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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

สารบัญ
หนา
เอกสารงบประมาณ
เอกสารงบประมาณ
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สวนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ถลงงบปร ม ณ
ปร
ท นปร ธ น ภ

บ บปร ม ร ย ยปร

ป บปร ม

พ.ศ. 2564

ล ม ช ภ ท บ ลต บลน รชย ร

บ น วล
ผบร ร
ศบ ล บลน ร ยศร ไ น ร ศบ
บปร ม ร ย ย
ปร ป ภ ศบ ล บลน ร ยศร ร น นน ในโ น
ผบร ร ศบ ล บลน ร ยศร
แ ใ นปร ธ นแล ม
ุ นไ ร บ
น ร ล ล น ล รแล แนวนโยบ ย ร
นน ร ในป บปร ม พ.ศ. 2564
ไปน
1. ถ น

ร ลง

1.1 บปร ม ร ย ย วไป
ในป บปร ม พ.ศ.2563 วน 30 นย ยน พ.ศ.2563
น ร น น
1.1.1 นฝ ธน
1.1.2 น

วน

นม

ร นวน 141,714,054.95 บ

ม นวน 98,136,193.59 บ

1.1.3 น ุน ร

น

ม นวน 36,207,050.60 บ

1.1.4 ร ย ร ไ น นไวแบบ
4,455,000.00 บ

นผ พนแล ย ไมไ บ

1.1.5 ร ย ร ไ น นไวโ ยย ไมไ
บ
1.2 น

์ รป ร

ย นวน 1 โ ร ร รวม

นผ พน นวน 10 โ ร ร รวม 14,908,000.00

นวน 0.00 บ

2. รบรห รงบปร ม ณ ในปีงบปร ม ณ 2563 ณ วนท่ 30 นย ยน พ. .2563
1 ร ยรบ ร
มว ภ ษ

นวน 69,430,058.08 บ ปร

บ วย
นวน

2,070,243.73 บ

นวน

1,815,482.10 บ

นวน

1,398,816.57 บ

นวน

0.00 บ

มว ร ยไ บ็ ล็

นวน

38,257.28 บ

มว ร ยไ

นวน

943,000.00 บ

นวน

36,651,489.40 บ

นวน

26,512,769.00 บ

มว

ร

ธรรม นยม ปรบ แล ใบ นุ

มว ร ยไ

รพย์ น

มว ร ยไ

ธ ร ปโภ แล

มว ภ ษ

ุน
รร

มว น ุ นุน วไป
2 น ุ นุน ร บ ลใ โ ยร บุว ุปร

รพ

ย์

์ นวน 30,708.00 บ

3 รย ยร

นวน 55,361,820.15 บ ปร

บ วย

บล

นวน

15,854,316.41 บ

บบุ ล ร

นวน

22,899,010.00 บ

บ นน น

นวน

12,544,755.74 บ

บล ุน

นวน

2,374,239.00 บ

บร ย ย ืน

นวน

0.00 บ

บ น ุ นุน

นวน

1,689,499.00 บ

4 รย ย

ย

น ุ นุน ร บ ลใ โ ยร บุว ุปร

5 รย ย

ย

น

6 รย ย

ย

น ุน ร

7 รย ย

ย

น

ม นวน 22,600.00 บ
น

นวน 0.00 บ

ม นวน 0.00 บ

์ นวน 30,708.00 บ

คาแถลงงบประมาณ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทศบาลตาบลนครชัยศรี
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
รายรับจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

9,602,217.20

6,700,000.00

6,700,000.00

หมวดค่าธรรม นียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

1,826,626.50

2,213,000.00

2,017,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

1,405,230.82

1,612,000.00

1,412,000.00

หมวดรายได้ บ็ด ตล็ด

23,110.00

22,000.00

22,000.00

หมวดรายได้จากทุน

33,500.00

50,000.00

200,000.00

12,890,684.52

10,597,000.00

10,351,000.00

39,532,456.63

38,830,000.00

39,610,000.00

39,532,456.63

38,830,000.00

39,610,000.00

25,923,598.00

25,000,000.00

25,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

25,923,598.00

25,000,000.00

25,000,000.00

รวม

78,346,739.15

74,427,000.00

74,961,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวด งินอุดหนุนทั่วไป

สวนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตาบลนครชัยศรี
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

18,591,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

4,501,580

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

5,688,680

แผนงานสาธารณสุข

1,702,260

แผนงานสังคมสงเคราะห์

699,080

แผนงานเคหะและชุมชน

21,924,100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2,263,180

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

625,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

18,965,920
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

74,961,000

หน้า : 1/8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลนครชัยศรี
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานบริหารงานคลัง

รวม

7,555,740

2,144,400

3,891,660

13,591,800

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

3,072,000

0

0

3,072,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

4,483,740

2,144,400

3,891,660

10,519,800

2,416,400

597,000

542,000

3,555,400

85,000

82,000

302,000

469,000

1,288,300

335,000

97,000

1,720,300

ค่าวัสดุ

506,700

90,000

143,000

739,700

ค่าสาธารณูปโภค

536,400

90,000

0

626,400

1,359,000

0

55,000

1,414,000

ค่าครุภัณฑ์

1,359,000

0

55,000

1,414,000

งบรายจ่ายอื่น

30,000

0

0

30,000

รายจ่ายอื่น

30,000

0

0

30,000

11,361,140

2,741,400

4,488,660

18,591,200

งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

งบลงทุน

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลนครชัยศรี
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งบ

งานป้องกันภัยฝ่าย
พล รือนและระงับ
อัคคีภัย

งาน ทศกิจ

งบบุคลากร

รวม

374,280

2,195,400

2,569,680

374,280

2,195,400

2,569,680

2,000

1,929,900

1,931,900

2,000

65,000

67,000

ค่าใช้สอย

0

946,300

946,300

ค่าวัสดุ

0

716,000

716,000

ค่าสาธารณูปโภค

0

202,600

202,600

376,280

4,125,300

4,501,580

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

รวม

หน้า : 2/8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลนครชัยศรี
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน
กับการศึกษา
และประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

รวม

2,526,480

0

2,526,480

2,526,480

0

2,526,480

206,200

989,000

1,195,200

145,200

0

145,200

ค่าใช้สอย

20,000

13,000

33,000

ค่าวัสดุ

41,000

976,000

1,017,000

7,000

0

7,000

ค่าครุภัณฑ์

7,000

0

7,000

งบ งินอุดหนุน

0

1,960,000

1,960,000

เงินอุดหนุน

0

1,960,000

1,960,000

2,739,680

2,949,000

5,688,680

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

งบลงทุน

รวม

หน้า : 3/8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลนครชัยศรี
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานบริการสาธารณสุข
กับสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ
งบบุคลากร

รวม

1,207,260

0

1,207,260

1,207,260

0

1,207,260

116,000

379,000

495,000

ค่าตอบแทน

36,000

0

36,000

ค่าใช้สอย

35,000

144,000

179,000

ค่าวัสดุ

45,000

235,000

280,000

1,323,260

379,000

1,702,260

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

รวม

หน้า : 4/8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลนครชัยศรี
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
แผนงานสังคมสง คราะห์
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานสวัสดิการสังคม
กับสังคมสง คราะห์ และสังคมสง คราะห์

งบ
งบบุคลากร

รวม

394,080

0

394,080

394,080

0

394,080

85,000

220,000

305,000

ค่าตอบแทน

72,000

0

72,000

ค่าใช้สอย

13,000

220,000

233,000

479,080

220,000

699,080

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

รวม

หน้า : 5/8

หน้า : 6/8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลนครชัยศรี
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
แผนงาน คหะและชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับ คหะและชุมชน

งบ
งบบุคลากร

งานไฟฟ้าถนน

งานกาจัดขยะมลฝอย
และสิ่งปฏิกล

งานสวนสาธารณะ

งานบาบัดนา สีย

รวม

2,367,960

879,420

152,280

449,280

0

3,848,940

2,367,960

879,420

152,280

449,280

0

3,848,940

255,160

532,200

1,715,000

10,390,800

280,000

13,173,160

ค่าตอบแทน

93,300

0

0

50,000

0

143,300

ค่าใช้สอย

52,860

110,000

1,540,000

9,500,800

100,000

11,303,660

109,000

422,200

175,000

840,000

180,000

1,726,200

0

2,924,000

1,978,000

0

0

4,902,000

ค่าครุภัณฑ์

0

65,000

0

0

0

65,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

2,859,000

1,978,000

0

0

4,837,000

2,623,120

4,335,620

3,845,280

10,840,080

280,000

21,924,100

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

ค่าวัสดุ
งบลงทุน

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลนครชัยศรี
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานส่ง สริมและสนับ
กับสร้างความ ข้มแข็ง สนุนความ ข้มแข็ง
ของชุมชน
ชุมชน

งบ

งบบุคลากร

รวม

1,940,880

0

1,940,880

1,940,880

0

1,940,880

101,600

189,000

290,600

ค่าตอบแทน

10,000

0

10,000

ค่าใช้สอย

35,000

189,000

224,000

ค่าวัสดุ

56,600

0

56,600

31,700

0

31,700

31,700

0

31,700

2,074,180

189,000

2,263,180

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

หน้า : 7/8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลนครชัยศรี
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน

75,000

250,000

325,000

ค่าใช้สอย

50,000

250,000

300,000

ค่าวัสดุ

25,000

0

25,000

300,000

0

300,000

300,000

0

300,000

375,000

250,000

625,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

18,965,920

18,965,920

18,965,920

18,965,920

18,965,920

18,965,920
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ทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทศบาลตาบลนครชัยศรี
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไข/เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562) มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึน
ไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลนครชัยศรี และโดยอนุมัติของนายกเทศมนตรี
ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจานวนรวมทังสิน 74,961,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 74,961,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

18,591,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

4,501,580

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

5,688,680

แผนงานสาธารณสุข

1,702,260

แผนงานสังคมสงเคราะห์

699,080

แผนงานเคหะและชุมชน

21,924,100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2,263,180

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

625,000

ด้านการดา นินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

18,965,920
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

74,961,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี
งบ

ยอดรวม
รวมรายจ่าย

0
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รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2564
ทศบ ลต บลนครชยศรี
ภ นครชยศรี จง วดนครปฐม

ปี 2560
หมวดภาษีอากร
ภ ษีที่ดินแล สิ่งปลูกสร้ ง
ภ ษีโรง รื นแล ที่ดิน
ภ ษีบ รุงท้ งที่
ภ ษีป้ ย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบใบ นุญ ตก รข ยสุร
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ค่ ธรรม นียม ก็บแล ขนมูลฝ ย
ค่ ธรรม นียม ก็บขน ุจจ ร รื สิ่งปฏิกูล
ค่ ธรรม นียมในก ร ก นงสื รบร งก รแจ้งสถ นที่
จ น่ ย ร รื ส สม ร
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนร ษฎร
ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนพ ณิชย์
ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยจร จรท งบก
ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยส ธ รณสุข
ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยแล ข้ บงคบท้ งถิ่น

รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00
7,015,573.00
160,255.50
1,621,664.00
8,797,492.50

0.00
6,640,422.08
157,104.35
1,566,287.00
8,363,813.43

0.00
7,644,105.48
169,990.72
1,788,121.00
9,602,217.20

5,000,000.00
0.00
0.00
1,700,000.00
6,700,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

%
%
%
%

5,000,000.00
0.00
0.00
1,700,000.00
6,700,000.00

6,023.70
302,183.00
1,343,330.00
55,350.00

5,965.50
3,190.00
1,325,200.00
18,000.00

5,674.50
8,552.00
1,331,980.00
0.00

7,000.00
10,000.00
1,400,000.00
1,000.00

0.00
0.00
0.00
-100.00

%
%
%
%

7,000.00
10,000.00
1,400,000.00
0.00

26,150.00

29,750.00

36,100.00

30,000.00

0.00 %

30,000.00

4,320.00
2,260.00
146,650.00
0.00
0.00

5,450.00
1,930.00
88,425.00
0.00
0.00

5,060.00
1,550.00
75,625.00
11,000.00
0.00

5,000.00
2,000.00
100,000.00
5,000.00
1,000.00

0.00
0.00
-50.00
0.00
0.00

%
%
%
%
%

5,000.00
2,000.00
50,000.00
5,000.00
1,000.00
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ค่ ปรบก รผิดสญญ
ค่ ใบ นุญ ตรบท ก ร ก็บ ขน สิ่งปฏิกูล รื มูลฝ ย
ค่ ใบ นุญ ตปร ก บก รค้ ส รบกิจก รที่ ปน นตร ยต่
สุขภ พ
ค่ ใบ นุญ ตจดตงสถ นที่จ น่ ย ร รื สถ นที่ส สม
รในครว รื พืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่ กิน 200 ต ร ง มตร
ค่ ใบ นุญ ตจ น่ ยสินค้ ในที่ รื ท งส ธ รณ
ค่ ใบ นุญ ตใ ้ตงตล ด กชน
ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย สียง
ค่ ใบ นุญ ต ื่นๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่ ช่ รื บริก รสถ นที่
ด ก บีย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่ จ น่ ย ศษข ง
ค่ ข ยแบบแปลน
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
ค่ ข ยท ดตล ดทรพย์สิน
รวมหมวดรายได้จากทุน
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ปี 2560
271,006.25
0.00

รายรับจริง
ปี 2561
847,785.00
0.00

211,700.00

276,400.00

299,600.00

300,000.00

0.00 %

300,000.00

13,800.00

11,400.00

18,600.00

20,000.00

0.00 %

20,000.00

3,600.00
6,000.00
2,530.00
2,380.00
5,960.00
2,403,242.95

5,000.00
6,000.00
2,270.00
2,215.00
9,160.00
2,638,140.50

8,200.00
6,000.00
2,490.00
700.00
15,460.00
1,826,626.50

10,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
10,000.00
2,213,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

%
%
%
%
%

10,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
10,000.00
2,017,000.00

12,000.00
1,553,090.99
1,565,090.99

12,000.00
1,702,665.40
1,714,665.40

12,000.00
1,393,230.82
1,405,230.82

12,000.00
1,600,000.00
1,612,000.00

0.00 %
-12.50 %

12,000.00
1,400,000.00
1,412,000.00

16,278.00
60,500.00
640.00
77,418.00

9,080.00
38,500.00
900.00
48,480.00

8,600.00
6,400.00
8,110.00
23,110.00

1,000.00
20,000.00
1,000.00
22,000.00

0.00 %
0.00 %
0.00 %

1,000.00
20,000.00
1,000.00
22,000.00

1,057,000.00
1,057,000.00

317,170.00
317,170.00

33,500.00
33,500.00

50,000.00
50,000.00

300.00 %

200,000.00
200,000.00

ปี 2562
35.00
0.00

ประมาณการ
ปี 2563
ยอดต่าง (%)
300,000.00 -50.00 %
0.00 100.00 %

ปี 2564
150,000.00
5,000.00
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ปี 2560
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีแล ค่ ธรรม นียมรถยนต์
ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. ก นดแผน
ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้
ภ ษีธุรกิจ ฉพ
ภ ษีสุร
ภ ษีสรรพส มิต
ค่ ภ ค ลวงแร่
ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม
ค่ ธรรม นียมจดท บียนสิทธิแล นิติกรรมต มปร มวล
กฎ ม ยที่ดิน
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งิน ุด นุนท่วไป ส รบด นินก รต ม น จ น้ ที่แล
ภ รกิจถ่ ยโ น ลื กท
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

699,362.75
19,571,601.04
5,629,359.34
406,215.04
1,716,681.53
4,137,000.55
59,938.50
62,118.26

828,752.13
20,049,434.75
6,301,053.35
519,749.09
0.00
6,596,385.81
50,073.46
59,944.55

808,897.18
20,374,487.16
5,915,331.44
413,705.71
0.00
7,183,977.25
55,185.55
77,653.34

800,000.00
20,000,000.00
6,000,000.00
520,000.00
0.00
6,200,000.00
50,000.00
60,000.00

2,516,936.00

11,355,292.00

4,703,219.00

5,200,000.00

34,799,213.01

45,760,685.14

39,532,456.63

38,830,000.00

23,111,368.00

23,756,269.00

25,923,598.00

25,000,000.00

23,111,368.00
71,810,825.45

23,756,269.00
82,599,223.47

25,923,598.00
78,346,739.15

25,000,000.00
74,427,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
0.00
0.00
0.00
-3.85
0.00
12.90
0.00
0.00

ปี 2564

%
%
%
%
%
%
%
%

800,000.00
20,000,000.00
6,000,000.00
500,000.00
0.00
7,000,000.00
50,000.00
60,000.00

0.00 %

5,200,000.00
39,610,000.00

0.00 %

25,000,000.00
25,000,000.00
74,961,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทศบาลตาบลนครชัยศรี
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

74,961,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รวม

6,700,000 บาท

จานวน

5,000,000 บาท

จานวน

1,700,000 บาท

รวม

2,017,000 บาท

จานวน

7,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

1,400,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

ตั้งรับไว้ ตามภาวะ ศรษฐกิจ โดยประมาณการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. 2562 ซึ่งคาดว่าจะจัด ก็บได้
ภาษีป้าย
ตั้งรับ ท่ากับปที่แล้ว โดยประมาณการไว้ตามจานวน
ผู้ที่ คย สียภาษีในปที่ผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรม นียม กี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ตั้งรับ ท่ากับปที่แล้ว โดยตั้งรับตามรายได้จริงของปที่ผ่านมา
ซึ่งคาดว่าจัดจัด ก็บได้
ค่าธรรม นียม กี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ตั้งรับไว้ ท่ากับปที่แล้ว โดยตั้งรับตามรายได้จริงของปที่ผ่านมา
ซึ่งคาดว่าจะจัด ก็บได้
ค่าธรรม นียม ก็บและขนมูลฝอย
ตั้งรับไว้ ท่ากับปที่แล้ว โดยตั้งรับตามรายได้จริงของปที่ผ่านมา
ซึ่งคาดว่าจะจัด ก็บได้
ค่าธรรม นียมในการออก นังสือรับรองการแจ้งสถานที่จา น่าย
อา าร รือสะสมอา าร
ตั้งรับไว้ ท่ากับปที่แล้ว โดยตั้งรับตามรายได้จริงของปที่ผ่านมา
ซึ่งคาดว่าจะจัด ก็บได้
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ค่าธรรม นียม กี่ยวกับทะ บียนราษฎร
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จานวน

5,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

ตั้งรับไว้ ท่ากับปที่แล้ว โดยตั้งรับตามรายได้จริงของปที่ผ่านมา
ซึ่งคาดว่าจะจัด ก็บได้
ค่าธรรม นียม กี่ยวกับทะ บียนพาณิชย์
ตั้งรับไว้ ท่ากับปที่แล้ว โดยตั้งรับตามรายได้จริงของปที่ผ่านมา
ซึ่งคาดว่าจะจัด ก็บได้
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎ มายจราจรทางบก
ตั้งรับไว้ต่ากว่าปที่แล้ว โดยตั้งรับตามรายได้จริงของปที่ผ่านมา
ซึ่งคาดว่าจะจัด ก็บได้
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎ มายสาธารณสุข
ตั้งรับไว้ ท่ากับปที่แล้ว โดยตั้งรับตามรายได้จริงของปที่ผ่านมา
ซึ่งคาดว่าจะจัด ก็บได้
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎ มายและข้อบังคับท้องถิ่น
ตั้งรับไว้ ท่ากับปที่แล้ว โดยตั้งรับตามรายได้จริงของปที่ผ่านมา
ซึ่งคาดว่าจะจัด ก็บได้
ค่าปรับการผิดสัญญา
ตั้งรับต่ากว่าปที่แล้ว โดยตั้งรับตามรายได้จริงของปที่ผ่านมา
ซึ่งคาดว่าจะจัด ก็บได้
ค่าใบอนุญาตรับทาการ ก็บ ขน สิ่งปฏิกูล รือมูลฝอย
ตั้งรับตามรายได้ซึ่งคาดว่าจะจัด ก็บได้จากผู้มาขออนุญาต
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสา รับกิจการที่ ปนอันตรายต่อ
สุขภาพ
ตั้งรับต่ากว่าปที่แล้ว โดยตั้งรับตามรายได้จริงของปที่ผ่านมา
ซึ่งคาดว่าจะจัด ก็บได้
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จา น่ายอา าร รือสถานที่สะสม
อา ารในครัว รือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ กิน 200 ตาราง มตร
ตั้งรับไว้ ท่ากับปที่แล้ว โดยตั้งรับตามรายได้จริงของปที่ผ่านมา
ซึ่งคาดว่าจะจัด ก็บได้
ค่าใบอนุญาตจา น่ายสินค้าในที่ รือทางสาธารณะ
ตั้งรับไว้ ท่ากับปที่แล้ว โดยตั้งรับตามรายได้จริงของปที่ผ่านมา
ซึ่งคาดว่าจะจัด ก็บได้
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จานวน

