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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลนครชัยศรี
อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนครชัยศรี

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลนครชัยศรี จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลนครชัยศรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลนคร
ชัยศรี จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนว
นโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 153,283,944.78 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 166,087,152.59 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 39,968,919.49 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
19,401.42 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 9 โครงการ รวม 8,010,280.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 69,376,058.08 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 2,070,243.73 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,761,482.10 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 1,398,816.57 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 38,257.28 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 943,000.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 36,651,489.40 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 26,512,769.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 30,708.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 55,361,820.15 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 15,854,316.41 บาท

งบบุคลากร จํานวน 22,899,010.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 12,544,755.74 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,374,239.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,689,499.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 30,708.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 22,600.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนครชัยศรี
อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 2,070,243.73 6,700,000.00 5,350,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

1,761,482.10 2,017,000.00 2,034,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,398,816.57 1,412,000.00 1,412,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 38,257.28 22,000.00 26,000.00

หมวดรายได้จากทุน 943,000.00 200,000.00 20,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 6,211,799.68 10,351,000.00 8,842,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 36,651,489.40 39,610,000.00 39,610,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

36,651,489.40 39,610,000.00 39,610,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,512,769.00 25,000,000.00 26,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

26,512,769.00 25,000,000.00 26,500,000.00

รวม 69,376,058.08 74,961,000.00 74,952,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนครชัยศรี
อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 15,854,316.41 18,965,920.00 19,042,280.00

งบบุคลากร 22,899,010.00 26,079,120.00 26,945,820.00

งบดําเนินงาน 12,544,755.74 21,271,260.00 18,658,400.00

งบลงทุน 2,374,239.00 6,654,700.00 8,279,500.00

งบเงินอุดหนุน 1,689,499.00 1,960,000.00 2,026,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 30,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 55,361,820.15 74,961,000.00 74,952,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลนครชัยศรี

อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลนครชัยศรี
อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,040,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,166,880

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,676,560

แผนงานสาธารณสุข 1,952,040

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 565,080

แผนงานเคหะและชุมชน 11,851,840

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,983,700

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,108,980

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12,551,140

แผนงานการเกษตร 13,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 19,042,280

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 74,952,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลนครชัยศรี

อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 19,042,280 19,042,280
    งบกลาง 19,042,280 19,042,280

หน้า : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 7,521,060 2,245,680 3,913,440 355,320 14,035,500
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 0 2,848,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,672,740 2,245,680 3,913,440 355,320 11,187,180

งบดําเนินงาน 1,983,000 522,000 460,000 0 2,965,000
    ค่าตอบแทน 80,000 87,000 197,000 0 364,000

    ค่าใช้สอย 701,000 255,000 97,000 0 1,053,000

    ค่าวัสดุ 560,000 90,000 166,000 0 816,000

    ค่าสาธารณูปโภค 642,000 90,000 0 0 732,000

งบลงทุน 0 0 30,000 0 30,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 30,000 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 0 0 0 10,000
    เงินอุดหนุน 10,000 0 0 0 10,000

รวม 9,514,060 2,767,680 4,403,440 355,320 17,040,500

หน้า : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานเทศกิจ
งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย
งานจราจร รวม

งบบุคลากร 446,220 2,436,660 0 2,882,880
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 446,220 2,436,660 0 2,882,880

งบดําเนินงาน 0 1,169,000 115,000 1,284,000
    ค่าใช้สอย 0 547,000 15,000 562,000

    ค่าวัสดุ 0 530,000 100,000 630,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 92,000 0 92,000

รวม 446,220 3,605,660 115,000 4,166,880

หน้า : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,578,360 0 1,578,360
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,578,360 0 1,578,360

งบดําเนินงาน 93,200 989,000 1,082,200
    ค่าตอบแทน 31,200 0 31,200

    ค่าใช้สอย 20,000 13,000 33,000

    ค่าวัสดุ 42,000 976,000 1,018,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,016,000 2,016,000
    เงินอุดหนุน 0 2,016,000 2,016,000

รวม 1,671,560 3,005,000 4,676,560

หน้า : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,283,040 0 1,283,040
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,283,040 0 1,283,040

งบดําเนินงาน 290,000 379,000 669,000
    ค่าตอบแทน 180,000 0 180,000

    ค่าใช้สอย 65,000 144,000 209,000

    ค่าวัสดุ 45,000 235,000 280,000

รวม 1,573,040 379,000 1,952,040
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 430,080 0 430,080
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 430,080 0 430,080

งบดําเนินงาน 5,000 130,000 135,000
    ค่าใช้สอย 5,000 130,000 135,000

รวม 435,080 130,000 565,080

หน้า : 5/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 157,440 464,400 0 621,840
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 157,440 464,400 0 621,840

งบดําเนินงาน 1,710,000 9,240,000 280,000 11,230,000
    ค่าใช้สอย 1,540,000 8,460,000 100,000 10,100,000

    ค่าวัสดุ 170,000 750,000 180,000 1,100,000

    ค่าตอบแทน 0 30,000 0 30,000

รวม 1,867,440 9,704,400 280,000 11,851,840

หน้า : 6/10



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 1,752,600 0 1,752,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,752,600 0 1,752,600

งบดําเนินงาน 101,600 96,000 197,600
    ค่าตอบแทน 10,000 0 10,000

    ค่าใช้สอย 35,000 96,000 131,000

    ค่าวัสดุ 56,600 0 56,600

งบลงทุน 33,500 0 33,500
    ค่าครุภัณฑ์ 33,500 0 33,500

รวม 1,887,700 96,000 1,983,700

หน้า : 7/10



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบบุคลากร 411,600 556,080 0 967,680
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 411,600 556,080 0 967,680

งบดําเนินงาน 0 53,300 88,000 141,300
    ค่าตอบแทน 0 3,300 0 3,300

    ค่าใช้สอย 0 25,000 88,000 113,000

    ค่าวัสดุ 0 25,000 0 25,000

รวม 411,600 609,380 88,000 1,108,980

หน้า : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,010,520 2,383,320 3,393,840
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,010,520 2,383,320 3,393,840

งบดําเนินงาน 111,300 830,000 941,300
    ค่าตอบแทน 33,300 65,000 98,300

    ค่าใช้สอย 28,000 265,000 293,000

    ค่าวัสดุ 50,000 500,000 550,000

งบลงทุน 0 8,216,000 8,216,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 3,892,000 3,892,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 4,324,000 4,324,000

รวม 1,121,820 11,429,320 12,551,140

หน้า : 9/10



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 13,000 13,000
    ค่าใช้สอย 13,000 13,000

รวม 13,000 13,000

หน้า : 10/10



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,040,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,166,880

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,676,560

แผนงานสาธารณสุข 1,952,040

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 565,080

แผนงานเคหะและชุมชน 11,851,840

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,983,700

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,108,980

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12,551,140

แผนงานการเกษตร 13,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 19,042,280

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 74,952,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไข/เพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562) มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้น
ไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลนครชัยศรี และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัดนครปฐม

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 74,952,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 74,952,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนครชัยศรี
อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนครชัยศรี
อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 7,644,105.48 45,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 169,990.72 38.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 404,744.73 5,000,000.00 -35.00 % 3,250,000.00
     ภาษีป้าย 1,788,121.00 1,620,461.00 1,700,000.00 23.53 % 2,100,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 9,602,217.20 2,070,243.73 6,700,000.00 5,350,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 5,674.50 4,976.10 7,000.00 0.00 % 7,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 1,331,980.00 1,322,240.00 1,400,000.00 0.00 % 1,400,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

36,100.00 29,600.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 5,060.00 4,330.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 8,552.00 11,541.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมสําหรับสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา 0.00 0.00 0.00 100.00 % 18,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,550.00 1,390.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 0.00 100.00 % 6,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 75,625.00 17,200.00 50,000.00 -60.00 % 20,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 11,000.00 13,090.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ 0.00 100.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 35.00 54,000.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

299,600.00 241,300.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

18,600.00 19,600.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 8,200.00 5,800.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,490.00 2,680.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 700.00 935.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 15,460.00 26,700.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,826,626.50 1,761,482.10 2,017,000.00 2,034,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 % 12,000.00
     ดอกเบี้ย 1,393,230.82 1,386,816.57 1,400,000.00 0.00 % 1,400,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,405,230.82 1,398,816.57 1,412,000.00 1,412,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าจําหน่ายเศษของ 8,600.00 5,756.00 1,000.00 400.00 % 5,000.00
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 121.28 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 6,400.00 30,500.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 8,110.00 1,880.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 23,110.00 38,257.28 22,000.00 26,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 33,500.00 943,000.00 200,000.00 -90.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 33,500.00 943,000.00 200,000.00 20,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 808,897.18 810,664.68 800,000.00 0.00 % 800,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 20,374,487.16 18,928,852.22 20,000,000.00 0.00 % 20,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 5,915,331.44 5,785,309.09 6,000,000.00 0.00 % 6,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 413,705.71 335,995.30 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 7,183,977.25 6,251,761.57 7,000,000.00 0.00 % 7,000,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 55,185.55 51,989.86 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 77,653.34 80,510.68 60,000.00 0.00 % 60,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

4,703,219.00 4,406,406.00 5,200,000.00 0.00 % 5,200,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 39,532,456.63 36,651,489.40 39,610,000.00 39,610,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 25,923,598.00 26,512,769.00 25,000,000.00 6.00 % 26,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,923,598.00 26,512,769.00 25,000,000.00 26,500,000.00
รวมทุกหมวด 78,346,739.15 69,376,058.08 74,961,000.00 74,952,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 74,952,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 5,350,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 3,250,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้

ภาษีป้าย จํานวน 2,100,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 2,034,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 7,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 1,400,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้

ค่าธรรมเนียมสําหรับสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา จํานวน 18,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการปงบประมาณนี้ ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้

ค่าปรับผู้กระทําความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการปงบประมาณนี้ ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้

ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

โดยตั้งรับจากรายได้จริงของปที่ผ่านมา  ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้

ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

ตั้งรับไว้เท่ากับปที่แล้ว   โดยตั้งรับจากรายได้จริงของปที่ผ่าน
มา  ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้
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ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,412,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 12,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้

ดอกเบี้ย จํานวน 1,400,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 26,000 บาท
ค่าจําหน่ายเศษของ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้

ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจัดจัดเก็บได้

หมวดรายได้จากทุน รวม 20,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 39,610,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 800,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดการตามที่
รัฐบาลจัดสรรให้ในปที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 20,000,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดการตามที่
รัฐบาลจัดสรรให้ในปที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 6,000,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดการตามที่
รัฐบาลจัดสรรให้ในปที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดการตามที่
รัฐบาลจัดสรรให้ในปที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,000,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดการตามที่
รัฐบาลจัดสรรให้ในปที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดการตามที่
รัฐบาลจัดสรรให้ในปที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดการตามที่
รัฐบาลจัดสรรให้ในปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 5,200,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดการตามที่
รัฐบาลจัดสรรให้ในปที่ผ่านมา
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 26,500,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 26,500,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดการตามที่
รัฐบาลจัดสรรให้ในปที่ผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 202,906 209,316 241,500 5.27 % 254,230

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 10,790 12,000 0 % 12,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,813,400 11,856,600 12,363,000 6.77 % 13,200,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,091,200 2,030,400 2,078,600 9.69 % 2,280,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000 30,000 42,000 0 % 42,000

เงินสํารองจาย 0 71,400 1,450,390 -37.99 % 899,390

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 1,453,560

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 0 100 % 21,500

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 548,000

คาใช้จายในกิจการจราจร 77,000 90,000 50,000 -60 % 20,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนครชัยศรี
อําเภอนครชัยศรี    จังหวัดนครปฐม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย (ส.ท.ท)

