ค่าวัสดุ 150,000 100,000 90,000 600,000 160,000 1,100,000

50,000 20,000 10,000 500,000 580,000
65,000 60,000 30,000 100,000 50,000 305,000

210,000 210,000
255,000 70,000 61,600 386,600

10,000 30,000 40,000

5,000 5,000

70,000 20,000 90,000
20,000 5,000 25,000

120,000 7,000 10,000 137,000
650,000 650,000

งบลงทุน

60,000 20,000 50,000 50,000 180,000
4,000 4,000

23,000 23,000

30,000 30,000

วัสดุจราจร
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุส านักงาน
วัสดุอื่น

ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม
ค่าไฟฟ้า

ค่า
สาธารณูปโภ
ค

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้อง

ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์สนาม

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์ส านักงาน
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เก้าอี้ส านักงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับ
งานประมวลผล

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2

ค่าครุภัณฑ์

งบ
ด าเนินงาน
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แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรม 
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

17,000 17,000

งบลงทุน 39,800 21,000 60,800

25,000 25,000

15,000 15,000

15,000

15,000 15,000

33,600 33,600

144,000 144,000

2,500 5,800 8,300

479,000 479,000

6,000 6,000

6,900 6,900

9,100 9,100

15,000 15,000

36,000 36,000

ค่าครุภัณฑ์

เคร่ืองคิมพิวเตอร์ All in one ส าหรับ
งานส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ

เคร่ืองพ่นยา

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
 Printer)

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

15,000

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ Multifunction 
เลเซอร์  หรือ LED สี

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA

เคร่ืองรับส่งวิทยุ

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า

โครงการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

จัดซ้ือโทรศัพท์ส านักงาน

ตู้เหล็ก

ถังน้ า

โทรศัพท์เคล่ือนที่

สุขาเคล่ือนที่แบบชักโครก
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แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรม 
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

100,000 100,000

งบลงทุน

100,000 100,000

215,000 215,000

350,000 350,000

148,000 148,000

300,000 300,000

500,000 500,000

498,000 498,000

456,000 456,000

500,000 500,000

ค่าปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิง
ก่สอร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ 4 ซอยบ้านนายปรีชา แก้ว
กอง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 1 ซอยบ้านคุณนิยม  มีแก้ว

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 1 ซอยบ้านคุณอ านวย อุ้ยฟัก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 1 หลังวัดวังศาลา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 5 ซอย 1 แยกบ้านคุณวัชรี 
(ต่อจากของเดิม)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 5 ซอยบ้านคุณทองมอญ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 5 แยกบ้านป้าหมวย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 7 ซอยบ้านนายปัญญา

ค่าที่ดิน
และ

สิ่งก่อสร้าง
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แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรม 
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

242,000 242,000

477,000 477,000

งบลงทุน
200,000 200,000

500,000 500,000

500,000 500,000

500,000 500,000

494,000 494,000

610,000 610,000

500,000 500,000

500,000 500,000

500,000 500,000

ค่าที่ดิน
และ

สิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 7 ซอยบ้านป้าหมวย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 8 ซอยบ้านคุณสยาม

โครงการก่อสร้างแท่นศาลพระพรหม
และศาลพระภูมิ (ส านักปลัด)

โครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
 พร้อมบ่อพัก หมู่ 9 ซอย 2

โครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน้ า ค.
ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 6 ซอย 7

โครงการติดต้ังไฟฟ้าโคมกิ่งเด่ียว หมู่ 10 
(สามแยก ต.วังศาลา ถึง ต.ตะคร้ าเอน)

โครงการตีเส้นจราจรชนิด 
THERMOPLASTIC หมู่ 1 บ้านวังศาลา

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส านัก
ปลัด)

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต หมู่ 2 ซอย 7

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต หมู่ 2 หมู่บ้านเพิ่มพูนวิลล่า

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตหมู่ 4 ซอยวาเลนไทน์
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แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรม 
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

6,000 6,000

20,000 20,000

35,000

200,000

330,000 330,000

200,000 200,000

40,000

30,000

2,650,500 2,650,500

23,966,000 17,551,300 3,272,900 6,354,300 6,568,000 100,000 3,342,000 15,909,500 200,000 79,000,000

งบเงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีในวัน
ส าคัญของชาติและกิจกรรมตาม
นโยบายของจังหวัดกาญจนบุรี

โครงการด าเนินงานตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

สนับสนุนการจัดการกิจกรรมด้านกีฬา
และนันทนาการ

35,000

สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพในชุมชน 200,000

อุดหนุนกิจกรรมด้านการศึกษา

อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

40,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

30,000

อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
 โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