6,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

1,412,000 บาท

ค่า ช่า รือบริการสถานที่

จานวน

12,000 บาท

จานวน

1,400,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

22,000 บาท

ค่าจา น่าย ศษของ

จานวน

1,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

ตั้งรับไว้ ท่ากับปที่แล้ว โดยตั้งรับตามรายได้จริงของปที่ผ่านมา
ซึ่งคาดว่าจะจัด ก็บได้
ค่าใบอนุญาต กี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ตั้งรับไว้ ท่ากับปที่แล้ว โดยตั้งรับตามรายได้จริงของปที่ผ่านมา
ซึ่งคาดว่าจะจัด ก็บได้
ค่าใบอนุญาต กี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ ครื่องขยาย สียง
ตั้งรับไว้ ท่ากับปที่แล้ว โดยตั้งรับตามรายได้จริงของปที่ผ่านมา
ซึ่งคาดว่าจะจัด ก็บได้
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
ตั้งรับไว้ ท่ากับปที่แล้ว โดยตั้งรับตามรายได้จริงของปที่ผ่านมา
ซึ่งคาดว่าจะจัด ก็บได้

ตั้งรับไว้ ท่ากับปที่แล้ว โดยตั้งรับตามรายได้จริงของปที่ผ่านมา
ซึ่งคาดว่าจะจัด ก็บได้
ดอก บี้ย
ตั้งรับต่ากว่าปที่แล้ว โดยตั้งรับตามสภาพของอัตราดอก บี้ยใน
ปัจจุบัน ซึ่งใกล้ คียงตามสภาพความ ปนจริง

ตั้งรับ ท่ากับปที่แล้ว โดยตั้งรับตามจานวนที่
คาดว่าจะจัด ก็บได้
ค่าขายแบบแปลน
ตั้งรับ ท่ากับปที่แล้ว โดยตั้งรับตามจานวนที่
คาดว่าจะจัด ก็บได้
รายได้ บ็ด ตล็ดอื่นๆ
ตั้งรับ ท่ากับปที่แล้ว โดยตั้งรับจากรายได้อื่นๆ
ที่ไม่สามารถจัด ข้าประ ภทใดได้
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หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

ตั้งรับสูงกว่าปที่แล้ว โดยตั้งรับตามจานวน
ที่คาดว่าจะจัด ก็บได้
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรม นียมรถยนต์

รวม

39,610,000 บาท

จานวน

800,000 บาท

จานวน

20,000,000 บาท

จานวน

6,000,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

จานวน

7,000,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

5,200,000 บาท

ตั้งรับไว้ ท่ากับปที่แล้ว โดยประมาณการตามที่รัฐบาล
จัดสรรใ ้ในปที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่า พิ่มตาม พ.ร.บ. กา นดแผนฯ
ตั้งรับไว้ ท่ากับปที่แล้ว โดยประมาณการตามที่รัฐบาล
จัดสรรใ ้ในปที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่า พิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ตั้งรับไว้ ท่ากับปที่แล้ว โดยประมาณการตามที่รัฐบาล
จัดสรรใ ้ในปที่ผ่านมา
ภาษีธุรกิจ ฉพาะ
ตั้งรับไว้ต่ากว่าปที่แล้ว โดยประมาณการตามที่รัฐบาล
จัดสรรใ ้ในปที่ผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต
ตั้งรับไว้ ท่ากับปที่แล้ว โดยประมาณการตามที่รัฐบาล
จัดสรรใ ้ในปที่ผ่านมา
ค่าภาค ลวงแร่
ตั้งรับไว้ ท่ากับปที่แล้ว โดยประมาณการตามที่รัฐบาล
จัดสรรใ ้ในปที่ผ่านมา
ค่าภาค ลวงปิโตร ลียม
ตั้งรับไว้ ท่ากับปที่แล้ว โดยประมาณการตามที่รัฐบาล
จัดสรรใ ้ในปที่ผ่านมา
ค่าธรรม นียมจดทะ บียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎ มาย
ที่ดิน
ตั้งรับไว้ ท่ากับปที่แล้ว โดยประมาณการตามที่รัฐบาล
จัดสรรใ ้ในปที่ผ่านมา
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งินอุด นุนทั่วไป สา รับดา นินการตามอานาจ น้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอน ลือกทา
โดยตั้งรับตามจานวนใกล้ คียงกับที่ ทศบาลได้รับ
จัดสรร งินอุด นุนทั่วไปในปงบประมาณที่ผ่านมา

รวม

25,000,000 บาท

จานวน

25,000,000 บาท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
อําเภอนครชัยศรี จัง วัดนครปฐม
รายจ่ายจริง
ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

665,976.00

408,960.00

678,240.00

756,760.00

-0.1 %

756,000

เงินคาตอบแทนประจําตําแ นงนายก/รองนายก

163,015.00

90,000.00

166,500.00

240,000.00

0 %

240,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

163,015.00

90,000.00

166,500.00

240,000.00

0 %

240,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตําบล

152,871.00

169,200.00

175,680.00

207,360.00

4.17 %

216,000

1,434,240.00

1,434,240.00

1,434,240.00

1,555,200.00

4.17 %

1,620,000

2,579,117.00

2,192,400.00

2,621,160.00

2,999,320.00

2,451,336.00

2,865,460.00

3,031,260.00

3,205,040.00

6.03 %

3,398,400

151,200.00

151,200.00

151,200.00

151,200.00

0 %

151,200

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

3,072,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

เงินประจําตําแ นง

203,797.00

229,200.00

229,200.00

229,200.00

0 %

229,200

คาจ้างลกจ้างประจํา

427,320.00

450,960.00

475,260.00

503,280.00

-47 %

266,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

239,880.00

249,600.00

322,800.00

380,880.00

1.7 %

387,360

48,000.00

48,000.00

52,965.00

55,120.00

-7.8 %

50,820

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,521,533.00

3,994,420.00

4,262,685.00

4,524,720.00

4,483,740

รวมงบบุคลากร

6,100,650.00

6,186,820.00

6,883,845.00

7,524,040.00

7,555,740

คาเบี้ยประชุม

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

คาเชาบ้าน

0.00

0.00

0.00

33,000.00

-9.09 %

30,000

29,900.00

28,200.00

29,000.00

50,000.00

0 %

50,000

29,900.00

28,200.00

29,000.00

88,000.00

368,558.00

136,726.00

0.00

0.00

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

18,400.00

30,000.00

0 %

30,000

คาจ้างเ มาบริการบุคคลธรรมดา ํา รับงาน
ทําความ ะอาด

0.00

0.00

45,500.00

0.00

0 %

0

คาเชาเครื่องถายเอก าร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

36,000

9,155.00

13,305.00

8,000.00

70,000.00

-28.57 %

50,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

85,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

25,846.00

28,200.00

8,718.00

50,000.00

40 %

70,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง

0.00

0.00

0.00

500,000.00

0 %

500,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกผ้
บริ าร มาชิก ภาเทศบาลและพนักงาน
เทศบาล

0.00

7,960.00

8,745.00

11,000.00

36.36 %

15,000

84,062.00

137,752.00

0.00

0.00

0 %

0

12,060.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

203,095.00

197,000.00

1.52 %

200,000

170,537.65

101,904.86

191,476.56

200,000.00

93.65 %

387,300

670,218.65

425,847.86

483,934.56

1,058,000.00

118,165.70

52,117.00

47,877.50

64,000.00

-21.88 %

50,000

11,639.00

7,354.00

7,690.00

10,000.00

0 %

10,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประ ิทธิภาพพนักงาน
และลกจ้างของเทศบาลแยกตาม ลัก ตร
โครงการอบรมปลกจิต ํานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริตและมีผล
ประโยชนทับซ้อน รือขัดกัน
โครงการอบรม ัมมนาและศึกษาดงานของ
คณะผ้บริ าร มาชิก ภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และลกจ้าง
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,288,300

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

วั ดุงานบ้านงานครัว

7,347.00

17,638.00

30,572.00

30,000.00

-33.33 %

20,000

วั ดุกอ ร้าง

8,229.99

10,323.10

113,824.10

20,000.00

0 %

20,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

3,300.00

31,400.00

19,700.00

100,000.00

0 %

100,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

111,149.60

197,588.30

116,136.50

291,100.00

-5.63 %

274,700

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

900.00

5,000.00

-60 %

2,000

64,280.00

17,970.00

38,110.00

45,000.00

-33.33 %

30,000

324,111.29

334,390.40

374,810.10

565,100.00

307,985.75

269,844.13

274,876.94

298,700.00

45.43 %

434,400

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

24,317.03

22,232.46

19,187.24

36,000.00

0 %

36,000

คาบริการโทรศัพท

23,768.62

22,106.44

20,423.43

36,000.00

0 %

36,000

คาบริการไปรษณีย

19,732.00

17,497.00

12,857.00

30,000.00

0 %

30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

375,803.40

331,680.03

327,344.61

400,700.00

536,400

รวมงบดาเนินงาน

1,400,033.34

1,120,118.29

1,215,089.27

2,111,800.00

2,416,400

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ํา รับผ้บริ าร

0.00

0.00

0.00

3,900.00

-100 %

0

จัดซื้อเก้าอี้ ํา รับผ้มาติดตอราชการ

0.00

0.00

13,910.00

0.00

0 %

0

วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

506,700

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน

วันที่พิมพ : 8/12/2563 09:31

น้า : 5/52

รายจ่ายจริง
ปี 2560
จัดซื้อเครื่องโทร าร

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

13,990.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทีย
ชนิดแขวน

0.00

0.00

0.00

32,400.00

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทีย
ชนิดติดผนัง

0.00

0.00

28,000.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน/ติดผนัง

0.00

245,600.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพดีด แคร 18 นิ้ว ภาษาไทย

0.00

0.00

14,000.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อต้ ํา รับเก็บเอก าร

0.00

0.00

16,157.00

0.00

0 %

0

ต้เ ล็กเก็บเอก ารชนิดบานเลื่อน

0.00

0.00

0.00

8,700.00

-100 %

0

โต๊ะทํางานพร้อมกระจก

0.00

0.00

0.00

24,500.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,359,000

ครุภัณฑการเกษตร

0.00

0.00

36,000.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อมิเตอรบอน้ําบาดาลพร้อมติดตั้ง

0.00

0.00

31,565.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องบันทึกเ ียง ํา รับการประชุม

0.00

21,400.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อโทรทัศน LED

0.00

0.00

0.00

11,700.00

-100 %

0

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
จัดซื้อรถยนตตรวจการณ
ครุภัณฑการเกษตร

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่อง ํารองไฟฟ้า

0.00

0.00

9,000.00

0.00

0 %

0

29,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต (แบบที่ 2)

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One า
รับงาน ํานักงาน

0.00

34,000.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร พร้อมเครื่องพิมพ

0.00

0.00

19,600.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร รือชนิด LED –
ขาวดํา (18 น้า/นาที)

0.00

5,200.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่อง ํารองไฟ ขนาด 800 VA

0.00

2,500.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประ งค

0.00

0.00

3,500.00

0.00

0 %

0

29,000.00

322,690.00

171,732.00

101,200.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

240,000.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

269,000.00

322,690.00

171,732.00

101,200.00

1,359,000

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

รวมค่าครุภัณฑ์

1,359,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
โครงการทา ีอาคาร ํานักงานเทศบาลและ
อาคารป้องกันและบรรเทา าธารณภัย

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
คาจ้าง ถาบันภายนอก ํารวจความพึงพอใจ
ของผ้รับบริการ

0.00

0.00

0.00

30,000.00

รวมรายจ่ายอื่น

0.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000

รวมงบรายจ่ายอื่น

0.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000

รวมงานบริหารทั่วไป

7,769,683.34

7,629,628.29

8,270,666.27

9,767,040.00

11,361,140

1,143,900.00

1,332,300.00

1,485,640.00

1,532,000.00

8.68 %

1,665,000

67,200.00

67,200.00

67,200.00

67,200.00

0 %

67,200

103,200.00

103,200.00

103,200.00

103,200.00

0 %

103,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0.00

72,000.00

203,110.00

292,800.00

1.43 %

297,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

0.00

8,000.00

10,901.00

12,000.00

0 %

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,314,300.00

1,582,700.00

1,870,051.00

2,007,200.00

2,144,400

รวมงบบุคลากร

1,314,300.00

1,582,700.00

1,870,051.00

2,007,200.00

2,144,400

0 %

30,000

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแ นง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

48,000.00

48,000.00

58,000.00

109,000.00

-33.94 %

72,000

4,500.00

4,800.00

4,800.00

5,000.00

0 %

5,000

52,500.00

52,800.00

62,800.00

114,000.00

142,046.00

21,882.00

0.00

0.00

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

10,558.35

40,000.00

-100 %

0

คาจัดทําเว็บไซดเทศบาล

0.00

0.00

0.00

30,000.00

83.33 %

55,000

คาจ้างเ มาจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
เทศบาล

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

คาจ้างเ มาจัดทําวาร ารเทศบาล

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

150,000

คาจ้างเ มาบริการอื่นๆ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

5,100.00

3,875.00

2,475.00

20,000.00

0 %

20,000

0.00

14,270.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

9,330.00

4,095.00

4,095.00

20,000.00

0 %

20,000

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

82,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับ
ตําบล
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการอบรมกฎ มายและการเข้าถึงความ
ยุติธรรมในชุมชน

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

โครงการอบรมใ ้ความร้เรื่องพระราช
บัญญัติข้อมลขาว ารฯ

0.00

14,985.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

856.00

0.00

20,000.00

-50 %

10,000

156,476.00

59,963.00

17,128.35

270,000.00

8,780.00

8,536.00

9,473.00

15,000.00

0 %

15,000

0.00

0.00

0.00

30,000.00

66.67 %

50,000

5,703.10

11,902.83

14,133.50

25,000.00

0 %

25,000

14,483.10

20,438.83

23,606.50

70,000.00

62,548.64

85,257.60

85,257.60

90,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค

62,548.64

85,257.60

85,257.60

90,000.00

90,000

รวมงบดาเนินงาน

286,007.74

218,459.43

188,792.45

544,000.00

597,000

2,247.00

0.00

0.00

0.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

335,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

90,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

0 %

90,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

จัดซื้อชั้นไม้เก็บเอก าร

0.00

0.00

2,568.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ทํางาน

0.00

0.00

4,066.00

0.00

0 %

0

4,990.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

1,765.50

0.00

0.00

0.00

0 %

0

52,323.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

13,000.00

-100 %

0

คาซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก ํา รับงาน
ประมวลผล

0.00

0.00

0.00

22,000.00

-100 %

0

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร ํา รับงาน
ประมวลผล แบบ 1

0.00

0.00

18,990.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction
ชนิดเลเซอร รือชนิด LED ขาวดํา

0.00

0.00

9,000.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ํา รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพไมน้อยกวา
19 นิ้ว)

0.00

18,990.00

0.00

0.00

0 %

0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกเ ียง
โครงการจัดซื้อเครื่องเลนซีดี/ดีวีดี
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
โครงการจัดซื้อเครื่องเลนมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร
จัดซื้อกล้องวีดีโอ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
มึก (Inkjet)

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2564

0.00

7,700.00

0.00

0.00

0

รวมค่าครุภัณฑ์

61,325.50

26,690.00

34,624.00

35,000.00

0

รวมงบลงทุน

61,325.50

26,690.00

34,624.00

35,000.00

0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

1,661,633.24

1,827,849.43

2,093,467.45

2,586,200.00

2,741,400

2,547,918.00

2,782,960.00

2,981,820.00

2,924,100.00

8.06 %

3,159,840

67,200.00

81,400.00

81,540.00

72,420.00

0 %

72,420

เงินประจําตําแ นง

121,200.00

121,200.00

121,200.00

121,200.00

0 %

121,200

คาจ้างลกจ้างประจํา

242,400.00

255,060.00

268,980.00

282,300.00

5.63 %

298,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0.00

144,000.00

216,000.00

216,000.00

0 %

216,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

0.00

16,000.00

24,000.00

24,000.00

0 %

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,978,718.00

3,400,620.00

3,693,540.00

3,640,020.00

3,891,660

รวมงบบุคลากร

2,978,718.00

3,400,620.00

3,693,540.00

3,640,020.00

3,891,660

0.00

0.00

0.00

200,000.00

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0 %

200,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

คาเชาบ้าน

40,800.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

0 %

42,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

60,600.00

57,600.00

43,550.00

90,000.00

-33.33 %

60,000

101,400.00

99,600.00

85,550.00

352,000.00

386,740.00

13,540.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจัดทําป้ายประชา ัมพันธ

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

คาจัดทําป้ายประชา ัมพันธระยะเวลาในการ
ยื่นแบบประเมินและชําระภาษี

0.00

0.00

8,640.00

0.00

0 %

0

คาจ้างเ มาบริการอื่นๆ

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-60 %

2,000

คาเชาที่ดินทรัพย ินพระม ากษัตริย

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

คาเชาที่ดินทรัพย ิน วนพระม ากษัตริย

0.00

0.00

4,900.00

0.00

0 %

0

17,536.00

26,280.00

55,980.00

50,000.00

0 %

50,000

35,980.00

34,830.00

6,760.00

50,000.00

-40 %

30,000

440,256.00

74,650.00

76,280.00

120,000.00

59,424.05

81,566.00

30,309.10

90,000.00

-22.22 %

70,000

940.00

240.00

700.00

8,000.00

0 %

8,000

รวมค่าตอบแทน

302,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

97,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน
วั ดุยานพา นะและขน ง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

7,696.20

8,208.30

7,371.60

12,000.00

0 %

12,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-40 %

3,000

38,490.00

9,190.00

48,180.00

60,000.00

-16.67 %

50,000

รวมค่าวัสดุ

106,550.25

99,204.30

86,560.70

175,000.00

143,000

รวมงบดาเนินงาน

648,206.25

273,454.30

248,390.70

647,000.00

542,000

21,992.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ ํา รับวาง
คอมพิวเตอร

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องโทร าร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

จัดซื้อต้เ ล็กแบบ องบาน

0.00

33,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

18,190.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

59,980.00

0.00

0 %

0

วั ดุคอมพิวเตอร

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางานใน ํานักงาน

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
คาจัดซื้อกล้องถายภาพดิจิตอล
ครุภัณฑ ํารวจ
จัดซื้อเครื่องวัดระยะด้วยแ งเลเซอรแบบมือ
ถือ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

22,000.00

59,180.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

23,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดซื้อเครื่อง ํารองไฟ ขนาด ๘๐๐
VA

0.00

5,200.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร รือ LED

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

45,000

รวมค่าครุภัณฑ์

43,992.00

123,380.00

78,170.00

0.00

55,000

รวมงบลงทุน

43,992.00

123,380.00

78,170.00

0.00

55,000

รวมงานบริหารงานคลัง

3,670,916.25

3,797,454.30

4,020,100.70

4,287,020.00

4,488,660

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

13,102,232.83

13,254,932.02

14,384,234.42

16,640,260.00

18,591,200

196,560.00

210,000.00

223,500.00

237,300.00

7.16 %

254,280

0.00

72,000.00

108,000.00

108,000.00

0 %

108,000

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ Dot Matrix
Printer แบบแครยาว

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2564

0.00

8,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

196,560.00

290,000.00

343,500.00

357,300.00

374,280

รวมงบบุคลากร

196,560.00

290,000.00

343,500.00

357,300.00

374,280

0.00

0.00

0.00

5,000.00

รวมค่าตอบแทน

0.00

0.00

0.00

5,000.00

2,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

5,000.00

2,000

รวมงานเทศกิจ

196,560.00

290,000.00

343,500.00

362,300.00

376,280

0.00

0.00

0.00

120.00

115,000 %

138,120

443,640.00

467,760.00

492,540.00

519,780.00

6.06 %

551,280

1,189,646.00

1,197,720.00

1,216,057.00

1,321,080.00

1.28 %

1,338,000

155,117.00

155,000.00

155,050.00

168,000.00

0 %

168,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,788,403.00

1,820,480.00

1,863,647.00

2,008,980.00

2,195,400

รวมงบบุคลากร

1,788,403.00

1,820,480.00

1,863,647.00

2,008,980.00

2,195,400

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

-60 %

2,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
คาจ้างลกจ้างประจํา
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0 %