81,165.76 98,274.41 87,700 -18.36 % 71,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,306 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

185,850 0 200,000 0 % 200,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

959,260 988,540 1,498,830 -100 % 0

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 21,444 21,444 34,500 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 248,892 420,552 932,000 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยพิเศษ 0 27,000 30,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 15,718,423.76 15,854,316.41 19,020,520 19,042,280
รวมงบกลาง 15,718,423.76 15,854,316.41 19,020,520 19,042,280
รวมงบกลาง 15,718,423.76 15,854,316.41 19,020,520 19,042,280

รวมแผนงานงบกลาง 15,718,423.76 15,854,316.41 19,020,520 19,042,280
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

678,240 756,000 756,000 -4 % 725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 166,500 240,000 240,000 -25 % 180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 166,500 240,000 240,000 -25 % 180,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

175,680 173,276 216,000 -4 % 207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,434,240 1,494,000 1,620,000 -4 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,621,160 2,903,276 3,072,000 2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 3,031,260 3,204,360 2,208,400 62.62 % 3,591,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

151,200 151,200 151,200 0 % 151,200

เงินประจําตําแหนง 229,200 229,200 229,200 0 % 229,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 475,260 503,220 266,760 -5.49 % 252,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ้างประจํา 0 0 11,000 -8.36 % 10,080
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 322,800 380,880 387,360 4.15 % 403,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 52,965 50,820 50,820 -30.34 % 35,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,262,685 4,519,680 3,304,740 4,672,740
รวมงบบุคลากร 6,883,845 7,422,956 6,376,740 7,521,060

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 350,000 -100 % 0

คาเบี้ยประชุม 0 0 5,000 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 50,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 29,000 29,800 50,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 29,000 29,800 455,000 80,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 18,400 19,844 30,000 0 % 30,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาสําหรับ
งานทําความสะอาด

45,500 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 100 % 36,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 8,000 9,180 40,000 0 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 8,718 6,960 100,000 -60 % 40,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 279,900 -100 % 0

โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราช
ชนนีพันปหลวง และเป็นวันแมแหงชาติ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร

0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี
ในรัชกาลที่ 10

0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานวันสําคัญตางๆ ของชาติ 0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน
เทศบาล

8,745 10,745 15,000 0 % 15,000

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง

203,095 196,845 200,000 0 % 200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 191,476.56 185,247.52 236,300 -15.36 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 483,934.56 428,821.52 901,200 701,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 47,877.5 61,805 80,000 -25 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,690 7,170 15,000 33.33 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,572 28,878 20,000 50 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 113,824.1 10,206.2 40,000 -25 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 19,700 5,900 50,000 100 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 116,136.5 124,520 274,700 9.21 % 300,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 900 0 2,000 400 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 38,110 42,070 40,000 -75 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 374,810.1 280,549.2 531,700 560,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 274,876.94 290,866.81 364,400 37.21 % 500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 19,187.24 22,395.02 36,000 11.11 % 40,000

คาบริการโทรศัพท์ 20,423.43 20,023.47 36,000 16.67 % 42,000

คาบริการไปรษณีย์ 12,857 23,199 66,000 -9.09 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 327,344.61 356,484.3 502,400 642,000
รวมงบดําเนินงาน 1,215,089.27 1,095,655.02 2,390,300 1,983,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางานสําหรับผู้บริหาร 0 3,900 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สําหรับผู้มาติดตอราชการ 13,910 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีที
ยู ชนิดแขวน

0 32,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีที
ยู ชนิดติดผนัง

28,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด แคร 18 นิ้ว ภาษาไทย 14,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้สําหรับเก็บเอกสาร 16,157 0 0 0 % 0

จัดซื้อพร้อมติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์พร้อม
อุปกรณ์

0 0 95,000 -100 % 0

จัดซื้อพร้อมติดตั้งมานปรับแสงห้องทํางาน 0 0 10,000 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน 0 8,700 0 0 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมกระจก 0 24,500 0 0 % 0
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โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้นั่ง 0 0 24,100 -100 % 0

ถังเก็บน้ํา ขนาด 5,000 ลิตร 0 0 48,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ 0 0 1,359,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์การเกษตร 36,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อมิเตอร์บอน้ําบาดาลพร้อมติดตั้ง 31,565 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อโทรทัศน์ LED 0 11,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 9,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (แบบที่ 2) 0 20,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์ 19,600 0 0 0 % 0

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 3,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 171,732 100,600 1,536,100 0
รวมงบลงทุน 171,732 100,600 1,536,100 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอนครชัยศรี

0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างสถาบันภายนอกสํารวจความพึงพอ
ใจของผู้รับบริการ

0 0 30,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 30,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 30,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 8,270,666.27 8,619,211.02 10,333,140 9,514,060
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,485,640 1,478,473 1,685,000 5.36 % 1,775,280
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

67,200 67,200 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 103,200 103,200 103,200 0 % 103,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 203,110 286,509 242,000 19.01 % 288,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 10,901 11,833 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,870,051 1,947,215 2,109,400 2,245,680
รวมงบบุคลากร 1,870,051 1,947,215 2,109,400 2,245,680

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 58,000 72,000 72,000 0 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 4,800 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 62,800 76,800 82,000 87,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,558.35 3,047.85 0 0 % 0

คาจัดทําเว็บไซด์เทศบาล 0 0 75,000 -100 % 0
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาจ้างเหมาจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
เทศบาล

0 99,000 0 100 % 100,000

คาจ้างเหมาจัดทําวารสารเทศบาล 0 0 150,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 0 0 40,000 0 % 40,000

คาเชาพื้นที่สําหรับเว็บไซด์ และจดทะเบียน
โดเมนเนม

0 0 0 100 % 60,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2,475 2,650 20,000 -25 % 15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับ
ตําบล

4,095 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 5,400 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 17,128.35 110,097.85 335,000 255,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,473 6,210 15,000 0 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 23,150 85,000 -41.18 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,133.5 12,027.2 25,000 0 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 23,606.5 41,387.2 125,000 90,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 85,257.6 85,257.6 90,000 0 % 90,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 85,257.6 85,257.6 90,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 188,792.45 313,542.65 632,000 522,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อชั้นไม้เก็บเอกสาร 2,568 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ทํางาน 4,066 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องวีดีโอ 0 10,689 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล 

0 21,800 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบ 1

18,990 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา 

9,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 34,624 32,489 0 0
รวมงบลงทุน 34,624 32,489 0 0
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รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 2,093,467.45 2,293,246.65 2,741,400 2,767,680
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,981,820 2,446,317 3,059,840 3.71 % 3,173,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

81,540 16,073 72,420 -7.21 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 121,200 61,934 121,200 0 % 121,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 268,980 282,300 298,200 4.51 % 311,640

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 216,000 216,000 0 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,693,540 3,046,624 3,791,660 3,913,440
รวมงบบุคลากร 3,693,540 3,046,624 3,791,660 3,913,440

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 147,400 178,300 -43.91 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 100 % 20,000

คาเชาบ้าน 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

วันที่พิมพ์ : 5/10/2564  14:47 หน้า : 13/54



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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 35,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 43,550 72,900 60,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 85,550 262,300 290,300 197,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 0 8,640 10,000 0 % 10,000

คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ระยะเวลาใน
การยื่นแบบประเมินและชําระภาษี

8,640 0 0 0 % 0

คาจ้างปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 0 100 % 50,000

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 0 700 2,000 0 % 2,000

คาเชาที่ดินทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 0 4,900 5,000 0 % 5,000

คาเชาที่ดินทรัพย์สินสวนพระมหากษัตริย์ 4,900 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 55,980 28,148 40,000 -75 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,760 2,630 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 76,280 45,018 87,000 97,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 30,309.1 76,449.65 90,000 0 % 90,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 700 1,170 8,000 -62.5 % 3,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 7,371.6 3,717.6 12,000 -16.67 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 48,180 54,918.67 80,000 -25 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 86,560.7 136,255.92 193,000 166,000
รวมงบดําเนินงาน 248,390.7 443,573.92 570,300 460,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องโทรสาร 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกล้องถายภาพดิจิตอล 18,190 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบ
มือถือ

59,980 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 30,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 0 0 45,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 78,170 0 55,000 30,000
รวมงบลงทุน 78,170 0 55,000 30,000

รวมงานบริหารงานคลัง 4,020,100.7 3,490,197.92 4,416,960 4,403,440
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 14,384,234.42 14,402,655.59 17,491,500 17,040,500
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 223,500 237,300 239,280 36.33 % 326,220

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 343,500 357,300 359,280 446,220
รวมงบบุคลากร 343,500 357,300 359,280 446,220

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 2,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 2,000 0

รวมงานเทศกิจ 343,500 357,300 361,280 446,220
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 8,120 3,917.49 % 326,220

คาจ้างลูกจ้างประจํา 492,540 519,720 561,280 5.4 % 591,600
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,216,057 1,236,726 1,338,000 1.4 % 1,356,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 155,050 158,049 168,000 -3.5 % 162,120

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,863,647 1,914,495 2,075,400 2,436,660
รวมงบบุคลากร 1,863,647 1,914,495 2,075,400 2,436,660

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 15,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 42,150 41,800 50,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 42,150 41,800 65,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 49,200 22,680 20,000 -100 % 0

โครงการความปลอดภัย ทางถนน 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการความปลอดภัยด้านถนน 8,945 3,395 0 0 % 0

โครงการชวยเหลือ ประชาชนกรณีเกิด 
สาธารณภัยตางๆ

0 0 50,000 -40 % 30,000

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

21,403 24,738 25,000 -40 % 15,000
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โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน

18,593 15,855.6 20,000 -25 % 15,000

โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสา 
ภัยพิบัติ

0 156,200.8 287,000 0 % 287,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุนที่ 2

0 0 80,000 -100 % 0

โครงการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่

0 0 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 289,363.8 140,770 399,300 -49.91 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 387,504.8 363,639.4 916,300 547,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,720 4,720 5,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,250 4,205 5,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 49,807.2 6,300 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 78,956 56,957.2 330,000 0 % 330,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 756 1,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 100,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 2,750 5,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 70,000 42.86 % 100,000

วัสดุอื่น 0 118,500 100,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 135,733.2 194,188.2 716,000 530,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 71,922.05 71,378.68 175,000 -54.29 % 80,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 12,620.65 7,624.38 24,000 -58.33 % 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,816.16 1,562.2 3,600 -44.44 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 86,358.86 80,565.26 202,600 92,000
รวมงบดําเนินงาน 651,746.86 680,192.86 1,899,900 1,169,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2,515,393.86 2,594,687.86 3,975,300 3,605,660
งานจราจร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการความปลอดภัยทางถนน 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 15,000
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 115,000

รวมงานจราจร 0 0 0 115,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,858,893.86 2,951,987.86 4,336,580 4,166,880
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 563,969 721,218 954,400 34.95 % 1,287,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 10,838 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 13,660 25,934 103,200 0 % 103,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 305,520 326,760 354,320 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 189,000 269,709 297,360 -63.68 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 11,000 9,967 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,083,149 1,364,426 1,788,480 1,578,360
รวมงบบุคลากร 1,083,149 1,364,426 1,788,480 1,578,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 21,000 30,200 132,000 -76.36 % 31,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,200 3,750 13,200 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 25,200 33,950 145,200 31,200
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 34,000 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,282 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 2,282 34,000 20,000 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,113 6,560 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 1,000 100 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,347.8 5,300 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 19,460.8 11,860 41,000 42,000
รวมงบดําเนินงาน 46,942.8 79,810 206,200 93,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม ขนาด 20 ชอง 0 0 7,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 32,800 0 0 % 0
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 0 8,600 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 41,400 7,000 0
รวมงบลงทุน 0 41,400 7,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,130,091.8 1,485,636 2,001,680 1,671,560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 8,700 11,900 13,000 0 % 13,000