รวม 1,471,000 265,000
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อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบรุี

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลต าบลวังศาลา
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบั
งบประมาณรายรบัเฉพาะการ กิจการประปา

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลวงัศาลา

อ าเภอ ทา่ม่วง  จังหวดักาญจนบรีุ

ประมาณการรายรบัทั้งสิ้น 950,000 บาท แยกเปน็

รายได้  เปน็เงนิ 950,000 บาท
ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า 520,000 บาท

 ประมาณการรายรับเทา่กับปทีี่แล้ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผ่านมา

เปน็เกณฑ์

ค่าจ าหน่ายน้ าทอ่ธาร 5,000 บาท

ประมาณการรายรับเทา่กับปทีี่แล้ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผ่านมา

เปน็เกณฑ์

ค่าเช่ามาตรวัดน้ า 15,000 บาท

ประมาณการรายรับเทา่กับปทีี่แล้ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผ่านมา

เปน็เกณฑ์

เงนิที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ 400,000 บาท

ประมาณการรายรับเทา่กับปทีี่แล้ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผ่านมา

เปน็เกณฑ์

ประมาณการรายรับเทา่กับปทีี่แล้ว โดยค านวณการจากรายรับจริงของปทีี่ผ่านมา

เปน็เกณฑ์

รายได้เบด็เตล็ด 10,000 บาท
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รวม
จ านวน

จ านวน

รวม
จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม
จ านวน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลวังศาลา

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร 123,500 บาท

อ าเภอ ทา่ม่วง   จังหวัดกาญจนบรุี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  950,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป
 แยกเปน็

งบด าเนินงาน  เปน็เงนิ 933,500 บาท

ค่าใช้สอย 173,500 บาท

 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการใหบ้คุคลภายนอกท าการอย่างหนึ่งอย่างใด
แก่เทศบาล ค่าธรรมเนียม จ้างเหมาแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพนัธ์
และเผยแพร่ข่าวสาร ค่าติดต้ังไฟฟา้,ประปา,โทรศัพท ์ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนยานพาหนะต่างๆ และอื่นๆ ฯลฯ ตามความจ าเปน็
ของส่วนงานนี ้ 

ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม 50,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น  ทอ่เมนระบบประปา  , เคร่ืองสูบน้ า . ระบบกรองน้ า  
และส่ิงอื่นๆ ตามความจ าเปน็ส่วนงานนี้    

ค่าวัสดุ 160,000 บาท
วัสดุส านักงาน 5,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟม้ ปากกา 
ดินสอ ตรายาง แบบพมิพ ์หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ธงชาติ  ฯลฯ และอื่นๆ 
ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิย ุเช่น หลอดไฟฟา้ ฟวิส์ สายไฟ 
เบรคเกอร์ ฯลฯ และอื่นๆ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้

วัสดุก่อสรา้ง 130,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ทอ่น้ าและอุปกรณ์ประปา ทอ่ต่างๆ
ไม้ต่างๆ ทนิเนอร์ ตะปู ค้อนจอบ เสียม ขวาน เล่ือย กระเบื้อง ปนูซีเมนต์ 
ทรายฯลฯตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้    

วัสดุวิทยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 20,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวทิยาศาสตร์และการแพทย ์เช่น สารส้ม คลอรีน 
ฯลฯ ตามความจ าเปน็ของส่วนงานนี้

ค่าสาธารณปูโภค 600,000 บาท
ค่าไฟฟ้า 600,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปน็ค่ากระแสไฟฟา้ ที่ใช้ในกิจการนี้
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รวม
จ านวน

งบกลาง 16,500 บาท
งบกลาง  เปน็เงนิ 16,500 บาท

เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถ่ิน(กบท.) 16,500 บาท

   เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น โดย
ค านวณจากประมาณการรายรับตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย 
ปงีบประมาณ 2565  โดยไม่ต้องน ารายรับประเภทพนัธบตัร  เงินกู ้ เงินที่มีผู้
อุทศิให้  และเงินอุดหนุนทกุประเภทมาค านวณ  โดยเทศบาลใหค้ านวณใน
อัตราร้อยละ 2  (เทศบาลได้ประมาณการรายรับของงบประมาณกิจการ
ประปา ประจ าปี 2565 เปน็เงินทั้งส้ิน 950,000.- บาท  หกัรายได้จากเงิน
อุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จ านวน 400,000.- บาท  คงเหลือ
รายได้จ านวน 550,000.- บาท น ามาค านวณ 550,000 x 3% = 16,500 บาท
 - เปน็ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ที ่มท 0808.5/ว6038 
ลงวนัที่ 7 ตุลาคม 2563
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