15,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

2,000.00

-100 %

0

18,500.00

30,500.00

42,150.00

50,000.00

0 %

50,000

18,500.00

30,500.00

42,150.00

67,000.00

130,965.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0.00

16,910.00

49,200.00

50,000.00

0 %

50,000

โครงการความปลอดภัย ทางถนน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

15,000

โครงการความปลอดภัยด้านถนน

12,160.00

8,945.00

8,945.00

20,000.00

-100 %

0

โครงการชวยเ ลือ ประชาชนกรณีเกิด
าธารณภัยตางๆ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
าธารณภัย

0.00

0.00

21,403.00

25,000.00

0 %

25,000

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน

0.00

16,338.30

18,593.00

20,000.00

0 %

20,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

65,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอา า ภัย
พิบัติ

0.00

0.00

0.00

180,000.00

59.44 %

287,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนอา า มัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

30,360.00

39,337.60

0.00

0.00

0 %

0

โครงการฝึกอบรมพนักงานป้องกันและ
บรรเทา าธารณภัย

11,507.20

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการฝึกอบรมอา า มัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) รุนที่ 2

0.00

0.00

0.00

80,000.00

0 %

80,000

โครงการอบรม ลัก ตรการใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมแบบ ังเคราะ ความถี่

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

38,130.00

125,068.00

289,363.80

400,000.00

-0.18 %

399,300

223,122.20

206,598.90

387,504.80

775,000.00

4,700.00

0.00

4,720.00

5,000.00

0 %

5,000

0.00

0.00

2,250.00

5,000.00

0 %

5,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

54,840.00

0.00

49,807.20

70,000.00

42.86 %

100,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

119,434.90

41,419.20

78,956.00

373,500.00

-11.65 %

330,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

270.00

0.00

1,000.00

0 %

1,000

วั ดุเครื่องแตงกาย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

วั ดุคอมพิวเตอร

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

83,500.00

65,000.00

0.00

0.00

100 %

70,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

946,300

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

วั ดุเครื่องดับเพลิง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
วั ดุอื่น

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

18,000.00

0.00

0.00

118,500.00

280,474.90

106,689.20

135,733.20

578,000.00

คาไฟฟ้า

96,152.34

113,195.31

71,922.05

164,700.00

6.25 %

175,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

13,356.81

15,029.22

12,620.65

24,000.00

0 %

24,000

1,570.50

1,450.55

1,816.16

3,600.00

0 %

3,600

รวมค่าสาธารณูปโภค

111,079.65

129,675.08

86,358.86

192,300.00

202,600

รวมงบดาเนินงาน

633,176.75

473,463.18

651,746.86

1,612,300.00

1,929,900

โครงการจัดซื้อชุดผจญเพลิง ํา รับดับเพลิง
ในอาคาร

0.00

230,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดซื้อแทนปืนพร้อม ัวฉีด

0.00

97,500.00

0.00

0.00

0 %

0

90,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

90,000.00

327,500.00

0.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

90,000.00

327,500.00

0.00

0.00

0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

2,511,579.75

2,621,443.18

2,515,393.86

3,621,280.00

4,125,300

รวมค่าวัสดุ

-15.61 %

ปี 2564
100,000
716,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

โครงการจัดซื้อ ัวฉีดดับเพลิงอเนกประ งค
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

2,708,139.75

2,911,443.18

2,858,893.86

3,983,580.00

4,501,580

611,820.00

566,956.00

563,969.00

1,565,400.00

8.43 %

1,697,400

0.00

0.00

0.00

67,200.00

0 %

67,200

เงินประจําตําแ นง

18,000.00

18,000.00

13,660.00

103,200.00

0 %

103,200

คาจ้างลกจ้างประจํา

277,920.00

291,180.00

305,520.00

326,760.00

6.9 %

349,320

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0.00

72,000.00

189,000.00

292,800.00

1.56 %

297,360

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

0.00

8,000.00

11,000.00

12,000.00

0 %

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

907,740.00

956,136.00

1,083,149.00

2,367,360.00

2,526,480

รวมงบบุคลากร

907,740.00

956,136.00

1,083,149.00

2,367,360.00

2,526,480

0.00

0.00

21,000.00

43,000.00

206.98 %

132,000

8,700.00

4,200.00

4,200.00

13,200.00

0 %

13,200

8,700.00

4,200.00

25,200.00

56,200.00

132,000.00

0.00

0.00

0.00

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

145,200

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-80 %

10,000

18,154.60

4,251.00

2,282.00

10,000.00

0 %

10,000

150,154.60

4,251.00

2,282.00

60,000.00

6,373.00

6,937.40

7,113.00

20,000.00

0 %

20,000

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0 %

1,000

วั ดุกีฬา

1,984.00

6,082.00

0.00

0.00

0 %

0

วั ดุคอมพิวเตอร

8,317.20

10,209.20

12,347.80

20,000.00

0 %

20,000

รวมค่าวัสดุ

16,674.20

23,228.60

19,460.80

41,000.00

41,000

รวมงบดาเนินงาน

175,528.80

31,679.60

46,942.80

157,200.00

206,200

25,894.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

7,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

20,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน
วั ดุโฆษณาและเผยแพร

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
ขนาด 18,000 BTU
จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม ขนาด 20 ชอง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร ํา รับงาน ํานักงาน

0.00

0.00

0.00

34,000.00

-100 %

0

เครื่อง ํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA

0.00

0.00

0.00

11,600.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

25,894.00

0.00

0.00

45,600.00

7,000

รวมงบลงทุน

25,894.00

0.00

0.00

45,600.00

7,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

1,109,162.80

987,815.60

1,130,091.80

2,570,160.00

2,739,680

0.00

8,940.00

8,700.00

13,000.00

0.00

8,940.00

8,700.00

13,000.00

650,932.24

702,857.90

700,483.00

931,200.00

รวมค่าวัสดุ

650,932.24

702,857.90

700,483.00

931,200.00

976,000

รวมงบดาเนินงาน

650,932.24

711,797.90

709,183.00

944,200.00

989,000

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแ งชาติ
รวมค่าใช้สอย

0 %

13,000
13,000

ค่าวัสดุ
คาอา ารเ ริม (นม)

4.81 %

976,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

1,624,000.00

1,774,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

1,765,377.00

1,840,000.00

6.52 %

1,960,000

รวมเงินอุดหนุน

1,624,000.00

1,774,000.00

1,765,377.00

1,840,000.00

1,960,000

รวมงบเงินอุดหนุน

1,624,000.00

1,774,000.00

1,765,377.00

1,840,000.00

1,960,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

2,274,932.24

2,485,797.90

2,474,560.00

2,784,200.00

2,949,000

รวมแผนงานการศึกษา

3,384,095.04

3,473,613.50

3,604,651.80

5,354,360.00

5,688,680

เงินเดือนพนักงาน

379,320.00

399,360.00

419,400.00

823,520.00

24.74 %

1,027,260

เงินประจําตําแ นง

42,000.00

42,000.00

42,000.00

47,000.00

27.66 %

60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0.00

72,000.00

108,000.00

108,000.00

0 %

108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

0.00

8,000.00

12,000.00

12,000.00

0 %

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

421,320.00

521,360.00

581,400.00

990,520.00

1,207,260

รวมงบบุคลากร

421,320.00

521,360.00

581,400.00

990,520.00

1,207,260

อุด นุนโครงการอา ารกลางวันใ ้กับ
โรงเรียน

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน

42,000.00

42,000.00

47,500.00

72,000.00

42,000.00

42,000.00

47,500.00

72,000.00

257,415.00

1,380.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

22,000.00

-54.55 %

10,000

3,000.00

1,000.00

0.00

15,000.00

0 %

15,000

4,652.00

0.00

535.00

10,000.00

0 %

10,000

265,067.00

2,380.00

535.00

47,000.00

7,948.00

6,148.00

8,949.00

20,000.00

0 %

20,000

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

12,390.00

11,530.00

11,580.00

20,000.00

0 %

20,000

รวมค่าวัสดุ

20,338.00

17,678.00

20,529.00

45,000.00

45,000

รวมงบดาเนินงาน

327,405.00

62,058.00

68,564.00

164,000.00

116,000

รวมค่าตอบแทน

-50 %

36,000
36,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

35,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน
วั ดุยานพา นะและขน ง
วั ดุคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
ขนาด 18,000 BTU

0.00

27,600.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร ํา รับงาน ํานักงาน

0.00

0.00

0.00

34,000.00

-100 %

0

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร รือ
LED ี

0.00

0.00

0.00

15,000.00

-100 %

0

เครื่อง ํารองไฟ ขนาด 1 KVA

0.00

0.00

0.00

11,600.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

27,600.00

0.00

60,600.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

27,600.00

0.00

60,600.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

748,725.00

611,018.00

649,964.00

1,215,120.00

1,323,260

0.00

0.00

0.00

13,000.00

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการ

-100 %

0
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ปี 2560
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ปี 2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการปลอดโรคควบคุม และป้องกันโรค
พิษ ุนัขบ้าในเขตเทศบาล

23,790.00

0.00

0.00

70,000.00

0 %

70,000

0.00

0.00

9,885.00

180,000.00

-100 %

0

โครงการรณรงคป้องกันโรคไข้เลือดออก

0.00

19,663.00

6,751.00

7,000.00

0 %

7,000

โครงการรณรงคป้องกันโรคไข้เลือดออก
ปลอดยุงลายทุกพื้นที่

12,722.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ งเ ริมการ จัดการ ุขาภิบาล
อา าร

0.00

0.00

0.00

5,000.00

440 %

27,000

โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษ ุนัขบ้าในเขตเทศบาล

0.00

0.00

9,395.00

0.00

0 %

0

0.00

28,403.15

0.00

55,000.00

-27.27 %

40,000

36,512.00

48,066.15

26,031.00

330,000.00

0.00

0.00

0.00

7,000.00

42.86 %

10,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

530.00

0.00

600.00

5,000.00

0 %

5,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

30,000.00

46,800.00

0.00

415,200.00

-51.83 %

200,000

30,530.00

46,800.00

600.00

427,200.00

โครงการพระราชดําริด้าน าธารณ ุข

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

144,000

ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย
รวมค่าวัสดุ

235,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รวมงบดาเนินงาน

67,042.00

94,866.15

26,631.00

757,200.00

379,000

โครงการจัดซื้อเครื่องพนยา แบบ ะพาย ลัง

0.00

7,000.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องพน มอกควัน

0.00

0.00

0.00

177,000.00

-100 %

0

0.00

19,000.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

26,000.00

0.00

177,000.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

26,000.00

0.00

177,000.00

0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

67,042.00

120,866.15

26,631.00

934,200.00

379,000

รวมแผนงานสาธารณสุข

815,767.00

731,884.15

676,595.00

2,149,320.00

1,702,260

เงินเดือนพนักงาน

0.00

314,580.00

333,060.00

355,980.00

5.65 %

376,080

เงินประจําตําแ นง

0.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

0 %

18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0.00

332,580.00

351,060.00

373,980.00

394,080

รวมงบบุคลากร

0.00

332,580.00

351,060.00

373,980.00

394,080

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑการเกษตร

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
โครงการจัดซื้อเครื่องตัด ญ้าแบบข้อแข็ง

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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ประมาณการ
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

รวมค่าใช้สอย

0.00

0.00

0.00

5,000.00

13,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

5,000.00

85,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

0.00

332,580.00

351,060.00

378,980.00

479,080

รวมค่าตอบแทน

100 %

72,000
72,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

160 %

13,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561
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ปี 2563

ยอดต่าง (%)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการจัดกิจกรรม ํา รับคนพิการในเขต
เทศบาลฯ

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0 %

100,000

โครงการ งเ ริมการฝึกอบรมวิชาชีพระยะ
ั้น รือพัฒนาอาชีพกลุม ตรี ผ้ งอายุ คน
พิการ

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

โครงการอมรม ัมมนาและทัศนศึกษาดงานผ้
งอายุ

0.00

85,195.00

99,990.00

150,000.00

-33.33 %

100,000

รวมค่าใช้สอย

0.00

85,195.00

99,990.00

270,000.00

220,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

85,195.00

99,990.00

270,000.00

220,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

0.00

85,195.00

99,990.00

270,000.00

220,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

0.00

417,775.00

451,050.00

648,980.00

699,080

1,708,800.00

1,818,960.00

1,932,660.00

2,051,700.00

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

7.11 %

2,197,560
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

67,200.00

67,200.00

67,200.00

67,200.00

0 %

67,200

103,200.00

103,200.00

103,200.00

103,200.00

0 %

103,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,879,200.00

1,989,360.00

2,103,060.00

2,222,100.00

2,367,960

รวมงบบุคลากร

1,879,200.00

1,989,360.00

2,103,060.00

2,222,100.00

2,367,960

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

38,000.00

42,000.00

56,500.00

60,000.00

0 %

60,000

7,400.00

18,300.00

29,200.00

29,200.00

-3.08 %

28,300

45,400.00

60,300.00

85,700.00

94,200.00

104,600.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

9,378.00

0.00

0.00

20,000.00

49.3 %

29,860

16,328.00

20,699.50

8,476.00

30,000.00

-40 %

18,000

130,306.00

20,699.50

8,476.00

55,000.00

4,131.00

4,650.00

5,368.00

20,000.00

เงินประจําตําแ นง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

93,300

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

52,860

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน

0 %

20,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

วั ดุยานพา นะและขน ง

0.00

0.00

0.00

10,000.00

400 %

50,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

6,125.88

5,183.80

5,209.70

8,000.00

0 %

8,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

1,000.00

0.00

1,692.00

1,000.00

0 %

1,000

25,160.00

28,419.60

23,900.00

30,000.00

0 %

30,000

รวมค่าวัสดุ

36,416.88

38,253.40

36,169.70

69,000.00

109,000

รวมงบดาเนินงาน

212,122.88

119,252.90

130,345.70

218,200.00

255,160

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ํา รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพไมน้อยกวา
19 นิ้ว)

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร รือชนิด LED –
ขาวดํา แบบ Network ํา รับกระดาษ
ขนาด A3

0.00

53,000.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

113,000.00

0.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

113,000.00

0.00

0.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

2,091,322.88

2,221,612.90

2,233,405.70

2,440,300.00

2,623,120

วั ดุคอมพิวเตอร

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานไฟฟ้าถนน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

132,240.00

137,520.00

730,362.00

797,040.00

0.15 %

798,240

24,000.00

21,900.00

81,638.00

96,000.00

-15.44 %

81,180

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

156,240.00

159,420.00

812,000.00

893,040.00

879,420

รวมงบบุคลากร

156,240.00

159,420.00

812,000.00

893,040.00

879,420

771,149.56

700,700.00

0.00

0.00

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

คาจ้างเ มาบริการบุคคลธรรมดา

0.00

0.00

36,400.00

0.00

0 %

0

คาจ้างเ มาบริการอื่นๆ

0.00

0.00

38,703.00

0.00

0 %

0

64,573.00

28,460.00

69,831.80

202,000.00

-50.5 %

100,000

835,722.56

729,160.00

144,934.80

212,000.00

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

120,390.00

141,120.00

100,170.00

150,000.00

0 %

150,000

วั ดุกอ ร้าง

111,220.05

45,758.55

203,911.50

100,000.00

0 %

100,000

0.00

63,500.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

110,000

ค่าวัสดุ

วั ดุยานพา นะและขน ง

วันที่พิมพ : 8/12/2563 09:31

น้า : 32/52

รายจ่ายจริง
ปี 2560
วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2564

107,433.60

123,936.20

131,369.20

122,200.00

122,200

รวมค่าวัสดุ

339,043.65

374,314.75

435,450.70

422,200.00

422,200

รวมงบดาเนินงาน

1,174,766.21

1,103,474.75

580,385.50

634,200.00

532,200

คาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพร้อมระบบเชื่อม

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

0.00

0.00

โครงการกอ ร้าง ถนน ค ล. พร้อมวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีต และบอพักคอนกรีต
บริเวณถนนทาง ลวง 3235 ซอย 1/1 มที่
3 ตําบลบางกระเบา อําเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

941,000

0.00

0.00

0.00

1,946,000.00

-100 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑโรงงาน
100 %

65,000
65,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค

โครงการกอ ร้างกําแพงกันดิน ค ล.ชุมชน
วัดทาตํา นัก
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการกอ ร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฯ
บริเวณ ะพานลอย วัดทาตํา นัก ถนนทาง
ลวง มายเลข 4 (เพชรเกษม) มที่ 3
ตําบลทาตํา นัก

0.00

0.00

0.00

1,971,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. พร้อมวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีต และบอพักคอนกรีต
บริเวณถนนทาง ลวง 3094 ซอย 2/1 (ชาญ
กิจ)

0.00

0.00

0.00

1,675,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. พร้อมวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีต และบอพักคอนกรีต
บริเวณถนนทาง ลวง 3094 ซอย าธารณ
ประโยชน(ข้างรัตนาปลาเผา)

368,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. พร้อมวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีต และบอพักคอนกรีต
บริเวณถนนทาง ลวง 3094 ซอย าธารณ
ประโยชน(ซอยดงตาล-ข้างร้านก๋วยเตี๋ยว
บ้านบึง)

302,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

223,000

387,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้ํารปตัวย ค ล.
บริเวณตลาดทานา มที่ 1 ตําบลนครชัยศรี
อําเภอนครชัยศรี จัง วัดนครปฐม
โครงการติดตั้งกระจกโค้ง ะท้อน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการติดตั้งกระจกโค้ง ะท้อนแ งตาม
แยกตามโค้งภายในเขตเทศบาล
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยตาง ๆ ภายในเขต
เทศบาล
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน ค ล.พร้อม
วางทอระบายน้ําคอนกรีตและบอพัก
คอนกรีตบริเวณถนนทาง ลวง 3094 ซอย
10 (ป้าชั้น)
โครงการปรับปรุงทางเท้า ถนน นฐ. 1032
มที่ 3 ตําบลทาตํา นัก อําเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางพาราแอ
ฟั ติกคอนกรีตบริเวณทาง ลวง 3094ซ.
2/5 (ชาญกิจ)
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอ ฟัลท
ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 1 ซอย 18
(ลิขิต) มที่ 2 ตําบลทาตํา นัก
โครงการปรับปรุงฝาทอระบายน้ําถนนซอย
ข้างไปรษณีย

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

98,000.00

-100 %

0

340,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

1,781,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,037,000

0.00

0.00

0.00

768,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

784,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

172,000.00

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา บริเวณถนน
เทศบาล 1 มที่ 2 ตําบลทาตํา นัก อําเภอ
นครชัยศรี จัง วัดนครปฐม

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

558,000

0.00

305,000.00

0.00

0.00

0 %

0

98,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0 %

100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,495,000.00

305,000.00

0.00

9,295,000.00

2,859,000

รวมงบลงทุน

1,495,000.00

305,000.00

0.00

9,295,000.00

2,924,000

309,120.86

0.00

0.00

0.00

รวมเงินอุดหนุน

309,120.86

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบเงินอุดหนุน

309,120.86

0.00

0.00

0.00

0

รวมงานไฟฟ้าถนน

3,135,127.07

1,567,894.75

1,392,385.50

10,822,240.00

4,335,620

112,800.00

117,360.00

122,160.00

128,280.00

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
โครงการลง ินคลุกตามถนนในซอยตางๆ
ภายในเขตเทศบาลตําบลนครชัยศรี
โครงการลง ินคลุกในเขตเทศบาล ฯ

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

0 %

0

งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0 %

128,280
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2564

24,000.00

24,000.00

24,000.00

24,000.00

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

136,800.00

141,360.00

146,160.00

152,280.00

152,280

รวมงบบุคลากร

136,800.00

141,360.00

146,160.00

152,280.00

152,280

1,050,000.00

1,050,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

717,500.00

165,000.00

772.73 %

1,440,000

13,350.00

42,175.00

61,917.60

100,000.00

0 %

100,000

1,063,350.00

1,092,175.00

779,417.60

265,000.00

31,351.00

31,710.00

34,550.00

50,000.00

0 %

50,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0.00

0.00

5,600.00

20,000.00

0 %

20,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

35,811.20

31,636.90

38,408.70

50,000.00

0 %

50,000

210,600.00

13,200.00

15,600.00

80,000.00

-37.5 %

50,000

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

รวมค่าวัสดุ

277,762.20

76,546.90

94,158.70

205,000.00

175,000

รวมงบดาเนินงาน

1,341,112.20

1,168,721.90

873,576.30

470,000.00

1,715,000

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,540,000

ค่าวัสดุ
วั ดุกอ ร้าง

วั ดุการเกษตร
วั ดุเครื่องแตงกาย
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑการเกษตร
จัดซื้อเครื่อง บน้ํา