รวมค่าใช้สอย 8,700 11,900 13,000 13,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 976,000

คาอาหารเสริม (นม) 700,483 761,957.5 976,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 700,483 761,957.5 976,000 976,000
รวมงบดําเนินงาน 709,183 773,857.5 989,000 989,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียน

1,765,377 1,689,499 1,960,000 2.86 % 2,016,000

รวมเงินอุดหนุน 1,765,377 1,689,499 1,960,000 2,016,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,765,377 1,689,499 1,960,000 2,016,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,474,560 2,463,356.5 2,949,000 3,005,000
รวมแผนงานการศึกษา 3,604,651.8 3,948,992.5 4,950,680 4,676,560

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 419,400 592,434 1,027,260 7.38 % 1,103,040

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 581,400 754,434 1,207,260 1,283,040
รวมงบบุคลากร 581,400 754,434 1,207,260 1,283,040
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 144,000

คาเชาบ้าน 47,500 49,400 6,000 500 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 47,500 49,400 6,000 180,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 16,515 35,000 14.29 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 45,000 -66.67 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 535 3,727 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 535 20,242 90,000 65,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,949 15,959 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,580 15,965 70,000 -71.43 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 20,529 31,924 95,000 45,000
รวมงบดําเนินงาน 68,564 101,566 191,000 290,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 32,800 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ 
LED สี

0 14,800 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA 0 8,600 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 56,200 0 0
รวมงบลงทุน 0 56,200 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 649,964 912,200 1,398,260 1,573,040
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 148,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 12,744 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 51,000 -100 % 0

โครงการปลอดโรคควบคุม และป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล

0 51,733 70,000 0 % 70,000
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
9,885 17,280 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 6,751 6,773 7,000 0 % 7,000

โครงการสงเสริมการ จัดการสุขาภิบาล
อาหาร

0 4,285 27,000 0 % 27,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล

9,395 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 42,462.95 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 26,031 135,277.95 343,000 144,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 27,000 -62.96 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 61,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 600 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 397,253.5 420,000 -52.38 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 600 397,253.5 533,000 235,000
รวมงบดําเนินงาน 26,631 532,531.45 876,000 379,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 26,631 532,531.45 876,000 379,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 676,595 1,444,731.45 2,274,260 1,952,040
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 333,060 352,740 379,880 8.48 % 412,080

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 351,060 370,740 397,880 430,080
รวมงบบุคลากร 351,060 370,740 397,880 430,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 72,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 72,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 13,000 -61.54 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 13,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 85,000 5,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 351,060 370,740 482,880 435,080
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมสําหรับคนพิการในเขต
เทศบาลฯ

0 10,745 100,000 -80 % 20,000

โครงการสงเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพระยะ
สั้นหรือพัฒนาอาชีพกลุมสตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการ

0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการอมรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
ผู้สูงอายุ

99,990 129,895 8,400 1,090.48 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 99,990 140,640 128,400 130,000
รวมงบดําเนินงาน 99,990 140,640 128,400 130,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 99,990 140,640 128,400 130,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 451,050 511,380 611,280 565,080

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,932,660 2,048,280 2,209,560 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

67,200 67,200 67,200 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 103,200 103,200 103,200 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,103,060 2,218,680 2,379,960 0
รวมงบบุคลากร 2,103,060 2,218,680 2,379,960 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 56,500 60,000 60,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 29,200 28,750 28,300 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 85,700 88,750 93,300 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 5,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 29,860 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,476 9,443.5 18,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 8,476 9,443.5 52,860 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 5,368 10,638.6 20,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 240 50,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,209.7 2,408.1 8,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,692 0 1,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,900 25,980 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 36,169.7 39,266.7 109,000 0
รวมงบดําเนินงาน 130,345.7 137,460.2 255,160 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,233,405.7 2,356,140.2 2,635,120 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 730,362 752,940 798,240 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 81,638 76,140 88,280 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 812,000 829,080 886,520 0
รวมงบบุคลากร 812,000 829,080 886,520 0

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 -100 % 0
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คาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 36,400 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 38,703 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 69,831.8 72,100 170,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 144,934.8 72,100 180,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,170 149,945 150,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 203,911.5 71,875.11 200,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 9,660 50,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 131,369.2 83,335 122,200 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 435,450.7 314,815.11 522,200 0
รวมงบดําเนินงาน 580,385.5 386,915.11 702,200 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

คาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพร้อมระบบ
เชื่อม

0 0 65,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 65,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่พิมพ์ : 5/10/2564  14:47 หน้า : 32/54



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

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้าง ถนน คสล. พร้อมวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีต และบอพักคอนกรีต 
บริเวณถนนทางหลวง 3235 ซอย 1/1 หมูที่ 
3 ตําบลบางกระเบา อําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม

0 0 941,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. พร้อมวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีต และบอพักคอนกรีต 
บริเวณถนนทางหลวง 3094 ซอย 15/5 (ป้า
ลิ้ม) หมูที่ 2 ตําบลทาตําหนัก อําเภอนคร
ชัยศรี 

0 0 317,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. พร้อมวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีต และบอพักคอนกรีต 
บริเวณถนนทางหลวง 3094 ซอย 9/2 (นัท
ธีศรี) หมูที่ 3 ตําบลบางกระเบา อําเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม

0 0 297,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. พร้อมวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีต และบอพักคอนกรีต 
บริเวณถนนเทศบาล 1 ซอย 8/2 (ข้างดับ
เพลิง) หมูที่ 3 ตําบลบางกระเบา อําเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

0 0 633,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู คสล. 
บริเวณตลาดทานา หมูที่ 1 ตําบลนครชัยศรี 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

0 0 223,000 -100 % 0
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โครงการติดตั้งกระจกโค้งสะท้อนแสงตาม
แยก ตามโค้งภายในเขตเทศบาลตําบลนคร
ชัยศรี

0 0 190,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งกระจกโค้งสะท้อนแสงตาม
แยกตามโค้งภายในเขตเทศบาล 0 97,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนน
ทางหลวง 3094 ซอย 17/2 (ต้นนุน) หมูที่ 
2 ตําบลทาตําหนัก อําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม

0 0 162,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนน
เทศบาล 1 ซอย 8/2 (ข้างดับเพลิง) หมูที่ 3 
ตําบลบางกระเบา อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม

0 0 557,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงทางเท้า ถนน นฐ. 1032 
หมูที่ 3 ตําบลทาตําหนัก อําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม

0 0 1,037,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 1 
ซอย 4 (ลุงฮี้) หมูที่ 3 ตําบลบางกระเบา 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

0 0 738,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางพาราแอ
สฟัสติกคอนกรีตบริเวณทางหลวง 3094ซ. 
2/5 (ชาญกิจ)

0 699,950 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงฝาทอระบายน้ําถนนซอย
ข้างไปรษณีย์ 0 155,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา บริเวณถนน
เทศบาล 1 หมูที่ 2 ตําบลทาตําหนัก อําเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

0 0 558,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการลงหินคลุกในเขตเทศบาล ฯ 0 88,000 100,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,039,950 5,753,000 0
รวมงบลงทุน 0 1,039,950 5,818,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,392,385.5 2,255,945.11 7,406,720 0
งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 122,160 128,280 134,680 -0.92 % 133,440
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 146,160 152,280 158,680 157,440
รวมงบบุคลากร 146,160 152,280 158,680 157,440

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 717,500 0 144,800 894.48 % 1,440,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 61,917.6 42,552.6 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 779,417.6 42,552.6 244,800 1,540,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 34,550 34,670 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,600 0 90,000 -77.78 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 38,408.7 40,349.5 50,000 0 % 50,000

วัสดุการเกษตร 15,600 67,350 100,000 -50 % 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 3,210 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 94,158.7 145,579.5 295,000 170,000
รวมงบดําเนินงาน 873,576.3 188,132.1 539,800 1,710,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนยา 0 0 13,700 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 0 7,600 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 7,600 13,700 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณใต้สะพาน
ยกระดับถนนทางหลวง 3094
หมูที่ 3 ตําบลทาตําหนัก อําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 

0 0 1,978,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทางหลวง 
3094 0 1,096,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,096,000 1,978,000 0
รวมงบลงทุน 0 1,103,600 1,991,700 0

รวมงานสวนสาธารณะ 1,019,736.3 1,444,012.1 2,690,180 1,867,440
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 497,100 234,780 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 359,280 377,280 399,280 -1.72 % 392,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 72,000 72,000 72,000 0 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 928,380 684,060 471,280 464,400
รวมงบบุคลากร 928,380 684,060 471,280 464,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 24,000 10,320 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 24,000 10,320 50,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาทิ้งขยะของเทศบาลฯ 3,626,807.85 3,574,638.25 4,500,000 -6.67 % 4,200,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 1,098,034 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (เป็นราย
บุคคล) สําหรับงทําความสะอาดถนนและ
ทางเท้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล

0 900,292 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา สําหรับ
ทําความสะอาดถนนและทางเท้าสาธารณะ

1,123,905 300,300 0 0 % 0
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คาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา(เป็นราย
บุคคล) สําหรับประจําท้ายรถบรรทุกขยะ

0 1,070,815 11,500 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาเอกชน รักษาความ
สะอาดถนน ทางเท้า และพื้นที่สาธารณะ

0 0 2,600,000 0 % 2,600,000

โครงการจ้างเหมาเอกชนสําหรับประจํารถ
บรรทุกขยะ

0 0 1,500,000 0 % 1,500,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการคัดแยกขยะ ในชุมชน 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล

11,845 6,805 7,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 13,615 138,209 300,000 -50 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 5,874,206.85 5,991,059.25 8,928,500 8,460,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 140,710 102,220 150,000 0 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 7,016.5 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 469,221.6 337,550.7 580,000 -13.79 % 500,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 41,775 60,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 609,931.6 488,562.2 890,000 750,000
รวมงบดําเนินงาน 6,508,138.45 6,489,941.45 9,868,500 9,240,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 7,436,518.45 7,174,001.45 10,339,780 9,704,400
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งานบําบัดน้ําเสีย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,690 386,163 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,690 386,163 100,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 8,860 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,115.2 19,509.4 80,000 0 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 2,115.2 28,369.4 180,000 180,000
รวมงบดําเนินงาน 3,805.2 414,532.4 280,000 280,000

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 3,805.2 414,532.4 280,000 280,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 12,085,851.15 13,644,631.26 23,351,800 11,851,840

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,565,700 1,656,720 1,757,080 -10.5 % 1,572,600

เงินประจําตําแหนง 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,745,700 1,836,720 1,937,080 1,752,600
รวมงบบุคลากร 1,745,700 1,836,720 1,937,080 1,752,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,140 2,400 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 6,140 2,400 10,000 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,650 7,290 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 2,650 7,290 35,000 35,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 1,400 9,996 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 329.2 229.3 3,600 0 % 3,600

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,550 28,600 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 18,279.2 38,825.3 56,600 56,600
รวมงบดําเนินงาน 27,069.2 48,515.3 101,600 101,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 15,000

คาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก แบบเตี้ย 
ขนาด 4 ฟุต

0 0 0 100 % 6,900

คาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ แบบเตี้ย 0 0 0 100 % 6,700

คาจัดซื้อโต๊ะเหล็ก PVC สํานักงาน 0 0 0 100 % 4,900

จัดซื้อโต๊ะทํางาน (ในสํานักงาน) 0 0 14,700 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานสํานักงาน 