0.00

0.00

0.00

7,600.00

0.00

0.00

0.00

7,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,978,000

โครงการปรับปรุงภมิทัศนเกาะกลางถนนทาง
ลวง มายเลข 4 (เพชรเกษม)

0.00

0.00

0.00

1,700,000.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงภมิทัศนถนนทาง ลวง
3094

0.00

0.00

0.00

1,100,000.00

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

2,800,000.00

1,978,000

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

2,807,600.00

1,978,000

รวมงานสวนสาธารณะ

1,477,912.20

1,310,081.90

1,019,736.30

3,429,880.00

3,845,280

รวมค่าครุภัณฑ์

-100 %

0
0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
โครงการปรับปรุงภมิทัศน บริเวณใต้ ะพาน
ยกระดับถนนทาง ลวง 3094
มที่ 3 ตําบลทาตํา นัก อําเภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาจ้างลกจ้างประจํา

447,900.00

472,980.00

497,100.00

236,700.00

-100 %

0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

225,600.00

346,440.00

359,280.00

377,480.00

-0.05 %

377,280

48,000.00

72,000.00

72,000.00

72,000.00

0 %

72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

721,500.00

891,420.00

928,380.00

686,180.00

449,280

รวมงบบุคลากร

721,500.00

891,420.00

928,380.00

686,180.00

449,280

59,040.00

38,880.00

24,000.00

39,400.00

59,040.00

38,880.00

24,000.00

39,400.00

5,328,029.00

6,490,136.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจ้างเ มาทิ้งขยะของเทศบาลฯ

0.00

0.00

3,626,807.85

3,953,000.00

13.84 %

4,500,000

คาจ้างเ มาบริการบุคคลธรรมดา

0.00

0.00

1,098,034.00

0.00

0 %

0

คาจ้างเ มาบริการบุคคลธรรมดา (เป็นราย
บุคคล) ํา รับงทําความ ะอาดถนนและ
ทางเท้า าธารณะภายในเขตเทศบาล

0.00

0.00

0.00

900,900.00

-100 %

0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมค่าตอบแทน

26.9 %

50,000
50,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

คาจ้างเ มาบริการบุคคลธรรมดา ํา รับทํา
ความ ะอาดถนนและทางเท้า าธารณะ

0.00

0.00

1,123,905.00

300,300.00

0 %

300,300

คาจ้างเ มาบริการบุคคลธรรมดา(เป็นราย
บุคคล) ํา รับประจําท้ายรถบรรทุกขยะ

0.00

0.00

0.00

1,134,000.00

-75 %

283,500

โครงการจ้างเ มาเอกชน รักษาความ ะอาด
ถนน ทางเท้า และพื้นที่ าธารณะ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

2,600,000

โครงการจ้างเ มาเอกชน ํา รับประจํารถ
บรรทุกขยะ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,500,000

โครงการคัดแยกขยะ ในชุมชน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

โครงการคัดแยกขยะในชุมชน

0.00

3,520.00

0.00

0.00

0 %

0

3,910.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

8,625.00

12,245.00

11,845.00

7,000.00

0 %

7,000

300,035.00

341,999.65

13,615.00

400,000.00

-25 %

300,000

5,640,599.00

6,847,900.65

5,874,206.85

6,695,200.00

139,866.00

148,255.00

140,710.00

103,000.00

45.63 %

150,000

42,100.00

47,000.00

0.00

100,000.00

0 %

100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการบริ ารจัดการขยะในชุมชน
โครงการรณรงครักษาความ ะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

9,500,800

ค่าวัสดุ
วั ดุงานบ้านงานครัว
วั ดุยานพา นะและขน ง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

626,335.44

607,541.50

469,221.60

600,000.00

-3.33 %

580,000

0.00

0.00

0.00

41,900.00

-76.13 %

10,000

14,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

822,301.44

802,796.50

609,931.60

844,900.00

840,000

รวมงบดาเนินงาน

6,521,940.44

7,689,577.15

6,508,138.45

7,579,500.00

10,390,800

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

7,243,440.44

8,580,997.15

7,436,518.45

8,265,680.00

10,840,080

31,000.00

43,904.40

1,690.00

450,000.00

31,000.00

43,904.40

1,690.00

450,000.00

วั ดุยานพา นะและขน ง

0.00

8,600.00

0.00

50,000.00

100 %

100,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

58,774.00

10,972.80

2,115.20

85,600.00

-6.54 %

80,000

รวมค่าวัสดุ

58,774.00

19,572.80

2,115.20

135,600.00

180,000

รวมงบดาเนินงาน

89,774.00

63,477.20

3,805.20

585,600.00

280,000

รวมงานบาบัดนาเสีย

89,774.00

63,477.20

3,805.20

585,600.00

280,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

14,037,576.59

13,744,063.90

12,085,851.15

25,543,700.00

21,924,100

วั ดุเครื่องแตงกาย
วั ดุอื่น

งานบาบัดนาเสีย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

-77.78 %

100,000
100,000

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

0.00

1,480,440.00

1,565,700.00

1,735,200.00

1.48 %

1,760,880

เงินประจําตําแ นง

0.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

0 %

60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0.00

72,000.00

108,000.00

108,000.00

0 %

108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

0.00

8,000.00

12,000.00

12,000.00

0 %

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0.00

1,620,440.00

1,745,700.00

1,915,200.00

1,940,880

รวมงบบุคลากร

0.00

1,620,440.00

1,745,700.00

1,915,200.00

1,940,880

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

6,720.00

0.00

0.00

0 %

0

คาเชาบ้าน

0.00

0.00

0.00

68,700.00

-100 %

0

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

0.00

0.00

6,140.00

10,000.00

0 %

10,000

0.00

6,720.00

6,140.00

78,700.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

10,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0 %

5,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0.00

0.00

0.00

5,000.00

100 %

10,000

0.00

0.00

2,650.00

7,300.00

173.97 %

20,000

0.00

0.00

2,650.00

17,300.00

วั ดุ ํานักงาน

0.00

10,268.00

1,400.00

10,300.00

94.17 %

20,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0.00

0.00

0.00

1,500.00

100 %

3,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

0.00

0.00

329.20

3,600.00

0 %

3,600

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

0.00

5,000.00

100 %

10,000

วั ดุคอมพิวเตอร

0.00

18,630.00

16,550.00

30,700.00

-34.85 %

20,000

รวมค่าวัสดุ

0.00

28,898.00

18,279.20

51,100.00

56,600

รวมงบดาเนินงาน

0.00

35,618.00

27,069.20

147,100.00

101,600

0.00

0.00

0.00

0.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

35,000

ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
จัดซื้อโต๊ะทํางาน (ใน ํานักงาน)

100 %

14,700
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One
ํา รับงาน ํานักงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

17,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

0.00

0.00

31,700

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

0.00

31,700

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0.00

1,656,058.00

1,772,769.20

2,062,300.00

2,074,180

1,696,103.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

78,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,774,103.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบบุคลากร

1,774,103.00

0.00

0.00

0.00

0

10,080.00

0.00

0.00

0.00

10,080.00

0.00

0.00

0.00

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจําตําแ นง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมค่าตอบแทน

0 %

0
0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

293,925.00

39,600.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกําจัดวัชพืชและผักตบชวาคลอง
าธารณะ

0.00

2,203.00

986.00

5,000.00

0 %

5,000

โครงการจัดกิจกรรมชมรมคนพิการในเขต
เทศบาลฯ

10,245.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

500,000.00

-100 %

0

13,535.00

4,595.00

3,345.00

15,000.00

0 %

15,000

1,447.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อใ ้บริการ
และพัฒนา

0.00

1,330.00

985.00

5,000.00

100 %

10,000

โครงการธรรมะอารมณดีนําทางชีวิตที่ดี
ชุมชนโดย ลักเศรษฐกิจพอเพียง

0.00

2,795.00

2,795.00

5,000.00

0 %

5,000

โครงการปลกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ ีเขียว ลด
ภาวะโลกร้อน

0.00

345.00

345.00

1,000.00

0 %

1,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการจัดซื้อ ิ่งของเพื่อจัดทําถุงยังชีพชวย
เ ลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
ถานการณแพรระบาด และมาตรการ
ป้องกันการระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรั โค
โรนา (COVID-19)
โครงการจัดประชุมประชาคมชุมชน
โครงการเทศบาลพบประชาชน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
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โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญ ายา
เ พติดในเขตเทศบาลฯ

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

โครงการภมิคุ้มกันทาง ังคมใ ้เด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบลนครชัยศรี (กิจกรรม
"โตไปไมโกง")

0.00

0.00

6,250.00

10,000.00

0 %

10,000

13,760.00

12,600.00

14,300.00

36,000.00

-44.44 %

20,000

โครงการรณรงคและป้องกันปัญ าฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน

0.00

360.00

0.00

0.00

0 %

0

11,189.30

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ งเ ริมการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

4,145.00

3,645.00

9,745.00

10,000.00

0 %

10,000

โครงการ งเ ริมการฝึกอบรมวิชาชีพระยะ
ั้น รือพัฒนาอาชีพกลุม ตรี

9,023.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ งเ ริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน

0.00

24,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ งเ ริมอนุรักษฟื้นฟทรัพยากร
ธรรมชาติ และ ิ่งแวดล้อมแ ลงทองเที่ยว
และภมิทัศนในชุมชน

0.00

8,179.00

7,995.00

8,000.00

0 %

8,000

โครงการอมรมและทัศนศึกษาดงานของผ้ ง
อายุ

67,700.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการอมรม ัมมนาและทัศนศึกษาดงาน
ของชุมชน

16,600.00

47,795.00

35,880.00

50,000.00

0 %

50,000

โครงการรณรงคเพื่อป้องกันยาเ พติด

โครงการรักแมน้ําทาจีน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

2,318.00

0.00

0.00

0.00

443,887.30

147,447.00

82,626.00

695,000.00

12,476.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

690.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

19,710.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

32,876.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบดาเนินงาน

486,843.30

147,447.00

82,626.00

695,000.00

189,000

3,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One า
รับงาน ํานักงาน

0.00

17,000.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ํา รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพไมน้อยกวา
19 นิ้ว)

0.00

18,990.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
มึก (Inkjet)

0.00

7,700.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

0 %

ปี 2564
0
189,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน
วั ดุโฆษณาและเผยแพร
วั ดุคอมพิวเตอร

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ ํานักงาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร รือชนิด LED –
ขาวดํา (18 น้า/นาที)

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2564

0.00

2,600.00

0.00

0.00

0

รวมค่าครุภัณฑ์

3,500.00

46,290.00

0.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

3,500.00

46,290.00

0.00

0.00

0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

2,264,446.30

193,737.00

82,626.00

695,000.00

189,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2,264,446.30

1,849,795.00

1,855,395.20

2,757,300.00

2,263,180

0.00

0.00

0.00

33,400.00

0.00

0.00

0.00

33,400.00

วั ดุกอ ร้าง

0.00

0.00

0.00

25,000.00

-80 %

5,000

วั ดุกีฬา

0.00

0.00

2,452.66

20,000.00

0 %

20,000

รวมค่าวัสดุ

0.00

0.00

2,452.66

45,000.00

25,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

2,452.66

78,400.00

75,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

49.7 %

50,000
50,000

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑกีฬา
จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

300,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

0.00

0.00

2,452.66

78,400.00

375,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

0.00

0.00

0.00

71,000.00

12.68 %

80,000

โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราช
มภพของพระบาท มเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรม าภมิพลอดุลยเดชม าราชบรม
นาถบพิตร วันชาติ และวันพอแ งชาติ

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราช มภพ
ของพระบาท มเด็จพระเจ้าอย ัว รัชกาลที่
๙

0.00

0.00

500.00

0.00

0 %

0

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราช มภพ
ของ มเด็จพระนางเจ้า ิริกิติ์ฯ พระบรมราช
ชนนีพันป ลวง และเป็นวันแมแ งชาติ

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

โครงการจัดงานวันคล้ายวัน วรรคตพระบาท
มเด็จพระบรมชนกาธิเบศรม าภมิพลอดุลย
เดชฯ

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
มเด็จพระเจ้าอย ัว ม าวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกร

0.00

57,785.00

66,250.00

62,000.00

-19.35 %

50,000

43,850.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
มเด็จพระนางเจ้า ิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙

0.00

48,378.00

5,000.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
มเด็จพระนางเจ้า ุทิดาฯ พระบรมราชินีใน
รัชกาลที่ 10

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

8,300.00

10,000.00

11,970.00

30,000.00

-33.33 %

20,000

0.00

0.00

53,388.00

100,000.00

-90 %

10,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12
ิง าคม ของทุกป

โครงการจัดงานวันเทศบาล
โครงการจัดงานวัน ําคัญตางๆ ของชาติ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการจัดงานวัน ําคัญตางๆ ของชาติ
และวัน ําคัญทางศา นา

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

93,757.92

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดงานวัน ําคัญตางๆ ของชาติและ
วัน ําคัญทางศา นา

0.00

1,400.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการพาน้องทองธรรมะ

0.00

8,500.00

8,250.00

8,500.00

17.65 %

10,000

โครงการภมิคุ้มกันทาง ังคมใ ้เด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบลนครชัยศรี (กิจกรรม
"โตไปไมโกง")

0.00

5,250.00

0.00

0.00

0 %

0

2,140.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

3,645.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

148,047.92

134,958.00

145,358.00

351,500.00

250,000

รวมงบดาเนินงาน

148,047.92

134,958.00

145,358.00

351,500.00

250,000

0.00

7,800.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

216,000.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

223,800.00

0.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

223,800.00

0.00

0.00

0

โครงการแ เทียนเข้าพรรษา
โครงการอบรม งเ ริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
โครงการจัดซื้อโต๊ะ มบชา
ครุภัณฑอื่น
โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

148,047.92

358,758.00

145,358.00

351,500.00

250,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

148,047.92

358,758.00

147,810.66

429,900.00

625,000

109,971.00

133,065.00

202,906.00

224,500.00

7.57 %

241,500

0.00

0.00

0.00

11,000.00

9.09 %

12,000

เบี้ยยังชีพผ้ งอายุ

10,431,100.00

10,890,700.00

11,813,400.00

11,950,000.00

0 %

11,950,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

2,031,200.00

1,972,000.00

2,091,200.00

2,400,000.00

0 %

2,400,000

เบี้ยยังชีพผ้ป่วยเอด

30,000.00

34,000.00

30,000.00

42,000.00

0 %

42,000

67,500.00

719,594.33

0.00

411,060.00

386.55 %

2,000,000

311,055.17

363,538.38

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในกิจการจราจร

0.00

0.00

77,000.00

100,000.00

-50 %

50,000

คาบํารุง มาคม ันนิบาตเทศบาลแ ง
ประเทศไทย ( .ท.ท)

0.00

0.00

81,165.76

98,300.00

-10.78 %

87,700

เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน

0.00

0.00

7,306.00

0.00

0 %

0

เงิน มทบกองทุน ลักประกัน ุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น รือพื้นที่

0.00

0.00

185,850.00

200,000.00

0 %

200,000

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม
เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน

ํารองจาย
รายจายตามข้อผกพัน

เงินชวยพิเศษ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงิน มทบกองทุนบําเ น็จบํานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)

ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

911,100.00

945,160.00

959,260.00

988,540.00

1.08 %

999,220

21,444.00

21,444.00

21,444.00

43,600.00

-50.69 %

21,500

248,892.00

248,892.00

248,892.00

420,600.00

121.59 %

932,000

รวมงบกลาง

14,162,262.17

15,328,393.71

15,718,423.76

16,919,600.00

18,965,920

รวมงบกลาง

14,162,262.17

15,328,393.71

15,718,423.76

16,919,600.00

18,965,920

รวมงบกลาง

14,162,262.17

15,328,393.71

15,718,423.76

16,919,600.00

18,965,920

รวมแผนงานงบกลาง

14,162,262.17

15,328,393.71

15,718,423.76

16,919,600.00

18,965,920

รวมทุกแผนงาน

50,622,567.60

52,070,658.46

51,782,905.85

74,427,000.00

74,961,000

เงินชวยคาครองชีพผ้รับบํานาญ (ชคบ.)
เงินบําเ น็จลกจ้างประจํา
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทศบาลตําบลนครชัยศรี
อํา ภอ นครชัยศรี จัง วัดนครปฐม
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 74,961,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

11,361,140 บาท

งบบุคลากร

รวม

7,555,740 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

3,072,000 บาท

งิน ดือนนายก/รองนายก

จํานวน

756,000 บาท

จํานวน

240,000 บาท

จํานวน

240,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนนายก ทศมนตรี ดือนละ 30,000 บาท และ
รองนายก ทศมนตรี ดือนละ 16,500 บาท/คน
( ํานักปลัด ทศบาล)
งินค่าตอบแทนประจําตําแ น่งนายก/รองนายก
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนประจําตําแ น่งของนายก
ทศมนตรี ดือนละ 8,000 บาท และรองนายก ทศมนตรี ดือน
ละ 6,000 บาท/คน
( ํานักปลัด ทศบาล)
งินค่าตอบแทนพิ ศษนายก/รองนายก
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนพิ ศษของนายก ทศมนตรี ดือน
ละ 8,000 บาท และรองนายก ทศมนตรี ดือนละ 6,000
บาท/คน
( ํานักปลัด ทศบาล)
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งินค่าตอบแทน ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี นายกองค์การ
บริ าร ่วนตําบล

จํานวน

216,000 บาท

จํานวน

1,620,000 บาท

รวม

4,483,740 บาท

จํานวน

3,398,400 บาท

จํานวน

151,200 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนราย ดือนใ ้ ลขานุการนายก
ทศมนตรี ดือนละ 10,500 บาทและที่ปรึกษานายก
ทศมนตรี ดือนละ 7,500 บาท
( ํานักปลัด ทศบาล)
งินค่าตอบแทน มาชิก ภาองค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนราย ดือนใ ้ประธาน ภา ทศบาล ดือน
ละ 16,500 บาท รองประธาน ภา ทศบาล ดือนละ 13,500 และ
มาชิก ภา ทศบาล จํานวน 10 คนในอัตรา ดือนละ 10,500
บาท/คน
( ํานักปลัด ทศบาล)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาล และปรับปรุง งิน ดือน
ประจําปี จํานวน 8 อัตรา
( ํานักปลัด ทศบาล)
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
1. พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนราย ดือนของบริ ารท้องถิ่นระดับ
กลาง จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 7,000 บาทต่ออัตรา ป็น
งิน 84,000 บาท
2. พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนราย ดือนของอํานวยการท้องถิ่นระดับ
กลาง จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 5,600 บาทต่อ
อัตรา ป็น งิน 67,200 บาท
( ํานักปลัด ทศบาล)
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งินประจําตําแ น่ง

จํานวน

229,200 บาท

จํานวน

266,760 บาท

จํานวน

387,360 บาท

จํานวน

50,820 บาท

1. พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแ น่ง ประ ภทบริ ารท้องถิ่นระดับ
กลาง จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 7,000 บาทต่อ
อัตรา ป็น งิน 84,000 บาท
2. พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแ น่ง ประ ภทบริ ารท้องถิ่นระดับ
ต้น จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 3,500 บาทต่ออัตรา ป็น
งิน 42,000 บาท
3. พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแ น่ง ประ ภทอํานวยการท้องถิ่น
ระดับกลาง จํานวน 7 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 5,600 บาทต่อ
อัตรา ป็น งิน 67,200 บาท
4. พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแ น่ง ประ ภทอํานวยการท้องถิ่น
ระดับต้น จํานวน 2 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 1,500 บาทต่อ
อัตรา ป็น งิน 36,000 บาท
( ํานักปลัด ทศบาล)
ค่าจ้างลกจ้างประจํา
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างลกจ้างประจํา และ งินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา จํานวน 1 อัตรา
( ํานักปลัด ทศบาล)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2
อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
( ํานักปลัด ทศบาล)
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจของ ทศบาล จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา
( ํานักปลัด ทศบาล)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่า บี้ยประชุม

รวม

2,416,400 บาท

รวม

85,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

1,288,300 บาท

จํานวน

36,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ยประชุมกรรมการของ ภา ทศบาล ตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการจ่าย งิน ดือน งินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก ทศมนตรี รอง
นายก ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน ภา
ทศบาล มาชิก ภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี และการจ่าย งินค่า บี้ยประชุมกรรมการ
ของ ภา ทศบาล พ.ศ. 2547
( ํานักปลัด ทศบาล)
ค่า ช่าบ้าน
พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้าน ค่า ช่าซื้อบ้านใ ้แก่พนักงาน ทศบาลที่มี
ิทธิ บิกค่า ช่าบ้านได้ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่า
ช่าบ้านของข้าราชการ ่วนท้องถิ่นฯ
( ํานักปลัด ทศบาล)
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
ทศบาล และลกจ้างและรวมถึงบุตรของผ้บริ ารท้องถิ่น ตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน วั ดิการ กี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงาน ่วนท้องถิ่น
( ํานักปลัด ทศบาล)

ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่า ช่า ครื่องถ่าย อก าร
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มา ช่า ครื่องถ่าย อก ารใน ํานักงาน
ทศบาล
( ํานักปลัด ทศบาล)

น้า : 5/80

วันที่พิมพ์ : 8/12/2563 09:33:26

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบอกรับวาร าร นัง ือพิมพ์รายวัน ค่าลง
ทะ บียน และค่าธรรม นียมต่าง ๆ ค่าจ้าง มาจัดทําแผ่นป้าย
ประชา ัมพันธ์ต่างๆ ตลอดจนการจ้าง มาบริการอื่นๆ
( ํานักปลัด ทศบาล)
รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคล ป็น
งิน 20,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าอา าร ค่า ครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
อก าร ค่าใช้จ่ายที่ กี่ยว นื่องในการ ลี้ยงรับรอง
รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจํา ป็นต้อง
จ่ายที่ กี่ยวกับการ รับรอง พื่อ ป็นการต้อนรับบุคคล
รือคณะบุคคล ที่มานิ ทศงาน ตรวจงาน รือ ยี่ยมชม
รือทัศนศึกษาดงานของ ทศบาล รือมาดํา นินกิจการ
อื่นใดที่ ป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น โดยคํานวณค่าใช้จ่าย
จากรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวม
รายได้จาก งินอุด นุน ฉพาะกิจ งินก้ งินจ่ายขาด
งิน ะ ม และ งินที่มีผ้อุทิศใ ้ไม่ กินปีละ 1%
( ํานักปลัด ทศบาล)
2.ค่า ลี้ยงรับรองในการประชุม ป็น งิน 30,000 บาท
พื่อจ่าย ป็นค่าอา าร ครื่องดื่มต่างๆ ครื่องใช้ใน
การ ลี้ยงรับรองและค่าบริการ ในการ ลี้ยง รับรอง
การประชุม ภาท้องถิ่น รือคณะกรรมการ
รือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม กฎ มาย
ระ บียบ นัง ือ ั่งการของกระทรวงม าดไทย
รือการประชุมระ ว่าง อปท. กับ อปท.
อปท.กับรัฐวิ า กิจ รือ อกชน
( ํานักปลัด ทศบาล)
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรของผ้บริ ารท้องถิ่น มาชิก ภา ทศบาล
พนักงาน ทศบาล และลกจ้าง ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าที่พัก
ค่าพา นะ ค่าธรรม นียม ค่าลงทะ บียน ฯลฯ
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา ป็น
( ํานักปลัด ทศบาล)
ค่าใช้จ่ายในการ ลือกตั้ง
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ ลือกตั้งผ้บริ ารท้องถิ่น
และ มาชิก ภาท้องถิ่นซึ่งครบวาระ รวมถึงการ
จัดการ ลือกตั้งในระดับอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ มาย
( ํานักปลัด ทศบาล)
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โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผ้บริ าร มาชิก ภา
ทศบาลและพนักงาน ทศบาล
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรม ัมมนาปลก
จิต ํานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ผ้บริ าร
มาชิก ภา ทศบาล พนักงาน ทศบาลและลกจ้างโดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่า มนาคุณ วิทยากร ค่าอา าร
ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าจ้าง มาบริการต่างๆ
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จํา ป็นในการดํา นินโครงการ
โดย บิกจ่ายตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ ข้ารับการฝึกอบรมของ
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยการรับ งิน การ บิกจ่าย งิน การฝาก งิน การ ก็บ
รักษา งิน และการตรวจ งินขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547(แก้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548) และตาม
ระ บียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)ยุทธศา ตร์การพัฒนาด้าน
การ มืองการบริ าร ลําดับที่ 2 น้า 71
( ํานักปลัด ทศบาล)

จํานวน

15,000 บาท
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โครงการอบรม ัมมนาและศึกษาดงานของคณะผ้บริ าร มาชิก ภา จํานวน
ทศบาล พนักงาน ทศบาล และลกจ้าง

200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรม ัมมนาและศึกษา
ดงานของคณะผ้บริ าร มาชิก ภา ทศบาล
พนักงาน ทศบาลและลกจ้าง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วยค่า ช่า ถานที่ในการฝึกอบรม ค่า มนาคุณ
วิทยากร ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่า ช่าที่พักในฝึกอบรมและการศึกษาดงาน ค่าพา นะ
ในการ ดินทาง ค่าของที่ระลึก ค่าจ้าง มาบริการต่างๆ
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จํา ป็นในการทัศนศึกษาดงาน
โดย บิกจ่ายตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ ข้ารับการฝึกอบรมของ
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยการรับ งิน การ บิก จ่าย งิน การฝาก งิน
การ ก็บรักษา งินและการตรวจ งิน ขององค์กรปกครอง
่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗(แก้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548) และ
ตามระ บียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยคํานวณ
ตั้งจ่ายจากรายได้จริงทุกประ ภทและรวมถึง งิน
อุด นุนทั่วไปที่ต้องนํามาจัดทํางบประมาณ ของปีงบประมาณที่
ผ่านมา ไม่ กิน 3 % จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตรการพัฒนาด้านการ มือง
การบริ าร ลําดับที่ 1 น้า 71
( ํานักปลัด ทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมวั ดุครุภัณฑ์ ิ่งก่อ ร้างและ
ทรัพย์ ินอื่น ๆ ใ ้ใช้งานได้ตามปกติ
( ํานักปลัด ทศบาล)

จํานวน

387,300 บาท
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ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน

รวม

506,700 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ํานักงาน ช่น กระดาษ ครื่อง ขียน แบบ
พิมพ์ มึกพิมพ์ ครื่องอัด ํา นา มึกพิมพ์ ครื่องถ่าย
อก าร ครื่องโทรศัพท์ ครื่องคิด ลข ฯลฯ
( ํานักปลัด ทศบาล)
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ช่น ลอด
ไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ายไฟฟ้า าอากาศ แบต ตอรี่ ายนํา
ัญญาณ ฯลฯ
( ํานักปลัด ทศบาล)
วั ดุงานบ้านงานครัว
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุงานบ้านงานครัว ช่น ถ้วยชาม แก้วน้ํา ถ้วย
กาแฟ น้ํายาทําความ ะอาด ุขภัณฑ์ น้ําดื่ม ํา รับบริโภค และ
ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
( ํานักปลัด ทศบาล)
วั ดุก่อ ร้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุก่อ ร้าง ช่น กลอนประต กุญแจ ลกบิด
ประต ฯลฯ
( ํานักปลัด ทศบาล)
วั ดุยานพา นะและขน ่ง
พื่อจ่าย ป็นค่าซื้อวั ดุยานพา นะ ช่น แบต ตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน กระจก ัว ทียน ดวงไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
( ํานักปลัด ทศบาล)
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น

จํานวน

274,700 บาท

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

536,400 บาท

จํานวน

434,400 บาท

จํานวน

36,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าน้ํามัน ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น ช่น น้ํามัน
ดี ซล น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ล่อลื่น จาระบี ฯลฯ
( ํานักปลัด ทศบาล)
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร่
พื่อจ่าย ป็นค่าซื้อวั ดุในการจัดทําป้ายประชา ัมพันธ์ ช่น ไม้
อัด กระดาษโป ตอร์ ี พ่กัน ฯลฯ
( ํานักปลัด ทศบาล)
วั ดุคอมพิว ตอร์
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุคอมพิว ตอร์ ช่น ผ้าพิมพ์ ตลับ มึก แป้น
พิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมลและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
( ํานักปลัด ทศบาล)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
พื่อจ่าย ป็นค่าไฟฟ้า ํานักงาน และ ถานที่ที่อย่ในความรับผิด
ชอบของ
ทศบาล
( ํานักปลัด ทศบาล)
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
พื่อจ่าย ป็นค่าน้ําประปา ํานักงาน ทศบาล และ ถานที่ที่อย่ใน
ความรับผิดชอบของ ทศบาล
( ํานักปลัด ทศบาล)
ค่าบริการโทรศัพท์
พื่อจ่าย ป็นค่า ช่า ค่าธรรม นียม ลข มาย และค่าใช้โทรศัพท์
ของ ํานักงาน ทศบาล
( ํานักปลัด ทศบาล)
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ค่าบริการไปรษณีย์

จํานวน

30,000 บาท

รวม

1,359,000 บาท

รวม

1,359,000 บาท

จํานวน

1,359,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าฝาก ่งไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่า
ธรรม นียม ค่าลงทะ บียนพั ดุ ที่ต้องใช้ในการติดต่อราชการ
( ํานักปลัด ทศบาล)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน ่ง
จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จํานวน 1 คัน โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. ป็นรถยนต์นั่ง 4 ประต ( ข้า - ออก)
2. ปริมาตรกระบอก บ ไม่ต่ํากว่า 2,000 ซีซี รือกําลัง ครื่อง
ยนต์ ง ุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์
3. ครื่องยนต์ดี ซล
4. ป็นราคารวม ครื่องปรับอากาศ ฟิลม์ กรองแ ง และป้องกัน
นิม
5. มีอุปกรณ์อํานวยความ ะดวกมาตรฐาน คือ ครื่องปรับ
อากาศ วิทยุและอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน
6. ความ งใต้ท้องรถ (ระยะต่ํา ุดถึงพื้น ) ไม่น้อยกว่า 180
มิลลิ มตร
7. โครง ร้าง ลังคา ป็นชิ้น ดียวตลอดคัน
8. มีประตด้าน ลัง
ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ( ํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2562) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม ครั้งที่ 2 บัญชี
ครุภัณฑ์ ลําดับที่ 1 น้าที่ 14
( ํานักปลัด ทศบาล)
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งบรายจ่ายอื่น

รวม

30,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

2,741,400 บาท

รวม

2,144,400 บาท

รวม

2,144,400 บาท

จํานวน

1,665,000 บาท

จํานวน

67,200 บาท

จํานวน

103,200 บาท

รายจ่ายอื่น
ค่าจ้าง ถาบันภายนอก ํารวจความพึงพอใจของผ้รับบริการ
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างที่ปรึกษา พื่อศึกษา วิจัย ประ มินผล รือ
พัฒนาระบบต่างๆ โดยจ่าย ป็นค่าจ้าง ที่ปรึกษา น่วยงาน รือ
ถาบันภายนอกที่ ป็นกลางในการ ํารวจความพึงพอใจของผ้รับ
บริการต่างๆ
ของ ทศบาลฯ
( ํานักปลัด ทศบาล)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาล และ งินปรับปรุง งิน ดือน
ประจําปีของพนักงาน ทศบาล รวม 4 อัตรา
(กองวิชาการและแผนงาน)
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนราย ดือนใ ้พนักงาน
ทศบาล ประ ภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง จํานวน 1
อัตรา ในอัตรา ดือนละ 5,600 บาท
(กองวิชาการและแผนงาน)
งินประจําตําแ น่ง
พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแ น่งของพนักงาน ทศบาล ประ ภท
อํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง จํานวน 1 อัตราในอัตรา ดือน
ละ 5,600 บาท และประ ภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับ
ต้น จํานวน 2 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 1,500 บาท
(กองวิชาการและแผนงาน)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน

297,000 บาท

จํานวน

12,000 บาท

รวม

597,000 บาท

รวม

82,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในวัน ยุดนักขัตฤกษ์
และนอก วลาราชการใ ้กับพนักงาน ทศบาล ลกจ้าง
(กองวิชาการและแผนงาน)
ค่า ช่าบ้าน

จํานวน

72,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1
อัตรา
และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
(กองวิชาการและแผนงาน)
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งินค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา
(กองวิชาการและแผนงาน)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้าน ค่า ช่าซื้อบ้าน ใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
ที่มี ิทธิ บิกค่า ช่าบ้านได้ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยค่า ช่าบ้านของข้าราชการ ่วนท้องถิ่น
(กองวิชาการและแผนงาน)
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ทศบาล
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน วั ดิการ กี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงาน ่วนท้องถิ่น
(กองวิชาการและแผนงาน)
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ค่าใช้สอย

รวม

335,000 บาท

จํานวน

55,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย อาทิ การดํา นินคดี ค่าธรรม นียมศาล ค่า
ธรรม นียมต่างๆ ค่าจัดทําป้ายประชา ัมพันธ์ ค่าถ่าย อก าร และ
ค่าจ้าง มาบริการอื่น ๆ
(กองวิชาการและแผนงาน)
รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน

20,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจัดทํา ว็บไซด์ ทศบาล
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดทํา ว็บไซด์ ทศบาล ค่า ช่าพื้นที่ ํา รับจัดทํา
ว็บไซด์ ค่าจดทะ บียน ว็บไซด์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดทํา
ว็บไซด์
(กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าจ้าง มาจัดทําวาร าร ทศบาล
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาจัดทําวาร าร แผ่นพับ ผยแพร่ประชา
ัมพันธ์ ของ ทศบาล
(กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าจ้าง มาบริการอื่นๆ

พื่อจ่าย ป็นค่าอา าร ค่า ครื่องดื่มต่าง ๆ ค่าอา ารในกรณีที่
มีการประชุมคาบ กี่ยวมื้ออา าร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการประชุม
ราชการของ ทศบาล และการประชุมราชการทางไกลผ่าน
ดาว ทียม อาทิ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประ มินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่าย
ในการบริ ารงานขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
(กองวิชาการและแผนงาน)
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการแก่พนักงาน
ทศบาลและลกจ้างผ้มี ิทธิได้รับตามระ บียบ ฯ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จํา ป็น
(กองวิชาการและแผนงาน)
โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตําบล
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น
ระดับชุมชน/ระดับตําบล พื่อทบทวนจัดทําแผนพัฒนาของ
ทศบาล การ ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม แผนพัฒนา ทศบาล
โดยการจัดทําแผนพัฒนาและการ ่ง ริมการมี ่วนร่วมของ
ประชาชน ตามอํานาจ น้าที่ของ ทศบาล โดยจ่าย ป็นค่า
วิทยากร ค่าวั ดุที่ใช้ในการจัดประชุม ค่าอา ารและ ครื่องดื่ม
ในระ ว่างประชุม และวั ดุอุปกรณ์อื่นๆ ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายต่างๆ ที่จํา ป็นและ กี่ยวข้องในโครงการ
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่าย
กี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ยุทธศา ตร์การพัฒนาด้านการ มืองการบริ าร
ลําดับที่ 5 น้า 72
(กองวิชาการและแผนงาน)
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โครงการอบรมกฎ มายและการ ข้าถึงความยุติธรรมในชุมชน

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

90,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมกฎ มายและการ ข้าถึงความ
ยุติธรรมในชุมชน โดยจัดอบรมใ ้ความร้ กฎ มายในชีวิตประจํา
วัน การ ข้าถึงความยุติธรรม การกล่ กลี่ยข้อพิพาทในชุมชน ฯลฯ
โดยจ่าย ป็นตอบแทนวิทยากร ค่าจัด วที ค่าวั ดุ อก ารที่ใช้ใน
การจัดอบรม ค่าอา ารและ ครื่องดื่มในระ ว่างอบรม และวั ดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จํา ป็นและ กี่ยวข้องใน
โครงการ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565
) ยุทธศา ตร์การพัฒนาด้าน ังคม ลําดับที่ 2 น้า 52
(กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงรักษา รือซ่อมแซมวั ดุ ครุภัณฑ์
ร้างและทรัพย์ ินอื่นๆ ของกองวิชาการและแผนงาน
(กองวิชาการและแผนงาน)

ิ่งก่อ

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ํานักงาน ช่น กระดาษ ครื่อง ขียน
แฟ้ม อก าร กระดาษกาว ครื่องคิด ลข ฯลฯ
(กองวิชาการและแผนงาน)
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ช่น ายไฟ อุปกรณ์ระบบ
ียงตาม าย ฯลฯ
(กองวิชาการและแผนงาน)
วั ดุคอมพิว ตอร์
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุคอมพิว ตอร์ ช่น ตลับ มึกพิมพ์ ี – ขาวดํา
แผ่นบันทึกข้อมล ม้าท์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ
(กองวิชาการและแผนงาน)
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

รวม

90,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

รวม

4,488,660 บาท

รวม

3,891,660 บาท

รวม

3,891,660 บาท

จํานวน

3,159,840 บาท

จํานวน

72,420 บาท

จํานวน

121,200 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้บริการระบบอิน ตอร์ น็ต
ภายใน ํานักงาน ทศบาล
(กองวิชาการและแผนงาน)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาลและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ประจําปีของพนักงาน ทศบาล จํานวน 8 อัตรา
(กองคลัง)
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
1. งินค่าตอบแทนราย ดือนใ ้พนักงาน ทศบาล ตําแ น่ง
ประ ภทอํานวยการ ท้องถิ่น ระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
ดือนละ 5,600 บาท รวม ป็น งิน 67,200 บาท
2. งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน ทศบาล ประ ภททั่ว
ไประดับปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา
(กองคลัง)
งินประจําตําแ น่ง
พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแ น่งของพนักงาน ทศบาล ตําแ น่ง
ประ ภทอํานวยการท้องถิ่นระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
ดือนละ 5,600 บาท และตําแ น่งประ ภทอํานวยการท้อง
ถิ่น ระดับต้น จํานวน 3 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 1,500 บาท
(กองคลัง)
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ค่าจ้างลกจ้างประจํา

จํานวน

298,200 บาท

จํานวน

216,000 บาท

จํานวน

24,000 บาท

รวม

542,000 บาท

รวม

302,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างลกจ้างประจํา และ งินปรับปรุง
ค่าจ้างประจําของลกจ้างประจํา รวม 1 อัตรา
(กองคลัง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
(กองคลัง)
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง จํานวน 2 อัตรา
(กองคลัง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ่วน
ท้องถิ่น
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนบุคคล รือคณะกรรมการการบริ าร
ัญญาและการตรวจรับพั ดุ ตาม นัง ือกระทรวงการคลัง ด่วนที่
ุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
(กองคลัง)
ค่า ช่าบ้าน
พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้าน ค่า ช่าซื้อบ้าน ใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
ที่มี ิทธิ บิกค่า ช่าบ้านได้ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยค่า ช่าบ้านของข้าราชการ ่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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งินช่วย ลือการศึกษาบุตร

จํานวน

60,000 บาท

รวม

97,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ทศบาล
และลกจ้างประจํา ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วย
งิน วั ดิการ กี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน ่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจัดทําป้ายประชา ัมพันธ์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดทําป้ายประชา ัมพันธ์ระยะ วลาในการยื่นแบบ
ประ มินและชําระภาษี ตลอดจนป้ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
(กองคลัง)
ค่าจ้าง มาบริการอื่นๆ
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการอื่นๆ ที่จํา ป็น ช่น ค่าถ่าย อก าร
(กองคลัง)
ค่า ช่าที่ดินทรัพย์ ินพระม ากษัตริย์
พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าที่ดินทรัพย์ ินพระม ากษัตริย์ แปลง มาย
ลข 90 (ตลาดท่านา) ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
(กองคลัง)
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการแก่พนักงาน
ทศบาล และลกจ้างผ้มี ิทธิได้รับตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้อง
ถิ่นฯ ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพา นะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จํา ป็น
(กองคลัง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

จํานวน

30,000 บาท

รวม

143,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

จํานวน

12,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงรักษา รือซ่อมแซมวั ดุ ครุภัณฑ์
ิ่งก่อ ร้าง และทรัพย์ ินอื่นๆ ของกองคลังใ ้ใช้งานได้ตามปกติ
(กองคลัง)
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าซื้อวั ดุ ํานักงาน ช่น กระดาษ ปากกา แบบ
พิมพ์ ใบ ร็จรับ งิน ฯลฯ
(กองคลัง)
วั ดุยานพา นะและขน ่ง
พื่อจ่าย ป็นค่าซื้อวั ดุยานพา นะและขน ่ง ช่น ยางนอก
ยางใน ายไฟ ัว ทียน แบต ตอรี่ ฯลฯ
(กองคลัง)

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น
พื่อจ่าย ป็นค่าน้ํามัน ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น ช่น น้ํามัน บนซิน
น้ํามัน ล่อลื่น น้ํามันดี ซล ฯลฯ
(กองคลัง)
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร่
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุโฆษณาและ ผยแพร่ ช่น ไม้อัด ี พ่กัน
กระดาษโป ตอร์ ฯลฯ
(กองคลัง)
วั ดุคอมพิว ตอร์
พื่อจ่าย ป็นค่าซื้อวั ดุคอมพิว ตอร์ ช่น แผ่นบันทึกข้อมล
แป้นพิมพ์ กระดาษต่อ นื่อง มา ์ มนบอร์ด มมโมรีชิป
มึกพิมพ์ ผ้า มึก ฯลฯ
(กองคลัง)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

55,000 บาท

รวม

55,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

45,000 บาท

ครุภัณฑ์ ํานักงาน
จัดซื้อ ครื่องโทร าร
พื่อจัดซื้อ ครื่องโทร าร จํานวน 1 ครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ความ ร็วในการ ่งแฟกซ์ 2.5 วินาที/แผ่น
- น่วยความจํา 16 MB
- รับ อก าร กรณีกระดาษ มด 500 แผ่น
- กระจาย ่งอัตโนมัติ 272 ลข มาย
- ทํางานปริ้น ตอร์ได้ ง ุด 24 แผ่น/นาที
- ถ่าย อก ารได้ ง ุด 99 ํา นา
- ย่อขยาย 50 – 400 %
- ทํางาน แกน อก าร ขาว – ดํา (A4)
- ความละ อียด ง ุด 19,200 X 19,200 dpi
- ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น
โดยตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด
(กองคลัง)
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
จัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED
พื่อจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ จํานวน 3 ครื่อง ดังนี้
1. ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED ขาวดําชนิด Network แบบ
ที่ 2 (38 น้า/นาที) ราคา 15,000 บาท จํานวน 2 ครื่อง ป็น
งิน 30,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์ ํา รับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 น้า
ต่อนาที (ppm)
- ามารถพิมพ์ อก ารกลับ น้าอัตโนมัติได้
- มี น่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
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แบบ 10/100/1000 Base-T รือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รือ ามารถใช้งานผ่าน ครือข่ายไร้ าย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใ ่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- ามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตั้งตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์
และระบบคอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 รายการที่ 46
2. ครื่องพิมพ์ Multifunction ล ซอร์ รือ LED ี ราคา 15,000
บาท จํานวน 1 ครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ป็นอุปกรณ์ที่มีความ ามารถ ป็น Printer, Copier
และ Scanner ภายใน ครื่อง ดียวกัน
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์ขาวดํา ํา รับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 น้าต่อนาที (ppm)
- มีความ ร็วในการพิมพ์ ี ํา รับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18
น้าต่อนาที (ppm)
- มี น่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- ามารถ แกน อก าร ขนาด A4 (ขาวดํา และ ี) ได้
- มีความละ อียดในการ แกน ง ุด ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อน อก ารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- ามารถถ่าย ํา นา อก ารได้ทั้ง ีและขาวดํา
- ามารถทํา ํา นาได้ ง ุดไม่น้อยกว่า 99 ํา นา
- ามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 ปอร์ ซ็นต์
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
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- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รือ ามารถใช้งานผ่าน ครือข่ายไร้ าย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใ ่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- ามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตั้งตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด าอุปกรณ์
และระบบคอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 รายการที่ 52
(กองคลัง)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

รวม

376,280 บาท

รวม

374,280 บาท

รวม

374,280 บาท

จํานวน

254,280 บาท

จํานวน

108,000 บาท

จํานวน

12,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาลและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ประจําปีของพนักงาน ทศบาล จํานวน 1 อัตรา
( ํานักปลัด ทศบาล)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
( ํานักปลัด ทศบาล)
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้างทั่วไป
( ํานักปลัด ทศบาล)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

รวม

2,000 บาท

รวม

2,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

รวม

4,125,300 บาท

รวม

2,195,400 บาท

รวม

2,195,400 บาท

จํานวน

138,120 บาท

จํานวน

551,280 บาท

จํานวน

1,338,000 บาท

จํานวน

168,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในวัน ยุดนักขัตฤกษ์และ
นอก วลาราชการใ ้แก่พนักงาน ทศบาล และพนักงานจ้างงาน
ทศกิจ
( ํานักปลัด ทศบาล)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาล และปรับปรุง งิน ดือน
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา
( ํานักปลัด ทศบาล)
ค่าจ้างลกจ้างประจํา
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างลกจ้างประจํา และ งินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา จํานวน 2 อัตรา
( ํานักปลัด ทศบาล)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 10
อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
( ํานักปลัด ทศบาล)

งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้างทั่ว
ไป และพนักงานจ้างตามภารกิจของ ทศบาล
( ํานักปลัด ทศบาล)
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งบดาเนินงาน

รวม

1,929,900 บาท

รวม

65,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทน/ค่าป่วยการชด ชยการงาน รือ วลาที่
ียไปใ ้แก่ อปพร. ในการปฏิบัติ น้าที่ป้องกันและบรร ทา
าธารณภัย ตลอดจนการรักษาความ งบ รียบร้อยของ
ประชาชน ช่น การป้องกันและลดอุบัติ ตุทางถนนในช่วง
ทศกาลปีใ ม่ ทศกาล งกรานต์ ร่วมปฏิบัติ น้าที่กับ จ้า น้าที่
ตํารวจและฝ่ายปกครอง อํานวยความ ะดวกใ ้แก่ประชาชน ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่าย
ใ ้แก่อา า มัครป้องกันภัยฝ่ายพล รือนขององค์กรปกครอง ่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
( ํานักปลัด ทศบาล)
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
จํานวน

50,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ่วน
ท้องถิ่น

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
ทศบาล และลกจ้าง ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน
วั ดิการ กี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน ่วนท้องถิ่น
( ํานักปลัด ทศบาล)
ค่าใช้สอย

รวม

946,300 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงาน ทศบาลและ ลกจ้าง ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าที่
พัก ค่าพา นะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา ป็น
( ํานักปลัด ทศบาล)
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โครงการความปลอดภัย ทางถนน

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการความปลอดภัยด้านถนน โดย
จ่าย ป็นค่าวั ดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าอา ารและ ครื่อง
ดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธี ปิด-ปิด ค่าจ้าง
มาบริการต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ ข้า
รับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม ครั้ง 1
ยุทธศา ตร์การพัฒนาด้าน ังคม ลําดับที่ 1 น้า 2
( ํานักปลัด ทศบาล)

โครงการช่วย ลือ ประชาชนกรณี กิด าธารณภัยต่างๆ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วย ลือ ประชาชนกรณี
กิด าธารณภัยต่างๆ โดยจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายที่จํา ป็น ตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย พื่อช่วย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ น้าที่ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 (รวมฉบับแก้ไข/ พิ่ม ติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562)จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติมครั้งที่1
ยุทธศา ตร์การพัฒนาด้าน ังคม ลําดับที่ 3 น้า 2
( ํานักปลัด ทศบาล)
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรร ทา าธารณภัย
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรร ทา
าธารณภัย โดยจ่าย ป็น ค่าวั ดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่า
อา ารและ ครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายใน
พิธี ปิด-ปิด ค่าจ้าง มาบริการต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
ป็น ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)ยุทธศา ตร์การพัฒนา
ด้าน ังคม ลําดับที่ 4 น้า 55
( ํานักปลัด ทศบาล)
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โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

287,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน โดยจ่าย ป็น ค่าวั ดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมค่า
อา ารและ ครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธี
ปิด-ปิด ค่าจ้าง มาบริการต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
ป็น ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยุทธศา ตร์การพัฒนา
ด้าน ังคม ลําดับที่ 3 น้า 55
( ํานักปลัด ทศบาล)
โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอา า ภัยพิบัติ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิต
อา า ภัยพิบัติ โดยจ่าย ป็น ค่าวั ดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่า
อา ารและ ครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธี
ปิด-ปิด ค่าจ้าง มาบริการต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
ป็น ตามระ บียบระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 ยุทธศา ตร์การพัฒนาด้าน ังคม ลําดับที่ 2 น้า 2
( ํานักปลัด ทศบาล)
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โครงการฝึกอบรมอา า มัครป้องกันภัยฝ่ายพล รือน (อปพร.) รุ่นที่ จํานวน
2

80,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอา า มัครป้องกันภัย
ฝ่ายพล รือน (อปพร.) รุ่นที่ 2 พื่อใ ้ กิดทักษะในการพัฒนา รวม
ถึงการ พิ่มศักยภาพและ พิ่มความร้ใ ้กับอา า มัครป้องกันภัย
ฝ่ายพล รือน (อปพร.) โดยจ่าย ป็น ค่าวั ดุอุปกรณ์ในการฝึก
อบรม ค่าอา ารและ ครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายใน
พิธี ปิด-ปิด ค่าจ้าง มาบริการต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
ป็น ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)ยุทธศา ตร์การพัฒนา
ด้าน ังคม ลําดับที่ 2 น้า 54
( ํานักปลัด ทศบาล)

โครงการอบรม ลัก ตรการใช้ ครื่องวิทยุคมนาคมแบบ ัง คราะ ์
ความถี่

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

399,300 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม ลัก ตรการใช้ ครื่องวิทยุ
คมนาคมแบบ ัง คราะ ์ความถี่โดยจ่าย ป็นค่าวั ดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม ค่าอา ารและ ครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่าย
ในพิธี ปิด - ปิด ค่าจ้าง มาบริการต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จํา ป็น ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม ครั้งที่ 1 ยุทธศา ตร์การพัฒนาด้าน
ังคม ลําดับที่ 1 น้า 1
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมวั ดุครุภัณฑ์ ิ่งก่อ ร้างและ
ทรัพย์ ินอื่น ๆ ใ ้ใช้งานได้ตามปกติ
( ํานักปลัด ทศบาล)
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ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน

รวม

716,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

330,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ํานักงาน ช่น กระดาษ ครื่อง ขียน แบบ
พิมพ์ มึกพิมพ์ ฯลฯ
( ํานักปลัด ทศบาล)
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ช่น ลอด
ไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ายไฟฟ้า าอากาศ แบต ตอรี่ ายนํา
ัญญาณ ฯลฯ
( ํานักปลัด ทศบาล)
วั ดุยานพา นะและขน ่ง
พื่อจ่าย ป็นค่าซื้อวั ดุยานพา นะ ช่น แบต ตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน กระจก ัว ทียน ดวงไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
( ํานักปลัด ทศบาล)
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น
พื่อจ่าย ป็นค่าน้ํามัน ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น ช่น น้ํามัน
ดี ซล น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ล่อลื่น จาระบี ฯลฯ
( ํานักปลัด ทศบาล)
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร่
พื่อจ่าย ป็นค่าซื้อวั ดุในการจัดทําป้ายประชา ัมพันธ์ ช่น ไม้
อัด กระดาษโป ตอร์ ี พ่กัน ฯลฯ
( ํานักปลัด ทศบาล)
วั ดุ ครื่องแต่งกาย
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดุ ครื่องแต่ง
กาย ช่น ื้อ กาง กง ผ้า มวก ข็มขัด ชุด จ้า น้าที่ รือ อป
พร. ฯลฯ
( ํานักปลัด ทศบาล)
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วั ดุคอมพิว ตอร์

จํานวน

5,000 บาท

วั ดุ ครื่องดับ พลิง

จํานวน

70,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวั ดุ ครื่องดับ พลิง
ช่น ถังดับ พลิง ลกบอลดับ พลิง ฯลฯ
( ํานักปลัด ทศบาล)
วั ดุอื่น

จํานวน

100,000 บาท

รวม

202,600 บาท

จํานวน

175,000 บาท

จํานวน

24,000 บาท

จํานวน

3,600 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุคอมพิว ตอร์ ช่น ผ้าพิมพ์ ตลับ มึก แป้น
พิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมลและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น
( ํานักปลัด ทศบาล)

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ครื่องดับ พลิง ช่น ครื่องดับ พลิง คมี
แ ้ง น้ํายา คมีดับ พลิง าย ่งน้ําดับ พลิง ข้อต่อ ท่อดด ตะกร้า
กรองผง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นในประ ภทนี้
( ํานักปลัด ทศบาล)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
พื่อจ่าย ป็นค่าไฟฟ้าอาคารป้องกันฯ โรงจอดรถดับ พลิง จุดติด
ตั้ง ครื่อง บน้ํา กล้อง CCTV และ ถานที่ที่อย่ในความรับผิดชอบ
ของงาน
ป้องกันฯ
( ํานักปลัด ทศบาล)
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
พื่อจ่าย ป็นค่าน้ําประปาอาคารป้องกันฯ โรงจอดรถดับ พลิง และ
ถานที่ที่อย่ในความรับผิดชอบของงานป้องกันฯ
( ํานักปลัด ทศบาล)
ค่าบริการโทรศัพท์
พื่อจ่าย ป็นค่า ช่า ค่าธรรม นียม ลข มายและค่าใช้โทรศัพท์
ของงานป้องกันฯ
( ํานักปลัด ทศบาล)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

รวม

2,739,680 บาท

รวม

2,526,480 บาท

รวม

2,526,480 บาท

จํานวน

1,697,400 บาท

จํานวน

67,200 บาท

จํานวน

103,200 บาท

จํานวน

349,320 บาท

จํานวน

297,360 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาลและ งินปรับปรุง งิน ดือน
พนักงาน ทศบาล รวม 4 อัตรา
(กองการศึกษา)
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนราย ดือนใ ้พนักงาน
ทศบาล ประ ภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง จํานวน 1
อัตรา ในอัตรา ดือนละ 5,600 บาท
(กองการศึกษา)
งินประจําตําแ น่ง
พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแ น่งของพนักงาน ทศบาล ประ ภท
อํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง จํานวน 1 อัตราในอัตรา ดือน
ละ 5,600 บาท และประ ภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับ
ต้น จํานวน 2 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 1,500 บาท
(กองการศึกษา)
ค่าจ้างลกจ้างประจํา
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างลกจ้างประจํา รวม 1 อัตรา
(กองการศึกษา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1
อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
(กองการศึกษา)
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งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จํานวน

12,000 บาท

รวม

206,200 บาท

รวม

145,200 บาท

จํานวน

132,000 บาท

จํานวน

13,200 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
จํานวน 1 อัตรา
(กองการศึกษา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่า ช่าบ้าน
พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้าน ค่า ช่าซื้อบ้าน ใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
ที่มี ิทธิ บิกค่า ช่าบ้านได้ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยค่า ช่าบ้านของข้าราชการ ่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ทศบาล
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน วั ดิการ กี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงาน ่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
ค่าใช้สอย
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ในการศึกษา อบรม ัมมนา ดงาน ของพนักงาน ทศบาล
และ ลกจ้าง ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพา นะ ค่า
ธรรม นียม ค่าลงทะ บียนตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา ป็น
(กองการศึกษา)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

จํานวน

10,000 บาท

รวม

41,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

7,000 บาท

รวม

7,000 บาท

จํานวน

7,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงรักษา รือซ่อมแซมวั ดุ ครุภัณฑ์
ิ่งก่อ ร้าง และทรัพย์ ินอื่นๆ ใ ้ใช้งานได้ตามปกติ
(กองการศึกษา)
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าซื้อวั ดุ ํานักงาน ช่น กระดาษ ปากกา
แบบพิมพ์ ครื่องรับโทรศัพท์ ครื่องคิด ลข ฯลฯ
(กองการศึกษา)
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร่
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุโฆษณาและ ผยแพร่ต่างๆ ฯลฯ
(กองการศึกษา)
วั ดุคอมพิว ตอร์
พื่อจ่าย ป็นค่าซื้อวั ดุคอมพิว ตอร์ ช่น แผ่นบันทึกข้อมล
แป้นพิมพ์ มา ์ มนบอร์ด มมโมรีชิป มึกพิมพ์ ผ้า
มึก ฯลฯ
(กองการศึกษา)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ ํานักงาน
จัดซื้อชั้น ก็บแฟ้ม ขนาด 20 ช่อง
พื่อจ่าย ป็นค่าซื้อชั้น ก็บแฟ้ม ขนาด 20 ช่อง ความกว้างไม่น้่อยก
ว่า 90 ซนติ มตร ความยาวไม่น้อยกว่า 90 ซนติ มตร จํานวน 2
ต้ ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด นื่องจากไม่มีกํา นดตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
(กองการศึกษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

2,949,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

989,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

13,000 บาท

จํานวน

13,000 บาท

รวม

976,000 บาท

จํานวน

976,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
โครงการจัดงานวัน ด็กแ ่งชาติ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน ด็กแ ่งชาติ ช่น ค่า
อา ารและ ครื่องดื่ม ค่าตกแต่งประดับ วที ค่า ครื่องขยาย
ียง ค่าม ร พ ค่าของขวัญ ของรางวัล ตลอดจนวั ดุอุปกรณ์
ศึกษา ที่จํา ป็นในการจัดงาน ค่าจ้าง มาบริการ ฯลฯ และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา ป็นในการดํา นินงานตามโครงการ ป็นไปตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศา นา และวัฒนธรรม ลําดับที่ 4 น้าที่ 45
(กองการศึกษา)
ค่าวัสดุ
ค่าอา าร ริม (นม)
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้ออา าร ริม(นม)ใ ้กับโรง รียนวัดท่า
ตํา นัก
(กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

1,960,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,960,000 บาท

จํานวน

1,960,000 บาท

รวม

1,323,260 บาท

รวม

1,207,260 บาท

รวม

1,207,260 บาท

จํานวน

1,027,260 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

108,000 บาท

งินอุด นุน ่วนราชการ
อุด นุนโครงการอา ารกลางวันใ ้กับโรง รียน
พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนโครงการอา ารกลางวันใ ้กับโรง รียนวัด
ท่าตํา นักจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศา ตร์
การพัฒนาด้านการศึกษา ศา นา และวัฒนธรรม ลําดับที่ 1
น้าที่ 44
(กองการศึกษา)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาลและ งินปรับปรุง งิน ดือน
พนักงาน ทศบาล จํานวน 3 อัตรา
(กอง าธารณ ุขฯ)
งินประจําตําแ น่ง
พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแ น่งของพนักงาน ทศบาล ประ ภท
อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือน
ละ 3,500 บาท และประ ภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับ
ต้น จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 1,500 บาท
(กอง าธารณ ุขฯ)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
(กอง าธารณ ุขฯ)
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งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จํานวน

12,000 บาท

รวม

116,000 บาท

รวม

36,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

รวม

35,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา
(กอง าธารณ ุขฯ)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่า ช่าบ้าน
พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้าน ค่า ช่าซื้อบ้าน ใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
ที่มี ิทธิ บิกค่า ช่าบ้านได้ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยค่า ช่าบ้านของข้าราชการ ่วนท้องถิ่น
(กอง าธารณ ุขฯ)
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการต่างๆ ช่น ค่าจ้าง มาทําป้าย
ประชา ัมพันธ์ ค่าล้างอัดขยายรปถ่าย ค่าจ้าง มาบริการอื่นๆ ที่
จํา ป็น
(กอง าธารณ ุขฯ)
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ในการศึกษา อบรม ัมมนา ดงาน ของพนักงาน ทศบาล
และ ลกจ้าง ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพา นะ ค่า
ธรรม นียม ค่าลงทะ บียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา ป็น
(กอง าธารณ ุขฯ)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

จํานวน

10,000 บาท

รวม

45,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงรักษา รือซ่อมแซมวั ดุ ครุภัณฑ์
ิ่งก่อ ร้าง และทรัพย์ ินอื่นๆ ของกอง าธารณ ุขฯ ใ ้ใช้งานได้
ตามปกติ
(กอง าธารณ ุขฯ)
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าซื้อวั ดุ ํานักงาน ช่น กระดาษ ปากกา ครื่อง
ชียน ครื่องใช้ใน ํานักงาน ฯลฯ
(กอง าธารณ ุขฯ)
วั ดุยานพา นะและขน ่ง
พื่อจ่าย ป็นค่าซื้อวั ดุยานพา นะและขน ่ง ช่น ยางนอก
ยางใน ายไฟ ัว ทียน แบต ตอรี่ ฯลฯ
(กอง าธารณ ุขฯ)
วั ดุคอมพิว ตอร์
พื่อจ่าย ป็นค่าซื้อวั ดุคอมพิว ตอร์ ช่น แผ่นบันทึกข้อมล
แป้นพิมพ์ มา ์ มมโมรีชิป มึกพิมพ์ ฯลฯ
(กอง าธารณ ุขฯ)