0 0 17,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 31,700 33,500
รวมงบลงทุน 0 0 31,700 33,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,772,769.2 1,885,235.3 2,070,380 1,887,700
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกําจัดวัชพืชและผักตบชวาคลอง
สาธารณะ 

986 4,945 5,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อสิ่งของเพื่อจัดทําถุงยังชีพ
ชวยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์แพรระบาด และมาตรการ
ป้องกันการระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) 

0 495,285 0 0 % 0

โครงการจัดประชุมประชาคมชุมชน 3,345 1,595 15,000 0 % 15,000
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โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อให้
บริการและพัฒนา

985 1,225 10,000 -100 % 0

โครงการธรรมะอารมณ์ดีนําทางชีวิตที่ดีสู
ชุมชนโดยหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2,795 2,795 5,000 0 % 5,000

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลด
ภาวะโลกร้อน 

345 345 1,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในเขตเทศบาลฯ

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบลนครชัยศรี (กิจกรรม 
"โตไปไมโกง")

6,250 3,645 10,000 -20 % 8,000

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด 14,300 3,645 20,000 -60 % 8,000

โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหาฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

9,745 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสงเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแหลงทองเที่ยว 
และภูมิทัศน์ในชุมชน

7,995 7,845 8,000 -100 % 0

โครงการอมรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
ของชุมชน

35,880 37,005 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 82,626 558,330 189,000 96,000
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รวมงบดําเนินงาน 82,626 558,330 189,000 96,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 82,626 558,330 189,000 96,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,855,395.2 2,443,565.3 2,259,380 1,983,700
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 393,600

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 411,600
รวมงบบุคลากร 0 0 0 411,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

0 0 0 411,600

งานกีฬาและนันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 376,080
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 180,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 556,080
รวมงบบุคลากร 0 0 0 556,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 3,300

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 3,300
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 1,130 50,000 -60 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 1,130 50,000 25,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 5,000 0 % 5,000
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วัสดุกีฬา 2,452.66 5,196.84 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 2,452.66 5,196.84 25,000 25,000
รวมงบดําเนินงาน 2,452.66 6,326.84 75,000 53,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 0 0 300,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 300,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 300,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 2,452.66 6,326.84 375,000 609,380
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 70,321.94 80,000 0 % 80,000
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โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ

0 0 70,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 
๙

500 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราช
ชนนีพันปหลวง และเป็นวันแมแหงชาติ

0 14,250 20,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระ
บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชฯ 

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร

66,250 61,016 50,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 

5,000 0 0 0 % 0
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี
ในรัชกาลที่ 10

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเทศบาล 11,970 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันสําคัญตางๆ ของชาติ 53,388 2,000 10,000 -100 % 0

โครงการพาน้องทองธรรมะ 8,250 5,645 10,000 -20 % 8,000

รวมค่าใช้สอย 145,358 153,232.94 290,000 88,000
รวมงบดําเนินงาน 145,358 153,232.94 290,000 88,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 145,358 153,232.94 290,000 88,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 147,810.66 159,559.78 665,000 1,108,980

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 876,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 67,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,010,520
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,010,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 28,300

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 33,300
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 18,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 28,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 111,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,121,820
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,472,520

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 54,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 760,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,383,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,383,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 65,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 265,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 500,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 830,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน

0 0 0 100 % 1,092,000

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 
ตัน ชนิด 6 ล้อ

0 0 0 100 % 2,800,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 3,892,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคสล. บริเวณทางออก
ชลประทาน หมูที่ 2 ต.ทาตําหนัก อ.นครชัย
ศรี จ.นครปฐม

0 0 0 100 % 2,000,000

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค์
บริเวณตลาดทานา หมูที่ 1 ต.นครชัยศรี
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

0 0 0 100 % 1,446,000

โครงการติดตั้งกระจกโค้งสะท้อนแสงตาม
แยกตามโค้งภายในเขตเทศบาลตําบลนคร
ชัยศรี

0 0 0 100 % 200,000

โครงการติดตั้งประตูระบายน้ําแบบ Flap 
Valve จํานวน 9 จุด ภายในเขตเทศบาลฯ

0 0 0 100 % 578,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการลงหินคลุกภายในเขตเทศบาล ฯ 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 4,324,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 8,216,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 11,429,320
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 12,551,140
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหาฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสงเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแหลงทองเที่ยว 
และภูมิทัศน์ในชุมชน

0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 13,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 13,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 13,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 13,000

รวมทุกแผนงาน 51,782,905.85 55,361,820.15 74,961,000 74,952,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

อําเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 74,952,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 19,042,280 บาท
งบกลาง รวม 19,042,280 บาท

งบกลาง รวม 19,042,280 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 254,230 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับกองทุนประกันสังคม ตามพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22
 มกราคม 2557  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต
 ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
(กองคลัง)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ประจําปี 2562 เพื่อ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561
(กองคลัง)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ ตามช่วง
อายุของผู้ที่ขอขึ้นทะเบียน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561- 2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ลําดับที่ 3
 หน้า 63
(กองสวัสดิการฯ)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,280,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เป็นเงิน
เบี้ยความพิการในเขตเทศบาลฯ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ลําดับที่ 4
 หน้า 64
(กองสวัสดิการฯ)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเป็นเบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลฯ  ในอัตรารายละ  500
  บาท / เดือน/คน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548  จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมลําดับที่ 2
 หน้า  63
(กองสวัสดิการฯ)
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เงินสํารองจ่าย จํานวน 899,390 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย เกิดขึ้น หรือการบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย อัคคีภัย โรคติดต่อ เป็นต้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 19
(สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร  แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใส่น้ํา เสาล้มลุกจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็น
ต้น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท) จํานวน 71,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
(ส.ท.ท) เป็นเงิน  71,581.69  บาท  
โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ซึ่งคํานวณจากรายรับจริงประจําปีที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินกู้  เงิน
จ่ายขาดจากเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท  แต่ต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว  ทั้งนี้
ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน โดยรายรับจริงในปี พ.ศ. 2563
 ไม่รวมเงินกู้ เงินอุดหนุนฯ 
เป็นเงิน 42,863,289.08 บาท คํานวณค่าบํารุงฯ 
ได้ 71,581.69 บาท จึงตั้งงบประมาณไว้ 71,600 บาท
(กองคลัง)
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เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 21,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ ช.ค.บ. และเงินช่วย
พิเศษ 3 เท่า ของ ช.ค.บ. ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว 30 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม 2560
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 548,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จให้กับลูกจ้างประจํารายเดือน ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 และหนังสือสํานักงานกอง
ทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29
 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว 30 ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2560
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 1,453,560 บาท

โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ  3  ของประมาณการรายได้
ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
(กองคลัง)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ ของเทศบาลตําบลนครชัยศรี
(กองสาธารณสุขฯ)
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เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าทําศพของพนักงานเทศบาล   ผู้มีสิทธิได้รับ
ตามกฎหมายที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าทําศพของพนักงานจ้าง
หรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมายที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าทําศพของลูกจ้างประจํา   ผู้มีสิทธิได้รับตาม
กฎหมายที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ
(สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,514,060 บาท

งบบุคลากร รวม 7,521,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี เดือนละ 28,800
 บาท และรองนายกเทศมนตรีเดือนละ 15,840 บาท/คน
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายก
เทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรีเดือน
ละ 4,500 บาท/คน
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรีเดือนละ 4,500 บาท/คน
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับเลขานุการนายก
เทศมนตรี เดือนละ 10,080 บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เดือนละ  7,200 บาท
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับประธานสภา
เทศบาล เดือนละ 15,840 บาท รองประธานสภาเทศบาล เดือน
ละ 12,960  บาท และสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คน เดือน
ละ 10,080  บาท/คน
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,672,740 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,591,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และปรับปรุงเงิน
เดือน ประจําปี จํานวน  8  อัตรา
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 151,200 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงาน
เทศบาล ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง จํานวน 1
 อัตรา ในอัตรา เดือนละ 7,000 บาท ต่ออัตรา  เป็นเงิน 84,000
  บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงาน
เทศบาล ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับ
กลาง จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา เดือนละ 5,600 บาท ต่อ
อัตรา  เป็นเงิน 67,200  บาท
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 229,200 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตรา เดือนละ 7,000 บาท ต่ออัตรา  เป็นเงิน 84,000  บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงาน
เทศบาล ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น จํานวน 1
 อัตรา ในอัตรา เดือนละ 3,500 บาท ต่ออัตรา  เป็นเงิน 42,000
  บาท
3. เพื่อจ่ายเป็นเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงาน
เทศบาล ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับ
กลาง จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา เดือนละ 5,600 บาท ต่อ
อัตรา  เป็นเงิน 67,200  บาท
4. เพื่อจ่ายเป็นเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงาน
เทศบาล ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น จํานวน 2
 อัตรา ในอัตรา เดือนละ 1,500 บาท ต่ออัตรา  เป็นเงิน 36,000
  บาท
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 252,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา   และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา จํานวน  1  อัตรา  
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 10,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจํา  จํานวน  1
  อัตรา 
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 403,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2
  อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 35,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจของเทศบาล จํานวน 2 อัตราและพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 1,983,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการของสภาเทศบาล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายเงิน
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการของสภาเทศบาล  พ.ศ. 2547
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อบ้าน  ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่
มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 701,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารในสํานักงาน
เทศบาล
(สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร  หนังสือพิมพ์รายวัน   ค่าลง
ทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาบุคคลภาย
นอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ ค่าจ้างเหมาจัดทําแผ่นป้ายประชา
สัมพันธ์ต่างๆ ตลอดจนการจ้างเหมาบริการอื่น ๆ   
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

1.  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เป็น
เงิน  10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร   ค่าเครื่องดื่ม   ค่าของขวัญ   ค่าพิมพ์
เอกสาร   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่า
บริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น  ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการ
รับรอง   เพื่อเป็นการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   ที่มานิเทศ
งาน   ตรวจงาน  หรือเยี่ยมชม   หรือทัศนศึกษาดูงานของ
เทศบาล  หรือมาดําเนินกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อท้อง
ถิ่น   โดยคํานวณค่าใช้จ่ายจากรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วง
มาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้เงินจ่ายขาด
เงินสะสม  และเงินที่มีผู้อุทิศให้ไม่เกินปีละ  1%     

2.  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม  เป็นเงิน  30,000    บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร   เครื่องดื่มต่าง ๆ   เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรอง และค่าบริการ   ในการเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้อง
ถิ่น   หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ของกระทรวง
มหาดไทย  หรือการประชุมระหว่าง  อปท. กับ  อปท. หรืออปท
.กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของผู้บริหารท้องถิ่น    สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล   และลูกจ้าง เช่น   ค่าเบี้ยเลี้ยง   ค่าที่พัก   
ค่าพาหนะ   ค่าธรรมเนียม   ค่าลงทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสันนิบาต ค่าของขวัญ  ของรางวัล  
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  พวงมาลา  
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น 
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (5
 ธันวาคม) โดยจ่ายเป็นค่าพวงมาลา พานพุ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็น ดําเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ลําดับที่ 3
 หน้า ที่ 47  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็น
วันแม่แห่งชาติ ( 12 สิงหาคม)  โดยจ่ายเป็นค่าดอกไม้
ธูป เทียน  เครื่องไทยธรรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพวง
มาลา  พานพุ่ม  ค่าธงชาติ  ธงประดับ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จําเป็นในการดําเนินงาน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ลําดับที่ 4
 หน้าที่ 47  
(สํานักปลัดเทศบาล) 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม) โดยจ่าย
เป็นค่าดอกไม้ธูป เทียน  เครื่องไทยธรรม ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าพวงมาลา  พานพุ่ม  ค่าธงชาติ  ธงประดับ ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงาน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  ลําดับที่ 5 หน้าที่ 47  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ 
พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน) โดยจ่าย
เป็นค่าดอกไม้ธูป เทียน  เครื่องไทยธรรม ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าพวงมาลา  พานพุ่ม  ค่าธงชาติ  ธงประดับ ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงาน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  ลําดับที่ 6 หน้าที่ 48  
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดงานวันสําคัญต่างๆ ของชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญต่างๆ ของชาติ ตาม
ความเหมาะสมของสภาพท้องถิ่น เช่น  วันปิยมหาราช งานเฉลิม
พระเกียรติในพระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ  โดยจ่ายเป็นค่าดอกไม้
ธูป เทียน  เครื่องไทยธรรม ค่าพวงมาลา  พานพุ่ม  ค่าธงชาติ  ธง
ประดับ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงาน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น    (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ลําดับที่ 2 หน้า ที่ 46  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงานเทศบาล

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมสัมมนาปลูกจิตสํานึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  
โดยจ่ายเป็นค่าค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็นในการดําเนินโครงการ โดยเบิกจ่ายตาม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (รวมฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม) ระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร ลําดับที่  2  หน้าที่ 71
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง โดย
จ่ายเป็นค่า เช่าสถานที่ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรม
และการศึกษาดูงาน ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าของที่ระลึก 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการ
ทัศนศึกษาดูงาน โดยเบิกจ่ายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (รวม
ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยคํานวณตั้งจ่าย
จากรายได้จริงทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ต้องนํา
มาจัดทํางบประมาณ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่เกิน  3
 %  ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561– 2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร ลําดับที่ 1 หน้าที่ 71
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์    
สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ  ให้ใช้งานได้ตามปกติ
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 560,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน   เช่น   กระดาษ  เครื่องเขียน 
แบบพิมพ์ หมึกพิมพ์เครื่องอัดสําเนา  ไขเครื่อง     อัดสําเนา   
หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรศัพท์ เครื่องคิดเลข ฯลฯ 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ   เช่น   หลอด
ไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า   สายไฟฟ้า   เสาอากาศ  แบตเตอรี่  สายนํา
สัญญาณ เครื่องขยายเสียงชนิดโทรโข่ง ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   เช่น   ถ้วยชาม   แก้ว
น้ํา ถ้วยกาแฟ   น้ํายาทําความสะอาดสุขภัณฑ์   และค่าใช่จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็น
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น กลอนประตู กุญแจ ลูกบิด
ประตู ฯลฯ  
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะ   เช่น   แบตเตอรี่   ยาง
นอก ยางใน   กระจก   หัวเทียน   ดวงไฟ   และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็น
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   เช่น  น้ํามัน
ดีเซล   น้ํามันเบนซิน น้ํามันหล่อลื่น จาระบี  ฯลฯ  
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น ไม้
อัด กระดาษโปสเตอร์  สี  พู่กัน  ฯลฯ     
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น    ผ้าพิมพ์   ตลับ
หมึก แป้นพิมพ์   แผ่นบันทึกข้อมูล   และค่าใช่จ่ายอื่นๆ 
ที่จําเป็น   
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 642,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานเทศบาล อาคารป้องกัน และสถาน
ที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสํานักงานเทศบาล  และสถานที่ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาล
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในสํานักงานเทศบาล ค่าโทรศัพท์
เคลื่อนที่ ในการติดต่อสื่อสารในงานราชการ
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์  ค่าดวงตราไปรษณีย์
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนพัสดุ ที่ต้องใช้ในการติดต่อราชการ 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอนครชัยศรี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลวัด
ละมุด ในโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอนคร
ชัยศรี จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ลําดับ
ที่ 2
(สํานักปลัดเทศบาล)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 2,767,680 บาท
งบบุคลากร รวม 2,245,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,245,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,775,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล  รวม  4  อัตรา 
(กองวิชาการและแผนงาน)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้พนักงาน
เทศบาล ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท 
(กองวิชาการและแผนงาน)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภท
อํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง จํานวน 1 อัตราในอัตราเดือน
ละ 5,600 บาท  และประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับ
ต้น จํานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท 
(กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
(กองวิชาการและแผนงาน)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา 
(กองวิชาการและแผนงาน)

งบดําเนินงาน รวม 522,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 87,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในวัน
หยุดนักขัตฤกษ์และนอกเวลาราชการในวันปกติให้กับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อบ้าน  ให้แก่พนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(กองวิชาการและแผนงาน)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น
(กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าใช้สอย รวม 255,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเทศบาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
(กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่าย
เอกสาร และค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ 
(กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าเช่าพื้นที่สําหรับเว็บไซด์ และจดทะเบียนโดเมนเนม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่สําหรับเว็บไซด์ และ ค่าจดทะเบียนโดเมน
เนม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองวิชาการและแผนงาน)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่าน
ดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาทิการประชุมคณะ
กรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนฯ การประชุมราชการอื่นๆ เป็นต้น
(กองวิชาการและแผนงาน)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการแก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็น
(กองวิชาการและแผนงาน)

โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตําบล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับ
ชุมชน/ระดับตําบล เพื่อทบทวนจัดทําแผนพัฒนาของ
เทศบาล การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม แผนพัฒนาเทศบาล โดยการ
จัดทําแผนพัฒนาและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่า
วิทยากร  ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดประชุม ค่าอาหารและเครื่องดื่มใน
ระหว่างประชุม และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.  2561 – 2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  ลําดับที่  5 หน้า 72
(กองวิชาการและแผนงาน)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
และทรัพย์สินอื่นๆ ของกองวิชาการและแผนงาน
(กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น   กระดาษ เครื่องเขียน แฟ้ม
เอกสาร กระดาษกาว เครื่องคิดเลข  ฯลฯ
(กองวิชาการและแผนงาน)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ อุปกรณ์ระบบ
เสียงตามสาย ฯลฯ 
(กองวิชาการและแผนงาน)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับหมึกพิมพ์สี – ขาว
ดํา เม้าท์  แป้นพิมพ์   ฯลฯ
(กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต
(กองวิชาการและแผนงาน)

งานบริหารงานคลัง รวม 4,403,440 บาท
งบบุคลากร รวม 3,913,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,913,440 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,173,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล  จํานวน  8  อัตรา 
(กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้พนักงาน
เทศบาล ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ท้องถิ่น ระดับ
กลาง จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท รวมเป็น
เงิน 67,200 บาท
(กองคลัง)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 5,600 บาท และตําแหน่งประเภทอํานวยการท้อง
ถิ่น ระดับต้น จํานวน 3 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท
(กองคลัง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 311,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา
ของลูกจ้างประจํา   รวม  1  อัตรา
(กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  2   อัตรา
(กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง จํานวน 2 อัตรา
(กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 197,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการการบริหาร
สัญญาและการตรวจรับพัสดุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  และหนังสือ
สั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(กองคลัง)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในวัน
หยุดนักขัตฤกษ์และนอกเวลาราชการในวันปกติให้กับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง 
(กองคลัง) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อบ้าน  ให้แก่พนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 97,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ระยะเวลาในการยื่นแบบ
ประเมินและชําระภาษี ตลอดจนป้ายอื่นๆ ที่จําเป็น
(กองคลัง)

ค่าจ้างปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน สําหรับใช้ปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างให้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว
(กองคลัง)
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ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จําเป็นในการปฎิบัติงาน
 เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ เข้าปกหนังสือ ฯลฯ
(กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าเช่าที่ดินทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ แปลงหมาย
เลข 90 (ตลาดท่านา) ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
(กองคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการแก่พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่นฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็น 
(กองคลัง)?

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  หรือซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์สิ่งก่อ
สร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ของกองคลังให้ใช้งานได้ตามปกติ
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 166,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุคง
ทน วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่  เช่น   กระดาษ  ปากกา แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน ตลับ
ผงหมึก ฯลฯ
(กองคลัง)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุคงทน วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่   เช่น   ยาง
นอก
ยางใน   สายไฟ   หัวเทียน  แบตเตอรี่ ฯลฯ
(กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง น้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นชนิด
ต่างๆ  เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันหล่อลื่น  น้ํามันดีเซล   จาร
บี ฯลฯ 
(กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุคงทน เช่น ไม้อัด สี พู่กัน กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ   
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
คงทน วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  แผ่นบันทึก
ข้อมูล แป้นพิมพ์  กระดาษต่อเนื่อง  เมาส์ เมนบอร์ด   เมมโมรีชิ
ป หมึกพิมพ์   ผ้าหมึก ฯลฯ  
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด ดังนี้
เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้

วันที่พิมพ์ : 5/10/2564  14:49:16 หน้า : 26/71



- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
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 พฤษภาคม 2563

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน  1  อัตรา
(สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 446,220 บาท

งบบุคลากร รวม 446,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 446,220 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 326,220 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา  
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1  อัตรา 
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 3,605,660 บาท
งบบุคลากร รวม 2,436,660 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,436,660 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 326,220 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล  จํานวน  1  อัตรา
(สํานักปลัดเทศบาล)              

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 591,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา   และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา จํานวน  2  อัตรา  
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,356,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 10
  อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2  อัตรา
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 162,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 10 อัตรา
และพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล จํานวน 2 อัตรา
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 1,169,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 547,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการช่วยเหลือ ประชาชนกรณีเกิด สาธารณภัยต่างๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิด
สาธารณภัยต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (รวม
ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562) จากแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ลําดับที่  3  หน้าที่ 2
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก
อบรม   ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด – ปิด  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565
) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ลําดับที่ 4 หน้าที่ 55
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม   ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – 
ปิด  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสังคม ลําดับที่ 3 หน้าที่ 55
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติ จํานวน 287,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าอหาร
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – 
ปิด  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ลําดับ
ที่  2 หน้าที่ 2
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์    สิ่งก่อ
สร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ  ให้ใช้งานได้ตามปกติ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 530,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะ   เช่น   แบตเตอรี่   ยาง
นอก ยางใน กระจก หัวเทียน   ดวงไฟ  และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็น
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   เช่น  น้ํามัน
ดีเซล   น้ํามันเบนซิน น้ํามันหล่อลื่น จาระบี  ฯลฯ  
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุดับเพลิง   เช่น   ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 92,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารป้องกันฯ โรงจอดรถดับเพลิง ที่จอด
เรือดับเพลิง  และสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงาน
ป้องกันฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาอาคารป้องกันฯ โรงจอดรถดับเพลิง และ
สถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานป้องกันฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 5/10/2564  14:49:16 หน้า : 32/71



ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า   ค่าธรรมเนียมเลขหมาย   และค่าใช้โทรศัพท์
ของงานป้องกันฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

งานจราจร รวม 115,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการความปลอดภัยทางถนน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการความปลอดภัยทาง
ถนน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  ค่าอาหาร และ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด  – ปิด ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ลําดับที่ 1 หน้าที่ 2
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายไฟหยุดจราจร แผ่นป้าย
จราจร กระจกโค้งมน ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,671,560 บาท

งบบุคลากร รวม 1,578,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,578,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,287,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน พนักงานเทศบาล  รวม   3 อัตรา  
(กองการศึกษา) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้พนักงาน
เทศบาล ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท 
(กองการศึกษา) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภท
อํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง จํานวน 1 อัตราในอัตราเดือน
ละ 5,600 บาท  และประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับ
ต้น จํานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท 
(กองการศึกษา) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  รวม  1  อัตรา   
(กองการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป  รวม  1
  อัตรา   
(กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 93,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 31,200 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 31,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อบ้าน  ให้แก่พนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(กองการศึกษา) 