น้า : 38/80

วันที่พิมพ์ : 8/12/2563 09:33:26

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

379,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

379,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

144,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

7,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
โครงการปลอดโรคควบคุม และป้องกันโรคพิษ ุนัขบ้าใน ขต
ทศบาล
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมใ ้ความร้ ค่าวิทยากร
ค่าตอบแทนออก ํารวจและขึ้นทะ บียน ุนัข
ค่าจ้าง มาบริการ ัตว์แพทย์ฉีดวัคซีน ค่าวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ ุนัขบ้า อุปกรณ์อื่นๆ ตลอดจนค่าใช้
จ่ายต่าง ๆ ที่จํา ป็นในการดํา นินงานตามโครงการ
ตาม นัง ือกรม ่ง ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด
ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
และระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศา ตร์การพัฒนาด้าน ังคม
ลําดับที่ 2 น้า 56
(กอง าธารณ ุขฯ)
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้ ลือดออก
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันไข้ ลือดออก ช่น
ค่าป้ายประชา ัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็น ในการ
ดํา นินการตามโครงการ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่าย พื่อช่วย ลือประชาชนตามอํานาจ น้าที่
ของอค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ปรากฎตาม
แผนพัฒนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศา ตร์การพัฒนา
ด้าน ังคม ลําดับที่ 1 น้า 56
(กอง าธารณ ุขฯ)
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โครงการ ่ง ริมการ จัดการ ุขาภิบาลอา าร

จํานวน

27,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม

235,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมใ ้ความร้ ค่าวิทยากร
ค่าป้ายประชา ัมพันธ์ ค่าอา าร ค่าอา ารว่างพร้อม
ครื่องดื่ม ค่าชุดทด อบอา ารทางแบคที รีย
วั ดุอุปกรณ์อื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จํา ป็น
ในการดํา นินงานตามโครงการ ตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ ข้ารับ
การฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฎตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม ครั้งที่ 1 ยุทธศา ตร์การพัฒนา
ด้าน ังคม ลําดับที่ 1 น้า 3
(กอง าธารณ ุขฯ)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงรักษา รือซ่อมแซมวั ดุ ครุภัณฑ์
( ครื่องพ่นยุง) ิ่งก่อ ร้าง และทรัพย์ ินอื่นๆ
ของกอง าธารณ ุขฯ ใ ้ใช้งานได้ตามปกติ
(กอง าธารณ ุขฯ)
ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
พื่อจ่าย ป็นค่าซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ช่น ลอดไฟฟ้า าย
ไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ( ํา รับใ ่ ครื่องพ่นยุง และ ครื่องวัดความดัน
โล ิต ป็นต้น) ปลั๊กไฟฟ้า ฟิว ์ ฯลฯ
(กอง าธารณ ุขฯ)
วั ดุยานพา นะและขน ่ง
พื่อจ่าย ป็นค่าซื้อวั ดุยานพา นะและขน ่ง ช่น ัว
ทียน แบต ตอรี่ วั ดุของ ครื่องพ่นยุง อื่นๆ ใน มวดประ ภทนี้
(กอง าธารณ ุขฯ)
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รวม

479,080 บาท

รวม

394,080 บาท

รวม

394,080 บาท

จํานวน

376,080 บาท

จํานวน

18,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าน้ํามัน ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น ช่น น้ํามัน บนซิน
น้ํามัน ล่อลื่น น้ํามันดี ซล จาระบี ฯลฯ
(กอง าธารณ ุขฯ)
วั ดุวิทยาศา ตร์ รือการแพทย์
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ วชภัณฑ์ยา น้ํายา คมีกําจัดยุง น แมลง
วัน น้ํายาพ่นยุง ทรายอะ บท และ วชภัณฑ์อื่นๆ ใน มวด
ประ ภทนี้
(กอง าธารณ ุขฯ)
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาลและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ประจําปีของพนักงาน ทศบาล รวม 1 อัตรา
(กอง วั ดิการ ังคม)
งินประจําตําแ น่ง
พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแ น่งของพนักงาน ทศบาล ประ ภท
อํานวยการท้องถิ่นระดับต้น จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือน
ละ 1,500 บาท
(กอง วั ดิการ ังคม)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่า ช่าบ้าน

รวม

85,000 บาท

รวม

72,000 บาท

จํานวน

72,000 บาท

รวม

13,000 บาท

จํานวน

13,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้าน ค่า ช่าซื้อบ้าน ใ ้แก่พนักงาน ทศบาล
ที่มี ิทธิ บิกค่า ช่าบ้านได้ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยค่า ช่าบ้านของข้าราชการ ่วนท้องถิ่น
(กอง วั ดิการฯ)
ค่าใช้สอย
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงาน ทศบาลและลกจ้างผ้มี ิทธิได้รับตามระ บียบ ฯ ที่
กํา นด ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพา นะ ค่า
ธรรม นียม ค่าลงทะ บียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา ป็น
(กอง วั ดิการ ังคม)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

220,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

220,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

220,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
โครงการจัดกิจกรรม ํา รับคนพิการใน ขต ทศบาลฯ
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งชมรมคนพิการใน ขต
ทศบาลฯ พื่อ ร้าง ครือข่ายกลุ่มคนพิการใ ้มี ่วนร่วมในการ
ดํา นินกิจกรรม
ร้าง ริม ุขภาพร่างกายใ ้ มบรณ์ แข็งแรง แลก ปลี่ยน
ความร้ ถ่ายทอดประ บการณ์ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์จาก
ประ บการณ์ของแต่ละบุคคลในการนํามาปรับใช้ในชีวิต
ประจําวัน โดยจ่าย ป็นค่าจัดอบมรม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวั ดุในการอบรม ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม
ในระ ว่างการอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่ายในพิธี ปิด – ปิดการ
อบรม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นและ กี่ยวข้องในโครงการ
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย พื่อช่วย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ น้าที่ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ยุทธศา ตร์การพัฒนาด้าน ังคม ลําดับที่ 4 น้า 60
(กอง วั ดิการ ังคม)
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โครงการ ่ง ริมการฝึกอบรมวิชาชีพระยะ ั้น รือพัฒนาอาชีพกลุ่ม จํานวน
ตรี ผ้ งอายุ คนพิการ

20,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมอาชีพระยะ ั้น ใ ้กับกลุ่ม
แม่บ้าน แกนนําและกรรมการชุมชน กลุ่ม ตรี แม่บ้าน
ยาวชน ผ้ว่างงาน ผ้ตกงาน ผ้ งอายุ ผ้พิการ
และประชาชนในพื้นที่ ที่มีความ นใจ โดยจ่าย ป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวั ดุที่ใช้ในการฝึกอบรมอาชีพ
ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่มในระ ว่างการอบรม
ตลอดจนค่าใช้จ่ายใน พิธี ปิด – ปิดการฝึกอบรมอาชีพและ
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นและ กี่ยวข้องในโครงการ
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย พื่อ
ช่วย ลือประชาชนตามอํานาจ น้าที่ขององค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศา ตร์การพัฒนาด้าน ศรษฐกิจ
ลําดับที่ 1 น้า 50
(กอง วั ดิการฯ)

โครงการอมรม ัมมนาและทัศนศึกษาดงานผ้ งอายุ
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมใ ้ความร้ และทัศนศึกษาดงาน
นอก
ถานที่ของผ้ งอายุใน ขต ทศบาลฯ โดยจ่าย ป็นค่าตอบแทน
วิทยากรค่าวั ดุในการอบรม ัมมนา ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง
และ ครื่องดื่มใน ระ ว่างการอบรม ค่าจ้าง มายานพา นะ
ในการ ดินทางไปทัศนศึกษาและดงานนอก ถานที่ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายในพิธี ปิด – ปิดการอบรม ัมมนา รวมถึงค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นและ กี่ยวข้องในโครงการตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศา ตร์
การพัฒนาด้าน ังคม ลําดับที่ 2 น้า 59
(กอง วั ดิการ ังคม)

จํานวน

100,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

รวม

2,623,120 บาท

รวม

2,367,960 บาท

รวม

2,367,960 บาท

จํานวน

2,197,560 บาท

จํานวน

67,200 บาท

จํานวน

103,200 บาท

รวม

255,160 บาท

รวม

93,300 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาล และ งินปรับปรุง งิน ดือน
ประจําปีของพนักงาน ทศบาล จํานวน 6 อัตรา
(กองช่าง)
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบแทนราย ดือนของนักบริ าร ประ ภทผ้
อํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือน
ละ 5,600 บาท
(กองช่าง)
งินประจําตําแ น่ง
พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแ น่งของนักบริ าร ประ ภทผ้อํานวย
การท้องถิ่น ระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือน
ละ 5,600 บาท และประ ภทผ้อํานวยการท้องถิ่น ระดับ
ต้น จํานวน 2 อัตรา ในอัตราคนละ 1,500 บาท/ ดือน
(กองช่าง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในวัน ยุดนักขัตฤกษ์
และนอก วลาราชการใ ้กับพนักงาน ทศบาล ลกจ้าง
(กองช่าง)
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ค่า ช่าบ้าน

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

28,300 บาท

รวม

52,860 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

29,860 บาท

จํานวน

18,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้าน ค่า ช่าซื้อบ้าน ใ ้แก่พนักงาน ทศบาลที่มี
ิทธิ บิกค่า ช่าบ้านได้ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่า
ช่าบ้านของข้าราชการ ่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
ทศบาล และลกจ้าง ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งิน
วั ดิการ กี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน ่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการอื่น ๆ ช่น ค่าถ่ายแบบ
พิมพ์ ขียว ค่าอัดขยายรป ค่าจัดทําป้ายประชา ัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ
(กองช่าง)
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชาอาณาจักร
ของพนักงาน ทศบาล ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าพา นะ ค่าที่พัก ค่าลง
ทะ บียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา ป็น
(กองช่าง)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงรักษา รือซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ช่น ครุภัณฑ์ ํานักงาน ครุภัณฑ์ยานพา นะขน ่ง ฯลฯ
(กองช่าง)
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ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน

รวม

109,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซื้อวั ดุ ํานักงาน ช่น กระดาษ ปากกา อุปกรณ์
ใน ํานักงาน ฯลฯ
(กองช่าง)
วั ดุยานพา นะและขน ่ง
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุยานพา นะ ช่น ยางนอก ยางใน าย
ไมล์ แบต ตอรี่ ัว ทียน ฯลฯ
(กองช่าง)
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุยานพา นะ ช่น ยางนอก ยางใน าย
ไมล์ แบต ตอรี่ ัว ทียน ฯลฯ
(กองช่าง)
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร่
พื่อจ่าย ป็นค่าซื้อวั ดุโฆษณาและ ผยแพร่ ต่างๆ ที่ จํา ป็นในการ
ปฏิบัติงาน
(กองช่าง)
วั ดุคอมพิว ตอร์
พื่อจ่าย ป็นค่าซื้อวั ดุคอมพิว ตอร์ ช่น แผ่นบันทึก
ข้อมล กระดาษต่อ นื่อง แป้นพิมพ์ มา ์ มึก
พิมพ์ คีย์บอร์ด ฯลฯ
(กองช่าง)
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งานไฟฟ้าถนน

รวม

4,335,620 บาท

งบบุคลากร

รวม

879,420 บาท

รวม

879,420 บาท

จํานวน

798,240 บาท

จํานวน

81,180 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

532,200 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

110,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 6 อัตรา
(กองช่าง)
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 6 อัตรา
(กองช่าง)

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการต่างๆ ช่น ค่ามิ ตอร์
ค่ารังวัดที่ดิน ฯลฯ
(กองช่าง)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงรักษา รือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ช่น
ครุภัณฑ์โรงงาน ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน ่ง
ครุภัณฑ์ก่อ ร้าง ครุภัณฑ์ ํารวจ ิ่ง าธารณปโภค
าธารณปการต่าง ๆ
(กองช่าง)
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ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

รวม

422,200 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

122,200 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ช่น ลอดไฟ โคมไฟ
บาลา ตาร์ ตอร์ ายไฟ ลอดโซ ดียม ฯลฯ
(กองช่าง)
วั ดุก่อ ร้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุก่อ ร้าง ช่น ินคลุก ลกรัง ทราย อิฐ รือ
ซี มนต์บล็อก ยางมะตอย ํา ร็จรป (แอ ฟลท์) ท่อน้ํา และ
อุปกรณ์ก่อ ร้าง อุปกรณ์ประปา ฯลฯ
(กองช่าง)
วั ดุยานพา นะและขน ่ง
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุยานพา นะ ช่น ยางนอก ยางใน
ายไมล์ แบต ตอรี่ ัว ทียน ฯลฯ
(กองช่าง)
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น
พื่อจ่าย ป็นค่าซื้อน้ํามัน ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น
ช่น น้ํามันดี ซล น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ล่อลื่น ฯลฯ
(กองช่าง)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

2,924,000 บาท

รวม

65,000 บาท

จํานวน

65,000 บาท

ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าจัดซื้อ ครื่องกํา นิดไฟฟ้าพร้อมระบบ ชื่อม
พื่อจ่าย ป็นค่าซื้อ ครื่องกํา นิดไฟฟ้าพร้อม
ระบบ ชื่อม จํานวน 1 ครื่อง มีรายละ อียดดังนี้
1. คุณ มบัติ ครื่อง ชื่อม
- กระแ ไฟฟ้า ชื่อม AC 90-195 แอมป์
- ขนาดลวด ชื่อม 2.6 – 5.00 มม.
- ความ ามารถในการ ชื่อม ง ุด 60%
- กําลังไฟฟ้าที่ใช้งานต่อ นื่อง 2,600 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้ากระแ ลับ 220 โวลท์
- ความถี่กระแ ไฟ ลับ 50 ฮิร์ด
- พาว วอร์แฟค ตอร์ COS 1
2. คุณ มบัติ ครื่องยนต์
- ชนิด ครื่องยนต์ บนซิน 4 จัง วะ บ ดียว วาง อียง 25 องศา
วาล์ว นือลก บ
- ความจุกระบอก บ 389 ซีซี
- ระบบจุดระ บิด ป็นทรานซิ ตอร์
- ระบบ ตาร์ใช้ ชือกดึง ตาร์
- กําลัง ครื่องยนต์แบบ ุทธิ 11.8 แรงม้า
- ความจุถังน้ํามัน ชื้อ พลิง 6.1 ลิตร
- ใช้น้ํามัน บนซิน ความจุ 1.1 ลิตร
- ขนาด 435 x 650 x 442 มม.
- น้ํา นัก ครื่อง 100 กก.
ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด นื่องจากไม่มีตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปลี่ยน
แปลง/ พิ่ม ติม ครั้งที่ 1 บัญชีครุภัณฑ์ น้าที่ 18
(กองช่าง)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

2,859,000 บาท

จํานวน

941,000 บาท

โครงการก่อ ร้างรางระบายน้ํารปตัวย ค ล. บริ วณตลาดท่านา ม่ จํานวน
ที่ 1 ตําบลนครชัยศรี อํา ภอนครชัยศรี จัง วัดนครปฐม

223,000 บาท

ค่าก่อ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
โครงการก่อ ร้าง ถนน ค ล. พร้อมวางท่อระบายน้ําคอนกรีต และ
บ่อพักคอนกรีต บริ วณถนนทาง ลวง 3235 ซอย 1/1 ม่ที่ 3
ตําบลบางกระ บา อํา ภอนครชัยศรี จัง วัดนครปฐม
พื่อจ่าย ป็นค่าก่อ ร้างถนน ค ล. ขนาดผิวจราจรรวมรางวี
ทั้ง องข้างกว้าง 4.50 มตร ยาว 165.00 มตร
นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 742.50 ตาราง มตร
ท่อระบายน้ําคอนกรีต O 0.60 มตร บ่อพักคอนกรีต
10.00 มตร/บ่อ และบ่อพัก ค ล. รับน้ําจากชุมชน
รายละ อียดตามแบบแปลนของ ทศบาลตําบลนครชัยศรี
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2596
(รวมแก้ไข/ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 ยุทธศา ตร์พัฒนาด้านบริการ าธารณะ โครงการ
ลําดับที่ 2 น้าที่ 11
(กองช่าง)

พื่อจ่าย ป็นค่าก่อ ร้างรางระบายน้ํารปตัวย
ค ล. ขนาด 0.40 x 0.60 มตร ยาว 54.00 มตร
รายละ อียดตามแบบแปลน ทศบาลตําบลนครชัยศรี
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2596
(รวมแก้ไข/ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศา ตร์พัฒนาด้านบริการ าธารณะ
โครงการลําดับที่ 10 น้าที่ 82
(กองช่าง)
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โครงการปรับปรุงทาง ท้า ถนน นฐ. 1032 ม่ที่ 3 ตําบลท่าตํา นัก จํานวน
อํา ภอนครชัยศรี จัง วัดนครปฐม

1,037,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงทาง ท้า ขนาดกว้าง
1.00 – 2.50 มตร ยาว 431.00 มตร รือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 719.00 ตาราง มตร รายละ อียดตาม
แบบแปลนของ ทศบาลตําบลนครชัยศรี ป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2596
(รวมแก้ไข/ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติมครั้งที่ 1 ยุทธศา ตร์พัฒนา
ด้านบริการ าธารณะ โครงการลําดับที่ 5 น้าที่ 12
(กองช่าง)
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา บริ วณถนน ทศบาล 1 ม่ที่ 2
ตําบลท่าตํา นัก อํา ภอนครชัยศรี จัง วัดนครปฐม
พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงรางระบายน้ํา
ขนาด 0.75 x 1.00 มตร นา 0.15 มตร
ยาว 490.00 มตร รายละ อียดตามแบบแปลนของ
ทศบาลตําบลนครชัยศรี ป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2596
(รวมแก้ไข/ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติมครั้งที่ 1 ยุทธศา ตร์พัฒนา
ด้านบริการ าธารณะ โครงการลําดับที่ 6 น้าที่ 12
(กองช่าง)

จํานวน

558,000 บาท
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งก่อ ร้าง
โครงการลง ินคลุกใน ขต ทศบาล ฯ

จํานวน

100,000 บาท

งานสวนสาธารณะ

รวม

3,845,280 บาท

งบบุคลากร

รวม

152,280 บาท

รวม

152,280 บาท

จํานวน

128,280 บาท

จํานวน

24,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,715,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,540,000 บาท

จํานวน

1,440,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าลง ินคลุกภายใน ขต ทศบาลตําบลนครชัยศรี
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2596
(รวมแก้ไข/ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร์พัฒนาด้าน
บริการ าธารณะ โครงการลําดับที่ 13 น้าที่ 82
(กองช่าง)

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
(กองช่าง)
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
(กองช่าง)

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มา อกชนดแล และบํารุงรักษา ภาพภมิทัศน์
ถนน ายต่างๆ และ วน ย่อมที่อย่ในความรับผิดชอบของ
ทศบาลตําบลนครชัยศรี
(กองช่าง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

จํานวน

100,000 บาท

รวม

175,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงรักษา รือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ช่น ครุภัณฑ์โรง
งาน ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน ่ง ครุภัณฑ์ก่อ ร้าง ครุภัณฑ์
ํารวจ ิ่ง าธารณปโภค าธารณปการต่าง ๆ
(กองช่าง)
ค่าวัสดุ
วั ดุก่อ ร้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุก่อ ร้าง ช่น ซี มนต์ปล๊อก วั ดุตัดแต่ง
วน ชะแลง จอบ ียม ลื่อย มีด ขวาน ท่อน้ํา และอุปกรณ์
ครื่องตัด ญ้า ฯ
(กองช่าง)
วั ดุยานพา นะและขน ่ง
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุยานพา นะ ช่น ยางนอก ยางใน าย
ไมล์ แบต ตอรี่ ัว ทียน ฯลฯ
(กองช่าง)
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น
พื่อจ่าย ป็นค่าซื้อน้ํามัน ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น ช่น น้ํามัน
ดี ซล น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ล่อลื่น ฯลฯ
(กองช่าง)
วั ดุการ กษตร
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุที่ใช้ในงาน วน าธารณะ ช่น ปุ๋ย คมี าร
คมีกําจัดศัตรพืช พันธุ์ไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ กระถางต้นไม้ ฯลฯ
(กองช่าง)
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วั ดุ ครื่องแต่งกาย

จํานวน

5,000 บาท

รวม

1,978,000 บาท

รวม

1,978,000 บาท

โครงการปรับปรุงภมิทัศน์ บริ วณใต้ ะพานยกระดับถนนทาง ลวง จํานวน
3094
ม่ที่ 3 ตําบลท่าตํา นัก อํา ภอนครชัยศรี จัง วัดนครปฐม