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ในการศึกษา  อบรม   สัมมนา   ดูงาน   ของพนักงานเทศบาล
และ  ลูกจ้างเช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  ค่าพาหนะ   ค่า
ธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียน
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น   
(กองการศึกษา) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  หรือซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์สิ่งก่อ
สร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ให้ใช้งานได้ตามปกติ
(กองการศึกษา) 

ค่าวัสดุ รวม 42,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสํานักงาน  เช่น   กระดาษ   ปากกา แบบ
พิมพ์ เครื่องรับโทรศัพท์ เครื่องคิดเลข   ฯลฯ     
(กองการศึกษา) 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ  ฯลฯ   
(กองการศึกษา) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แป้นพิมพ์  กระดาษต่อ
เนื่อง  เมาส์ เมนบอร์ด   เมมโมรีชิป   หมึกพิมพ์   ฯลฯ  
(กองการศึกษา) 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,005,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 989,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 13,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เช่น  ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม  ค่าตกแต่งประดับเวที  ค่าเครื่องขยาย
เสียง ค่ามหรสพ  ค่าของขวัญ  ของรางวัล  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
ศึกษา ที่จําเป็นในการจัดงาน ค่าจ้างเหมาบริการ  ฯลฯ  และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ลําดับที่  4  หน้าที่  45
(กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 976,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 976,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนวัดท่า
ตําหนัก ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุด
หนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
(กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,016,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,016,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน จํานวน 2,016,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัด
ท่าตําหนักตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุด
หนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
(กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,573,040 บาท

งบบุคลากร รวม 1,283,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,283,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,103,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาล  จํานวน  3  อัตรา  
(กองสาธารณสุขฯ) 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภท
อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น จํานวน 1 อัตราในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท  และประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับ
ต้น จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท 
(กองสาธารณสุขฯ) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
(กองสาธารณสุขฯ)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา 
(กองสาธารณสุขฯ)

งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จํานวน 2
 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ
. 2562
(กองสาธารณสุขฯ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อบ้าน  ให้แก่พนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(กองสาธารณสุขฯ) 
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ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้าง
เหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่จําเป็น  
(กองสาธารณสุขฯ) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ในการศึกษา  อบรม   สัมมนา   ดูงาน   ของพนักงานเทศบาล
และ  ลูกจ้างเช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  ค่าพาหนะ   ค่า
ธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียน
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น   
(กองสาธารณสุขฯ) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  หรือซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์สิ่งก่อ
สร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ของกองสาธารณสุขฯ ให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ
(กองสาธารณสุขฯ) 

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสํานักงาน  เช่น   กระดาษ   ปากกา เครื่อง
เชียน
เครื่องใช้ในสํานักงาน   ฯลฯ     
(กองสาธารณสุขฯ) 

วันที่พิมพ์ : 5/10/2564  14:49:16 หน้า : 39/71



วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น   ยางนอก ยาง
ใน   สายไฟ   หัวเทียน  แบตเตอรี่ ฯลฯ
(กองสาธารณสุขฯ) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นบันทึกข้อมูลแป้น
พิมพ์   เมาส์ เมนบอร์ด   เมมโมรีชิป  หมึกพิมพ์   ผ้าหมึก ฯลฯ  
(กองสาธารณสุขฯ) 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 379,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 379,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 144,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการปลอดโรคควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาล

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ ค่าวิทยากร ค่าตอบ
แทนออกสํารวจและขึ้นทะเบียนสุนัข ค่าจ้างเหมาบริการสัตว์
แพทย์ฉีดวัคซีน ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อุปกรณ์
อื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานตาม
โครงการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ี มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฎตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม  ลําดับที่  2 หน้า 56
(กองสาธารณสุขฯ) 
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก เช่น ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น  ในการดําเนินการ
ตามโครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของอค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ปรากฎตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี พ.ศ
. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  ลําดับที่  1
 หน้า 56 
(กองสาธารณสุขฯ) 

โครงการส่งเสริมการ จัดการสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ ค่าวิทยากร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าชุด
ทดสอบอาหารทางแบคทีเรีย วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ใน
การอบรม  ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงาน
ตามโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม  ลําดับที่ 1 หน้า 3
(กองสาธารณสุขฯ) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  หรือซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์สิ่งก่อ
สร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ของกองสาธารณสุขฯ ให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ
(กองสาธารณสุขฯ) 
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ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย (สําหรับใส่เครื่องพ่นยุง และเครื่องวัดความดัน
โลหิต เป็นต้น) ปลั๊กไฟฟ้า  ฟิวส์  ฯลฯ
(กองสาธารณสุขฯ) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  หัว
เทียน แบตเตอรี่ วัสดุของเครื่องพ่นยุง อื่นๆ ในหมวดประเภทนี้
(กองสาธารณสุขฯ) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันหล่อลื่น จาระบี ฯลฯ
(กองสาธารณสุขฯ) 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา  น้ํายาเคมีกําจัดยุง  หนู  แมลง
วัน  น้ํายาพ่นยุง ทรายเบจ และเวชภัณฑ์อื่นๆ  ในหมวดประเภท
นี้  
(กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 435,080 บาท

งบบุคลากร รวม 430,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 430,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 412,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ประจําปีของพนักงานเทศบาล  รวม  1  อัตรา   
(กองสวัสดิการฯ)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภท
อํานวยการท้องถิ่นระดับต้น จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 1,500 บาท
(กองสวัสดิการฯ)

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ  ที่
กําหนดเช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าธรรมเนียม  ค่า
ลงทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น      
(กองสวัสดิการสังคม)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมสําหรับคนพิการในเขตเทศบาลฯ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสําหรับคนพิการในเขต
เทศบาลฯ เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มคนพิการให้มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์ แข็ง
แรง แลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีคุณค่าและมี
ประโยชน์ จากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลในการนํามาปรับใช้
ในชีวิตประจําวัน โดยจ่ายเป็นค่าจัดอบมรม ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าวัสดุในการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่มในระหว่างการอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด
การอบรม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
โครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือ. ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  ลําดับที่  4  หน้า 60 
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นหรือพัฒนาอาชีพกลุ่ม
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ให้กับกลุ่มแม่
บ้าน แกนนําและกรรมการชุมชน กลุ่มสตรี แม่บ้าน เยาวชน   ผู้
ว่างงาน ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนในพื้นที่ ที่มี
ความสนใจ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุที่ใช้ในการ
ฝึกอบรมอาชีพ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในระหว่าง
การอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่ายใน พิธีเปิด – ปิดการฝึกอบรมอาชีพ
และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชา
ชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2560
 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ลําดับที่  1  หน้า  50
(กองสวัสดิการฯ)    

โครงการอมรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ และทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบ
แทนวิทยากรค่าวัสดุในการอบรมสัมมนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มใน ระหว่างการอบรม ค่าจ้างเหมายานพาหนะใน
การเดินทางไปทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานที่ ตลอดจนค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด – ปิดการอบรมสัมมนา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้องในโครงการตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  ลําดับที่  2
  หน้า 59 
(กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 1,867,440 บาท

งบบุคลากร รวม 157,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 157,440 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 133,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา
(กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  1 อัตรา  
(กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 1,710,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,540,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,440,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแล และบํารุงรักษาสภาพภูมิทัศน์
ถนนสายต่างๆ และสวนหย่อมที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
(กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์การ
เกษตร ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว อาทิ รถบรรทุกน้ํา เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ
(กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ซีเมนต์ปล๊อก วัสดุตัดแต่ง
สวน ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย มีด ขวาน ท่อน้ํา และอุปกรณ์
เครื่องตัดหญ้า ฯ
(กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น ยางนอก ยางใน สาย
ไมล์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ 
(กองช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ
(กองช่าง)

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในงานสวนสาธารณะ เช่น ปุ๋ยเคมี สาร
เคมีกําจัดศัตรูพืช พันธุ์ไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ กระถางต้นไม้ ฯลฯ
  
 (กองช่าง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 9,704,400 บาท
งบบุคลากร รวม 464,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 464,400 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 392,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 3
  อัตรา
(กองสาธารณสุขฯ) 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
(กองสาธารณสุขฯ) 

งบดําเนินงาน รวม 9,240,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์และ
นอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
(กองสาธารณสุขฯ) 

ค่าใช้สอย รวม 8,460,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาทิ้งขยะของเทศบาลฯ จํานวน 4,200,000 บาท

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทิ้งขยะ ของเทศบาลฯ
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ลําดับที่ 2
 หน้า 65
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการจ้างเหมาเอกชน รักษาความสะอาดถนน ทางเท้า และพื้นที่
สาธารณะ

จํานวน 2,600,000 บาท

ค่าจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดถนน ทางเท้า และพื้นที่
สาธารณะภายในเขตเทศบาล
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการจ้างเหมาเอกชนสําหรับประจํารถบรรทุกขยะ จํานวน 1,500,000 บาท

ค่าจ้างเหมาเอกชนสําหรับประจําท้ายรถบรรทุกขยะของเทศบาล
(กองสาธารณสุขฯ)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการคัดแยกขยะ ในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคัดแยกขยะในชุมชน  เช่น ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ในการดําเนินงานตาม
โครงการ การค่าอาหารกลางวัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตลาด
จนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 จากแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ ลําดับที่ 8 หน้า 70       
(กองสาธารณสุขฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  หรือซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ สิ่งก่อ
สร้าง และทรัพย์สินต่างๆ  เช่น ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ฯลฯ ให้ใช้
งานได้ตามปกติ
(กองสาธารณสุขฯ) 

ค่าวัสดุ รวม 750,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต่างๆ ตามความจํา
เป็น เช่น จัดซื้อถังรองรับขยะ และวัสดุอื่นๆ ในประเภทนี้ ฯลฯ
(กองสาธารณสุขฯ) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น   ยางนอก ยาง
ใน   สายไฟ   หัวเทียน  แบตเตอรี่ ไส้กรอง น้ํากลั่น กระจกมอง
ข้าง ไฟท้าย ฯลฯ
(กองสาธารณสุขฯ) 

วันที่พิมพ์ : 5/10/2564  14:49:16 หน้า : 49/71



วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   เช่น น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันหล่อลื่น  น้ํามันดีเซล  จาระบี ฯลฯ 
(กองสาธารณสุขฯ) 

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 280,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง อาทิ เรือ รถดูดเลน ฯลฯ
(กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น ยางนอก ยางใน สาย
ไมล์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ 
(กองช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ
(กองช่าง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1,887,700 บาท

งบบุคลากร รวม 1,752,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,752,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,572,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล  รวม  4  อัตรา   
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภท
อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท และประเภทอํานวยการท้องถิ่น
ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท 
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  รวม  1  อัตรา   
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป  รวม  1
  อัตรา   
(กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 101,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจน
การจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จําเป็น ค่าจ้างเหมาบุคคลภาย
นอก เป็นต้น
(กองสวัสดิการฯ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ  ที่
กําหนดเช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าธรรมเนียม  ค่า
ลงทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น      
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  หรือซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์   สิ่งก่อ
สร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ให้ใช้งานได้ตามปกติ
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 56,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ   เครื่อง
เขียน   แบบพิมพ์หมึกพิมพ์ เครื่องคิดเลข ฯลฯ 
(กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   เช่น   ยาง
นอก   ยางใน สายไฟ   หัวเทียน  แบตเตอรี่ ฯลฯ
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 3,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   เช่น น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันหล่อลื่น  น้ํามันดีเซล ฯลฯ 
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ผ้าพิมพ์   ตลับ
หมึก    เม้าท์ แป้นพิมพ์   ฯลฯ
(กองสวัสดิการสังคม)
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งบลงทุน รวม 33,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน แบบมีพนักพิงสูงและที่วางแขน มี
ล้อเลื่อน ปรับระดับสูง-ต่ําได้ด้วยโช๊ค จํานวน  4  ตัว  ในราคา
ประมาณตัวละ 3745 บาท ดังนี้
- ขนาด 55x48x115-125 cm.  
- ใช้ระบบโยกทั้งตัว  
- โครงเก้าอี้ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวทั้งตัว มีความมั่นคงแข็งแรง
- แขนเหล็กคู่ เหล็กชุบโครเมียมเงา
- ขาเหล็กกล่อง พ่นสีดํา
- ปรับสูงต่ําด้วยโช๊ค
ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก แบบเตี้ย ขนาด 4 ฟุต จํานวน 6,900 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  แบบเตี้ย ขนาด 4
 ฟุต  ชนิดเหล็ก แบบเตี้ย  จํานวน  2  ตู้  ราคาประมาณตู้
ละ 3,424 บาท  ดังนี้
- ขนาด 1182x406x880 mm.  
- ผลิตด้วยเหล็ก  
- ประตูบานเลื่อนแบบกระจก มือจับฝัง
- ภายในมีแผ่นชั้นปรับระดับ 1 แผ่น แบ่งเป็น 2 ชั้น
ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ แบบเตี้ย จํานวน 6,700 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ แบบเตี้ย  ขนาด 4
 ฟุต  ชนิดเหล็ก แบบเตี้ย  จํานวน  2  ตู้  ราคาประมาณตู้
ละ 3,317 บาทดังนี้
- ขนาด 1182x406x880 mm.  
- ผลิตด้วยเหล็ก  
- ประตูบานเลื่อนแบบทึบ มือจับฝัง
- ภายในมีแผ่นชั้นปรับระดับ 1 แผ่น แบ่งเป็น 2 ชั้น
ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก PVC สํานักงาน จํานวน 4,900 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก PVC สํานักงาน  จํานวน 1 ตัว เป็น
เงิน   4,900  บาท ดังนี้
-  หน้าโต๊ะเหล็ก PVC 
-  ขนาด 65x75x120 เซนติเมตร
-  พร้อมกระจกปูโต๊ะ
-  ขาโต๊ะเหล็ก
-  มีลิ้นชัก 1 ฝั่ง (ขวา)
ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
(กองสวัสดิการสังคม)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 96,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 96,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 96,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดประชุมประชาคมชุมชน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทําแผน
ชุมชน โดยจัดเวทีประชาคมในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา ความต้อง
การ ร่วมกันคิด ร่วมกันทําของประชาชนในชุมชน   โดยจ่ายเป็น
ค่าจัดทําเตรียมเวที สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่มในระหว่างการประชุม ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม  ลําดับที่  3  หน้า 59
(กองสวัสดิการสังคม)   
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โครงการธรรมะอารมณ์ดีนําทางชีวิตที่ดีสู่ชุมชนโดยหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการธรรมะอารมณ์ดีนําทางชีวิตที่
ดีสู่ชุมชนโดยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และนํามาใช้ในชีวิตประจํา
วันเพื่อให้เกิดความสุข สอดคล้องกับสภาพสังคมที่แข่งขันกันอย่าง
รุนแรง โดยจ่ายเป็นค่าจัดอบรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุใน
การอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในระหว่าง
การอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดการอบรม รวมถึงค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ลําดับที่ 5
 หน้า 60 
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลนคร
ชัยศรี (กิจกรรม "โตไปไม่โกง")

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนเทศบาลตําบลนครชัยศรี (กิจกรรม "โตไปไม่
โกง") โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ  รวม
ถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ลําดับ
ที่  8  หน้า  61 
(กองการศึกษา)
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โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในการ
รณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเครื่อง
ขยายเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตลาดจนค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม  ลําดับที่ 6 หน้าที่ 60
(กองการศึกษา)

โครงการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนํามาใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อให้เกิด
ความสุข สอดคล้องกับสภาพสังคมที่แข่งขันกันอย่างรุนแรง โดย
จ่ายเป็นค่าจัดอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุที่ใช้ใน
การอบรม  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในระหว่าง
การอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่ายใน พิธีเปิด – ปิดการอบรม รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ลําดับ
ที่  3  หน้า  51 
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการอมรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานที่ของชุมชนในเขตเทศบาลฯ ให้แก่ประชาชนในชุมชน แกน
นําและคณะกรรมการชุมชน  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าวัสดุในการอบรมสัมมนา ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหาร ในระหว่างการอบรม  ค่าจ้างเหมายานพาหนะและ
ค่าที่พักในการเดินทางไปทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานที่ตลอด
จนค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดการอบรมสัมมนา รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561 - 2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  ลําดับที่ 1
  หน้า 59
(กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 411,600 บาท

งบบุคลากร รวม 411,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 411,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 393,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาล  รวม   1 อัตรา  
(กองการศึกษา) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภท
อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 1,500 บาท 
(กองการศึกษา) 
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 609,380 บาท
งบบุคลากร รวม 556,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 556,080 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 376,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา รวม 1 อัตรา          
(กองการศึกษา) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา 
(กองการศึกษา) 

งบดําเนินงาน รวม 53,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,300 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 3,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล  และลูกจ้างประจํา  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย   ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา) 

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ในการศึกษา  อบรม   สัมมนา   ดูงาน   ของพนักงานเทศบาล
และ  ลูกจ้าง เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  ค่าพาหนะ   ค่า
ธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียน
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น   
(กองการศึกษา) 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์สิ่งก่อ
สร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ให้ใช้งานได้ตามปกติ 
(กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย อิฐ หรือปูนซีเมนต์
บล็อก เหล็ก สี แปรงทาสี อุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ  
(กองการศึกษา)

วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ สําหรับ
เครื่องออกกําลังกายและเครื่องเล่นเด็ก เช่น สายพาน ตัวถีบ
จักรยาน เบาะที่นั่ง เชือก โซ่ น๊อต ฯลฯ  
 (กองการศึกษา) 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 88,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 88,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 88,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอย
กระทง เช่น  ค่าจ้างตกแต่งเวทีและประดับไฟบริเวณสถานที่จัด
งาน  ค่าของขวัญ  ของรางวัล  ค่าเครื่องขยายเสียง  ค่าเครื่องแต่ง
กาย  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ  ฯลฯ   ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นในการดําเนินงานตามโครงการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  ลําดับที่ 10 หน้าที่ 49 
(กองการศึกษา)

โครงการพาน้องท่องธรรมะ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมพาน้องท่องธรรมะ เช่น  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ  ฯลฯ  ตลอด
จนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ   ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ลําดับที่ 9 หน้า ที่ 48
(กองการศึกษา)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,121,820 บาท

งบบุคลากร รวม 1,010,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,010,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 876,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล  จํานวน  2  อัตรา
(กองช่าง)              

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของนักบริหาร ประเภทผู้
อํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ  5,600 บาท  
(กองช่าง)     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของนักบริหาร ประเภทผู้อํานวย
การท้องถิ่น ระดับกลาง  จํานวน  1  อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 5,600 บาท 
(กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 111,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 33,300 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
พนักงานและลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติราชการกรณีเร่งด่วน นอกเวลา
ราชการปกติ หรือในวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตกฤษ์
(กองช่าง) 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 28,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 28,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าถ่าย
แบบพิมพ์เขียว ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ
(กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชาอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
(กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ  เช่น ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง ฯลฯ
(กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา อุปกรณ์
ในสํานักงาน ฯลฯ
(กองช่าง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล   แป้นพิมพ์  เมาส์  หมึกพิมพ์  คีย์บอร์ด ฯลฯ
(กองช่าง)

งานก่อสร้าง รวม 11,429,320 บาท
งบบุคลากร รวม 2,383,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,383,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,472,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล  จํานวน 4 อัตรา
(กองช่าง)              

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของนักบริหาร ประเภทผู้อํานวย
การท้องถิ่น ระดับต้น  จํานวน  2  อัตรา และตําแหน่งประเภท
วิชาการ 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท/คน
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 760,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1
  อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 6 อัตรา
(กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา  และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  6
 อัตรา  
(กองช่าง)
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งบดําเนินงาน รวม 830,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
พนักงานและลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติราชการเป็นกรณีพิเศษหรือเร่ง
ด่วน นอกเวลาราชการปกติ หรือในวันหยุดราชการ หรือวันหยุด
นักขัตกฤษ์
(กองช่าง) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มี
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่ามิเตอร์ ค่ารังวัด
ที่ดิน ฯลฯ
(กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชาอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
(กองช่าง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์โรง
งาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ครุภัณฑ์
สํารวจ สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ อาทิ รถ
จักรยานยนต์ รถเครน รถตักหน้าขุดหลัง เป็นต้น
(กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  หลอดไฟ โคมไฟ บาลาส
 สตาร์เตอร์ สายไฟ หลอดโซเดียม ฯลฯ 
(กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก ลูกรัง ทราย อิฐ หรือ
ซีเมนต์บล็อก ยางมะตอยสําเร็จรูป (แอสฟัลท์) ท่อน้ํา และ
อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา ฯลฯ
(กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น ยางนอก ยางใน สาย
ไมล์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ 
(กองช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ
(กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 8,216,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,892,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 1,092,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนา 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์ไม่ต่ํา
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ เป็นกระบะสําเร็จรูป แบบดับ
เบิ้ลแค็บ 4 ประตู  ตั้งตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 
(กองช่าง)

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน ชนิด 6 ล้อ จํานวน 2,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน ชนิด 6
 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่อง
ยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย และติดตั้ง
เครนไฮดรอลิค พร้อมตะขอเกี่ยว ตั้งจ่ายตามราคาท้อง
ตลาด เนื่องจากไม่มีตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 บัญชี
ครุภัณฑ์ ลําดับที่ 4 หน้าที่ 4
(กองช่าง)   

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,324,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคสล. บริเวณทางออกชลประทาน หมู่ที่ 2 ต
.ท่าตําหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00
 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,400.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลนครชัยศรี  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 (รวมแก้ไข/เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562) ปราฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านบริการสาธารณะ ลําดับที่ 1 หน้าที่ 3
(กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณตลาดท่านา หมู่ที่ 1 ต
.นครชัยศรี
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

จํานวน 1,446,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลนครชัยศรี เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496 (รวมแก้ไข/เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 4 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านบริการสาธารณะ ลําดับ
ที่ 11 หน้าที่ 1 
(กองช่าง)

โครงการติดตั้งกระจกโค้งสะท้อนแสงตามแยกตามโค้งภายในเขต
เทศบาลตําบลนครชัยศรี

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกระจกโค้งตามแยก ตามโค้งภายในเขต
เทศบาลตําบลนครชัยศรี รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลนครชัยศรี เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 (รวมแก้ไข/เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562) ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านบริการสาธารณะ ลําดับที่ 14 หน้าที่ 2
(กองช่าง)

โครงการติดตั้งประตูระบายน้ําแบบ Flap Valve จํานวน 9 จุด ภาย
ในเขตเทศบาลฯ

จํานวน 578,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งประตูเปิด-ปิด ท่อระบายน้ํา
แบบ Flap Valve จํานวน 9 จุด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496 (รวมแก้ไข/เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 4 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านบริการสาธารณะ ลําดับ
ที่ 21หน้าที่ 2
(กองช่าง)
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ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการลงหินคลุกภายในเขตเทศบาล ฯ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุกภายในเขตเทศบาลตําบลนครชัยศรี เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (รวมแก้ไข/เพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านบริการสาธารณะ ลําดับที่ 13
 หน้า 82
(กองช่าง)

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 13,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 13,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 13,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และป้องกันปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM2.5) เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ ค่า
วิทยากร ค่าทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและพร้อมเครื่อง
ดื่ม ค่าอุปกรณ์อื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ลําดับที่  1 หน้า 6 
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แหล่งท่องเที่ยว และภูมิทัศน์ในชุมชน

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รวมถึงค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฎตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่ง
แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ลําดับที่  6 หน้า  69
(กองสาธารณสุขฯ)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

254,230

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,200,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,280,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสํารองจาย 899,390

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,453,560

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

21,500

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

548,000

คาใช้จายในกิจการ
จราจร

20,000

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย (ส.ท.ท)

71,600

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

254,230

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,200,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,280,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสํารองจาย 899,390

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,453,560

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

21,500

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

548,000

คาใช้จายในกิจการ
จราจร

20,000

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย (ส.ท.ท)

71,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

200,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

20,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

10,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

10,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,555,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

200,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

20,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

10,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

10,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,555,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

8,895,300 652,440 1,287,960 1,103,040 412,080 1,572,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

285,600 67,200

เงินประจําตําแหนง 453,600 103,200 60,000 18,000 60,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 563,760 591,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ้าง
ประจํา

10,080

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 907,440 1,464,720 108,000 108,000 525,840 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

71,400 174,120 12,000 12,000 96,000 12,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

100,000 144,000

คาเบี้ยประชุม 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000 30,000

คาเชาบ้าน 144,000 31,200 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

80,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

393,600 2,348,640 16,665,660

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

67,200 420,000

เงินประจําตําแหนง 18,000 121,200 834,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 376,080 1,531,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ้าง
ประจํา

10,080

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 180,000 760,800 4,162,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

96,000 473,520

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

244,000

คาเบี้ยประชุม 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 70,000

คาเชาบ้าน 60,000 271,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

3,300 28,300 121,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 30,000 40,000 1,440,000 5,000

คาจัดทําปายประชา
สัมพันธ์

10,000

คาจ้างปรับปรุงระบบ
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

50,000

คาจ้างเหมาจัดทํา
รายงานผลการดําเนิน
งานเทศบาล

100,000

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 42,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 36,000

คาเชาที่ดินทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์

5,000

คาเชาพื้นที่สําหรับ
เว็บไซด์ และจด
ทะเบียนโดเมนเนม

60,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

55,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

60,000 10,000 15,000 5,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 15,000 1,530,000

คาจัดทําปายประชา
สัมพันธ์

10,000

คาจ้างปรับปรุงระบบ
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

50,000

คาจ้างเหมาจัดทํา
รายงานผลการดําเนิน
งานเทศบาล

100,000

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 42,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 36,000

คาเชาที่ดินทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์

5,000

คาเชาพื้นที่สําหรับ
เว็บไซด์ และจด
ทะเบียนโดเมนเนม

60,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

55,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

5,000 10,000 115,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันพระบรมราช
สมภพของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรม
นาถบพิตร วันชาติ และ
วันพอแหงชาติ

20,000

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ฯ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง และ
เป็นวันแมแหงชาติ

20,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัว มหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร

50,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดาฯ 
พระบรมราชินีในรัชกาล
ที่ 10

20,000

โครงการจัดงานวัน
สําคัญตางๆ ของชาติ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันพระบรมราช
สมภพของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรม
นาถบพิตร วันชาติ และ
วันพอแหงชาติ

20,000

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ฯ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง และ
เป็นวันแมแหงชาติ

20,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัว มหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร

50,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดาฯ 
พระบรมราชินีในรัชกาล
ที่ 10

20,000

โครงการจัดงานวัน
สําคัญตางๆ ของชาติ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่นระดับ
ตําบล

20,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแกผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงาน
เทศบาล

15,000

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้าง

200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 230,000 200,000 10,000 50,000 350,000 20,000

โครงการความปลอดภัย
ทางถนน

15,000

โครงการชวยเหลือ 
ประชาชนกรณีเกิด 
สาธารณภัยตางๆ

30,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

15,000

โครงการฝึกอบรมการ
ปองกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่นระดับ
ตําบล

20,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแกผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงาน
เทศบาล

15,000

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้าง

200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000 268,000 1,148,000

โครงการความปลอดภัย
ทางถนน

15,000

โครงการชวยเหลือ 
ประชาชนกรณีเกิด 
สาธารณภัยตางๆ

30,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

15,000

โครงการฝึกอบรมการ
ปองกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด 
ปฏิบัติการจิตอาสา ภัย
พิบัติ

287,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

13,000

โครงการปลอดโรคควบ
คุม และปองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในเขตเทศบาล

70,000

โครงการรณรงค์ปองกัน
โรคไข้เลือดออก

7,000

โครงการสงเสริมการ 
จัดการสุขาภิบาลอาหาร

27,000

โครงการจัดกิจกรรม
สําหรับคนพิการในเขต
เทศบาลฯ

20,000

โครงการสงเสริมการฝึก
อบรมวิชาชีพระยะสั้น
หรือพัฒนาอาชีพกลุม
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ

10,000

โครงการอมรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานผู้
สูงอายุ

100,000

คาจ้างเหมาทิ้งขยะของ
เทศบาลฯ

4,200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด 
ปฏิบัติการจิตอาสา ภัย
พิบัติ

287,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

13,000

โครงการปลอดโรคควบ
คุม และปองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในเขตเทศบาล

70,000

โครงการรณรงค์ปองกัน
โรคไข้เลือดออก

7,000

โครงการสงเสริมการ 
จัดการสุขาภิบาลอาหาร

27,000

โครงการจัดกิจกรรม
สําหรับคนพิการในเขต
เทศบาลฯ

20,000

โครงการสงเสริมการฝึก
อบรมวิชาชีพระยะสั้น
หรือพัฒนาอาชีพกลุม
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ

10,000

โครงการอมรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานผู้
สูงอายุ

100,000

คาจ้างเหมาทิ้งขยะของ
เทศบาลฯ

4,200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเหมา
เอกชน รักษาความ
สะอาดถนน ทางเท้า 
และพื้นที่สาธารณะ

2,600,000

โครงการจ้างเหมา
เอกชนสําหรับประจํารถ
บรรทุกขยะ

1,500,000

โครงการคัดแยกขยะ ใน
ชุมชน

10,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมชุมชน

15,000

โครงการธรรมะอารมณ์
ดีนําทางชีวิตที่ดีสูชุมชน
โดยหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง

5,000

โครงการภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบล
นครชัยศรี (กิจกรรม 
"โตไปไมโกง")

8,000

โครงการรณรงค์เพื่อ
ปองกันยาเสพติด

8,000

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเหมา
เอกชน รักษาความ
สะอาดถนน ทางเท้า 
และพื้นที่สาธารณะ

2,600,000

โครงการจ้างเหมา
เอกชนสําหรับประจํารถ
บรรทุกขยะ

1,500,000

โครงการคัดแยกขยะ ใน
ชุมชน

10,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมชุมชน

15,000

โครงการธรรมะอารมณ์
ดีนําทางชีวิตที่ดีสูชุมชน
โดยหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง

5,000

โครงการภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบล
นครชัยศรี (กิจกรรม 
"โตไปไมโกง")

8,000

โครงการรณรงค์เพื่อ
ปองกันยาเสพติด

8,000

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอมรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงาน
ของชุมชน

50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการพาน้องทอง
ธรรมะ

โครงการรณรงค์และ
ปองกันปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5)

โครงการสงเสริมอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวด
ล้อมแหลงทองเที่ยว 
และภูมิทัศน์ในชุมชน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 165,000 20,000 20,000 20,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 70,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 976,000 150,000

วัสดุกอสร้าง 30,000 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 103,000 100,000 10,000 220,000 3,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 310,000 330,000 20,000 630,000 3,600

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 13,000 2,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 95,000 20,000 20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอมรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงาน
ของชุมชน

50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

80,000 80,000

โครงการพาน้องทอง
ธรรมะ

8,000 8,000

โครงการรณรงค์และ
ปองกันปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5)

5,000 5,000

โครงการสงเสริมอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวด
ล้อมแหลงทองเที่ยว 
และภูมิทัศน์ในชุมชน

8,000 8,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 245,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 150,000 230,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,156,000

วัสดุกอสร้าง 5,000 100,000 185,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000 536,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000 1,443,600

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 185,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000

วัสดุจราจร 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

200,000

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุกีฬา

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 500,000 80,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 40,000 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 42,000 2,000

คาบริการไปรษณีย์ 60,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

90,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

30,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 15,000

คาจัดซื้อตู้เหล็กบาน
เลื่อนกระจก แบบเตี้ย 
ขนาด 4 ฟุต

6,900

คาจัดซื้อตู้เหล็กบาน
เลื่อนทึบ แบบเตี้ย

6,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000

วัสดุจราจร 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

200,000

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุกีฬา 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 580,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 50,000

คาบริการโทรศัพท์ 44,000

คาบริการไปรษณีย์ 60,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

90,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

30,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 15,000

คาจัดซื้อตู้เหล็กบาน
เลื่อนกระจก แบบเตี้ย 
ขนาด 4 ฟุต

6,900

คาจัดซื้อตู้เหล็กบาน
เลื่อนทึบ แบบเตี้ย

6,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อโต๊ะเหล็ก PVC 
สํานักงาน

4,900

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

โครงการจัดซื้อรถ
บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน

โครงการจัดซื้อรถ
บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 
ตัน ชนิด 6 ล้อ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน
คสล. บริเวณทางออก
ชลประทาน หมูที่ 2 ต
.ทาตําหนัก อ.นครชัยศรี 
จ.นครปฐม

โครงการกอสร้างอาคาร
อเนกประสงค์บริเวณ
ตลาดทานา หมูที่ 1 ต
.นครชัยศรี
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

โครงการติดตั้งกระจก
โค้งสะท้อนแสงตามแยก
ตามโค้งภายในเขต
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อโต๊ะเหล็ก PVC 
สํานักงาน

4,900

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

โครงการจัดซื้อรถ
บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน

1,092,000 1,092,000

โครงการจัดซื้อรถ
บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 
ตัน ชนิด 6 ล้อ

2,800,000 2,800,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน
คสล. บริเวณทางออก
ชลประทาน หมูที่ 2 ต
.ทาตําหนัก อ.นครชัยศรี 
จ.นครปฐม

2,000,000 2,000,000

โครงการกอสร้างอาคาร
อเนกประสงค์บริเวณ
ตลาดทานา หมูที่ 1 ต
.นครชัยศรี
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

1,446,000 1,446,000

โครงการติดตั้งกระจก
โค้งสะท้อนแสงตามแยก
ตามโค้งภายในเขต
เทศบาลตําบลนครชัยศรี

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการติดตั้งประตู
ระบายน้ําแบบ Flap 
Valve จํานวน 9 จุด 
ภายในเขตเทศบาลฯ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการลงหินคลุกภาย
ในเขตเทศบาล ฯ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นระดับอําเภอ อําเภอ
นครชัยศรี

10,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียน

2,016,000

รวม 19,042,280 17,040,500 4,166,880 4,676,560 1,952,040 565,080 11,851,840 1,983,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการติดตั้งประตู
ระบายน้ําแบบ Flap 
Valve จํานวน 9 จุด 
ภายในเขตเทศบาลฯ

578,000 578,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการลงหินคลุกภาย
ในเขตเทศบาล ฯ

100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นระดับอําเภอ อําเภอ
นครชัยศรี

10,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียน

2,016,000

รวม 1,108,980 12,551,140 13,000 74,952,000
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