1,978,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซื้อวั ดุ ครื่องแต่งกายใ ้แก่คน
วน ช่น ื้อ มวก ถุงมือ รอง ท้า ฯลฯ
(กองช่าง)
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งก่อ ร้าง

พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงภมิทัศน์ บริ วณใต้ ะพานยกระดับ
ถนนทาง ลวง 3094 รายละ อียดตามแบบแปลน ทศบาล
ตําบลนครชัยศรี ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล
พ.ศ.2596 (รวมแก้ไข/ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติมครั้งที่ 1 ยุทธศา ตร์พัฒนา
ด้านบริการ าธารณะ โครงการลําดับที่ 3 น้าที่ 11
(กองช่าง)
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

รวม

10,840,080 บาท

รวม

449,280 บาท

รวม

449,280 บาท

จํานวน

377,280 บาท

จํานวน

72,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
จํานวน 3 อัตรา
(กอง าธารณ ุขฯ)
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3
อัตรา
(กอง าธารณ ุขฯ)
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งบดาเนินงาน

รวม

10,390,800 บาท

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

9,500,800 บาท

จํานวน

4,500,000 บาท

จํานวน

300,300 บาท

ค่าจ้าง มาบริการบุคคลธรรมดา( ป็นรายบุคคล) ํา รับประจําท้าย จํานวน
รถบรรทุกขยะ

283,500 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในวัน ยุดนักขัตฤกษ์
และนอก วลาราชการใ ้กับพนักงาน ทศบาล ลกจ้าง
(กอง าธารณ ุขฯ)
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้าง มาทิ้งขยะของ ทศบาลฯ
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาทิ้งขยะ ของ ทศบาลฯ
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) ยุทธศา ตร์
การพัฒนาด้าน ิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ลําดับที่ 2 น้า 65
(กอง าธารณ ุขฯ)
ค่าจ้าง มาบริการบุคคลธรรมดา ํา รับทําความ ะอาดถนนและ
ทาง ท้า าธารณะ
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการบุคคลธรรมดา ป็นราย
บุคคล จํานวน 11 คน ํา รับงานทําความ ะอาดกวาด
ถนน และทาง ท้า าธารณะภายใน ขต ทศบาลฯ ป็น วลา 3
ดือน ( พื่อดํา นินการในระ ว่าง าผ้รับจ้าง อกชน มาดํา นิน
การ พื่อไม่ใ ้งานรักษาความ ะอาด ของ ทศบาล ีย าย)
(กอง าธารณ ุขฯ)

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการบุคคลธรรมดา ํา รับประจําท้าย
รถบรรทุกขยะ จํานวน 9 คน ป็น วลา 3 ดือน ดือน ( พื่อดํา นิน
การในระ ว่าง าผ้รับจ้าง อกชน มาดํา นินการ พื่อไม่ใ ้งาน
รักษาความ ะอาด ของ ทศบาล ีย าย)
(กอง าธารณ ุขฯ)
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โครงการจ้าง มา อกชน รักษาความ ะอาดถนน ทาง ท้า และพื้นที่ จํานวน
าธารณะ

2,600,000 บาท

ค่าจ้าง มา อกชนรักษาความ ะอาดถนน ทาง ท้า และพื้นที่
าธารณะภายใน ขต ทศบาล
(กอง าธารณ ุขฯ)
โครงการจ้าง มา อกชน ํา รับประจํารถบรรทุกขยะ

จํานวน

1,500,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

ค่าจ้าง มา อกชน ํา รับประจําท้ายรถบรรทุกขยะของ ทศบาล
(กอง าธารณ ุขฯ)
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
โครงการคัดแยกขยะ ในชุมชน
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคัดแยกขยะในชุมชน ช่น ค่า
ป้ายประชา ัมพันธ์ ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม ตลอดจนวั ดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นในการดํา นินงานตาม
โครงการ ค่าอา ารกลางวัน ค่าจ้าง มาบริการฯลฯ ตลาดจนค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นในการดํา นินงานตามโครงการ ตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561–2565)ยุทธศา ตร์การพัฒนาด้าน ิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ลําดับที่ 8 น้า 70
(กอง าธารณ ุขฯ)
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โครงการรณรงค์รักษาความ ะอาดและความ ป็นระ บียบ รียบร้อย
ใน ขต ทศบาล

จํานวน

7,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดํา นินการโครงการรณรงค์รักษา
ความ ะอาดฯ ช่น ค่าป้ายประชา ัมพันธ์ ค่าใบประกาศนีย
บัตร ค่า ครื่องดื่มค่าอา ารกลางวัน ตลอดจนวั ดุอุปกรณ์ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นในการดํา นินงานตามโครงการตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561–2565) ยุทธศา ตร์การพัฒนาด้าน ิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ลําดับที่ 1 น้า 65
(กอง าธารณ ุขฯ)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงรักษา รือซ่อมแซมวั ดุ ครุภัณฑ์ ิ่งก่อ
ร้าง และทรัพย์ ินต่างๆ ช่น ครุภัณฑ์ยานพา นะ ฯลฯ ใ ้ใช้
งานได้ตามปกติ
(กอง าธารณ ุขฯ)
ค่าวัสดุ
วั ดุงานบ้านงานครัว

รวม

840,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุงานบ้านงานครัว ต่างๆ ตามความจํา
ป็น ช่น จัดซื้อถังรองรับขยะ และวั ดุอื่นๆ ในประ ภทนี้ ฯลฯ
(กอง าธารณ ุขฯ)
วั ดุยานพา นะและขน ่ง
พื่อจ่าย ป็นค่าซื้อวั ดุยานพา นะและขน ่ง ช่น ยางนอก
ยางใน ายไฟ ัว ทียน แบต ตอรี่ ไ ้กรอง น้ํากลั่น กระจก
มองข้าง ไฟท้าย ฯลฯ
(กอง าธารณ ุขฯ)
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น

จํานวน

580,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

งานบาบัดน้าเสีย

รวม

280,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

280,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม

180,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าน้ํามัน ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น ช่น น้ํามัน บนซิน
น้ํามัน ล่อลื่น น้ํามันดี ซล จาระบี ฯลฯ
(กอง าธารณ ุขฯ)
วั ดุ ครื่องแต่งกาย
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ครื่องแต่งกาย ื้อ มวก รอง ท้า ฯลฯ
(กอง าธารณ ุขฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงรักษา รือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ช่น ครุภัณฑ์
ยานพา นะและขน ่ง ฯลฯ
(กองช่าง)
ค่าวัสดุ
วั ดุยานพา นะและขน ่ง
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุยานพา นะ ช่น ยางนอก ยางใน าย
ไมล์ แบต ตอรี่ ัว ทียน ฯลฯ
(กองช่าง)
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น
พื่อจ่าย ป็นค่าซื้อน้ํามัน ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น ช่น น้ํามัน
ดี ซล น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ล่อลื่น ฯลฯ
(กองช่าง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

รวม

2,074,180 บาท

รวม

1,940,880 บาท

รวม

1,940,880 บาท

จํานวน

1,760,880 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

108,000 บาท

จํานวน

12,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนพนักงาน ทศบาลและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ประจําปีของพนักงาน ทศบาล รวม 3 อัตรา
(กอง วั ดิการ ังคม)
งินประจําตําแ น่ง
พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแ น่งของพนักงาน ทศบาล ประ ภท
อํานวยการท้องถิ่นระดับต้น จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือน
ละ 3,500 บาท และประ ภทอํานวยการท้องถิ่นระดับ
ต้น จํานวน 2 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 1,500 บาท /คน
(กอง วั ดิการ ังคม)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1
อัตรา
(กอง วั ดิการ ังคม)
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง จํานวน 1 อัตรา
(กอง วั ดิการ ังคม)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร

รวม

101,600 บาท

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

35,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ทศบาล
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน วั ดิการ กี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงาน ่วนท้องถิ่น
(กอง วั ดิการ ังคม)
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาจัดทําแผ่นป้ายประชา ัมพันธ์ ตลอดจน
การจ้าง มาบริการต่างๆ ที่จํา ป็น
(กอง วั ดิการฯ)
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงาน ทศบาลและลกจ้างผ้มี ิทธิได้รับตามระ บียบ ฯ ที่
กํา นด ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพา นะ ค่า
ธรรม นียม ค่าลงทะ บียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา ป็น
(กอง วั ดิการ ังคม)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงรักษา รือซ่อมแซมวั ดุ ครุภัณฑ์ ิ่งก่อ
ร้างและทรัพย์ ินอื่นๆ ใ ้ใช้งานได้ตามปกติ
(กอง วั ดิการ ังคม)
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ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน

รวม

56,600 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

3,600 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุ ํานักงาน ช่น กระดาษ ครื่อง
ขียน แบบพิมพ์ มึกพิมพ์ ฯลฯ
(กอง วั ดิการ ังคม)
วั ดุยานพา นะและขน ่ง
พื่อจ่าย ป็นค่าซื้อวั ดุยานพา นะและขน ่ง ช่น ยาง
นอก ยางใน ายไฟ ัว ทียน แบต ตอรี่ ฯลฯ
(กอง วั ดิการ ังคม)
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น
พื่อจ่าย ป็นค่าน้ํามัน ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น ช่น น้ํามัน บนซิน
น้ํามัน ล่อลื่น น้ํามันดี ซล ฯลฯ
(กอง วั ดิการ ังคม)
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร่
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวั ดุโฆษณาและ ผยแพร่ต่างๆ
(กอง วั ดิการ ังคม)
วั ดุคอมพิว ตอร์
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุคอมพิว ตอร์ ช่น ตลับ มึก
แป้นพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมล แฟลช์ไดรฟ์ ฯลฯ
(กอง วั ดิการ ังคม)

ม้าท์
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

31,700 บาท

รวม

31,700 บาท

จํานวน

14,700 บาท

ครุภัณฑ์ ํานักงาน
จัดซื้อโต๊ะทํางาน (ใน ํานักงาน)
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน พื่อ ทดแทนของ ดิมที่ชํารุด โดย
จัดซื้อโต๊ะทํางาน ล็ก PVC ราคา 4,900 บาท จํานวน 3
ตัว รวม ป็น งิน 14,700 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- น้าโต๊ะ ล็ก PVC
- ขนาด 65 X 75 X 120 ซนติ มตร
- พร้อมกระจกปโต๊ะ
- ขาโต๊ะ ล็ก
- มีลิ้นชัก 1 ฝ่ง (ขวา)
ตั้งจ่ายตามราคา ท้องตลาด นื่องจากไม่มีกํา นดตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์
(กอง วั ดิการ)

น้า : 63/80

วันที่พิมพ์ : 8/12/2563 09:33:26

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ All In One ํา รับงาน ํานักงาน
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ All In One ํา รับงาน
ํานักงาน จํานวน 1 ครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
- มี น่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
ลัก (2 core) โดย มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.2 GHz จํานวน 1 น่วย
- น่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี น่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB
- มี น่วยความจํา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 รือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มี น่วยจัด ก็บข้อมล ชนิด SATA รือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 น่วย
- มี DVD-RW รือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) รือภาย
นอก (External) จํานวน 1 น่วย
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดีกว่า จํา นวน ไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และ มา ์
- มีจอแ ดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละ อียดแบบ FHD (1920x1080)
- ามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
ตั้งจ่ายตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด า
อุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
(ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
(กอง วั ดิการ)

จํานวน

17,000 บาท
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

189,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

189,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

189,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
โครงการกําจัดวัชพืชและผักตบชวาคลอง าธารณะ
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการกําจัดวัชพืช
และผักตบชวาตามคลอง าธารณะ ช่น ค่าทําป้าย
ประชา ัมพันธ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นและ กี่ยวข้อง
ในโครงการ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ
บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฎตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศา ตร์การพัฒนาด้าน
ิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ลําดับที่ 4 น้า 69
(กอง าธารณ ุขฯ)
โครงการจัดประชุมประชาคมชุมชน
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการจัด วทีประชาคม พื่อจัดทําแผน
ชุมชน โดยจัด วทีประชาคมในการ ่ง ริมการมี ่วนร่วมของ
ประชาชน ในการรับฟงข้อคิด ็น ข้อ นอแนะ ปญ า
ความต้องการ ร่วมกันคิด ร่วมกันทําของประชาชนในชุมชน
โดยจ่าย ป็นค่าจัดทํา ตรียม วที ถานที่ วั ดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การประชุม ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่มในระ ว่าง
การประชุม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นและ กี่ยวข้องใน
โครงการ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
(แก้ไข/ พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) จากแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศา ตร์การพัฒนาด้าน ังคม
ลําดับที่ 3 น้า 59
(กอง วั ดิการ ังคม)
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โครงการ ทศบาลพบประชาชน พื่อใ ้บริการและพัฒนา

จํานวน

10,000 บาท

โครงการธรรมะอารมณ์ดีนําทางชีวิตที่ดี ่ชุมชนโดย ลัก ศรษฐกิจพอ จํานวน
พียง

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ทศบาลพบประชาชน
และออก น่วยบริการ คลื่อนที่ โดยจ่าย ป็นค่าวั ดุ ํานักงาน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ ค่าจ้าง มา
บริการ ค่าอา ารและ ครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จํา ป็นในการออกใ ้บริการประชาชนตามชุมชนต่างๆ ใน
ขต ทศบาลฯ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ยุทธศา ตร์การ
พัฒนาด้านการ มืองการบริ าร ลําดับที่ 1 น้า 76
( ํานักปลัด ทศบาล)

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการธรรมะอารมณ์ดี
นําทางชีวิตที่ดี ่ชุมชนโดย ลัก ศรษฐกิจพอ พียง และนํามาใช้
ในชีวิตประจําวัน พื่อใ ้ กิดความ ุข อดคล้องกับ
ภาพ ังคมที่แข่งขันกันอย่างรุนแรง โดยจ่าย ป็นค่าจัดอบรม
ค่าวิทยากร ค่าวั ดุในการอบรม ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง
และ ครื่องดื่มในระ ว่างการอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่ายใน
พิธี ปิด – ปิดการอบรม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นและ
กี่ยวข้องในโครงการ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนัก
กีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) ยุทธศา ตร์การพัฒนาด้าน ังคม ลําดับที่ 5 น้า 60
(กอง วั ดิการ ังคม)
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โครงการปลกต้นไม้ พื่อ พิ่มพื้นที่ ี ขียว ลดภาวะโลกร้อน

จํานวน

1,000 บาท

โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปญ ายา พติดใน ขต ทศบาลฯ จํานวน

50,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชา ัมพันธ์ รวมถึงค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นและ กี่ยวข้องในโครงการ ตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฎตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศา ตร์การพัฒนา
ด้าน ิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ลําดับที่ 5 น้า 69
(กอง าธารณ ุขฯ)

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปญ า
ยา พติดใน ขต ทศบาลฯ โดยจ่าย ป็น ค่าวั ดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม ค่าอา ารและ ครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่าย
ในพิธี ปิด-ปิด ค่าจ้าง มาบริการต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จํา ป็น ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศา ตร์การพัฒนาด้าน ังคม
ลําดับที่ 11 น้า 62
( ํานักปลัด ทศบาล)
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โครงการภมิคุ้มกันทาง ังคมใ ้ ด็กและ ยาวชน ทศบาลตําบลนคร
ชัยศรี (กิจกรรม "โตไปไม่โกง")

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการภมิคุ้มกันทาง ังคมใ ้ ด็ก
และ ยาวชน ทศบาลตําบลนครชัยศรี (กิจกรรม "โตไปไม่โกง")
โดยจ่าย ป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวั ดุอุปกรณ์ ค่าอา าร
ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าจ้าง มาบริการ ฯลฯ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นและ กี่ยวข้องในโครงการ ตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศา ตร์การพัฒนา
ังคม ลําดับที่ 8 น้า 61
(กองการศึกษา)
โครงการรณรงค์ พื่อป้องกันยา พติด
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ด็กและ ยาวชนในการ
รณรงค์ พื่อป้องกันยา พติด ช่น ค่าวั ดุอุปกรณ์ ค่า ครื่อง
ขยาย ียง ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้าย ค่าจ้าง มาบริการ ฯลฯ ตลาดจนค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นในการดํา นินงานตามโครงการ ตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ ข้า
รับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์การพัฒนาด้าน
ังคม ลําดับที่ 6 น้าที่ 60
(กองการศึกษา)
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โครงการรณรงค์และป้องกันปญ าฝุ่นละอองขนาด ล็ก (PM 2.5)

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และป้องกันปญ าฝุ่นละออง
ขนาด ล็ก (PM 2.5) ช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรมใ ้ความร้
ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชา ัมพันธ์ ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม
ค่าอุปกรณ์อื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จํา ป็นในการ
ดํา นินงานในโครงการ ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) ปลี่ยนแปลง/ พิ่ม ติม ครั้งที่ 1 ยุทธศา ตร์
การพัฒนาด้าน ิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ลําดับที่ 1 น้า 6
(กอง าธารณ ุขฯ)
โครงการ ่ง ริมการดํา นินชีวิตตามปรัชญา ศรษฐกิจพอ พียง
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ่ง ริมการดํา นินชีวิตตาม
ปรัชญา ศรษฐกิจพอ พียงและนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน พื่อใ ้
กิดความ ุข อดคล้องกับ ภาพ ังคมที่แข่งขันกันอย่างรุนแรง
โดยจ่าย ป็นค่าจัดอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวั ดุที่ใช้ใน
การอบรม ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่มในระ ว่าง
การอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่ายใน พิธี ปิด – ปิดการอบรม
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นและ กี่ยวข้องในโครงการ
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศา ตร์การพัฒนา
ด้าน ศรษฐกิจ ลําดับที่ 3 น้า 51
(กอง วั ดิการฯ)
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โครงการ ่ง ริมอนุรักษ์ฟื้นฟทรัพยากรธรรมชาติ และ ิ่งแวดล้อม
แ ล่งท่อง ที่ยว และภมิทัศน์ในชุมชน

จํานวน

8,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชา ัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม ค่าอา าร ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นและ กี่ยวข้องในโครงการ
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศา ตร์การพัฒนาด้าน ิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ลําดับที่ 6 น้า 69
(กอง าธารณ ุขฯ)
โครงการอมรม ัมมนาและทัศนศึกษาดงานของชุมชน
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ัมมนา และทัศนศึกษาดงานนอก
ถานที่ของชุมชนใน ขต ทศบาลฯ ใ ้แก่ประชาชนในชุมชน
แกนนํา และคณะกรรมการชุมชน โดยจ่าย ป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวั ดุในการอบรม ัมมนา ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง
และ ครื่องดื่มใน ระ ว่างการอบรม ค่าจ้าง มายานพา นะ
และค่าที่พักในการ ดินทางไปทัศนศึกษาและดงานนอก ถาน
ที่ตลอดจนค่าใช้จ่ายในพิธี ปิด – ปิดการอบรม ัมมนา รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นและ กี่ยวข้องในโครงการ ตาม ระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศา ตร์การพัฒนาด้าน
ังคม ลําดับที่ 1 น้า 59
(กอง วั ดิการ ังคม)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

375,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

75,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

25,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
พื่อจ่าย ป็นค่าบํารุงรักษา รือซ่อมแซมวั ดุ ครุภัณฑ์ ิ่งก่อ
ร้าง และทรัพย์ ินอื่นๆ ใ ้ใช้งานได้ตามปกติ
(กองการศึกษา)
ค่าวัสดุ
วั ดุก่อ ร้าง
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุก่อ ร้าง ช่น ทราย อิฐ รือปนซี มนต์
บล็อก ล็ก ี แปรงทา ี อุปกรณ์ก่อ ร้าง ฯลฯ
(กองการศึกษา)
วั ดุกีฬา
พื่อจ่าย ป็นค่าวั ดุกีฬา ช่น วั ดุ อุปกรณ์ อะไ ล่ต่างๆ ํา รับ
ครื่องออกกําลังกายและ ครื่อง ล่น ด็ก ช่น ายพาน ตัวถีบ
จักรยาน บาะที่นั่ง ชือก โซ่ น๊อต ฯลฯ
(กองการศึกษา)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

300,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

ครุภัณฑ์กีฬา
จัดซื้อ ครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง
จํานวน 3 ชุด ดังนี้
1. ครื่องบริ ารไ ล่ แขน ขา และ ะโพก จํานวน 3 ตัว
2. ครื่องบริ ารกล้าม นื้อขา ข้อ ข่า แบบจักรยานนั่งป่น
จํานวน 3 ตัว
3. ครื่องบริ าร ะโพก และกล้าม นื้อขา จํานวน 3 ตัว
4. ครื่อง มุนบริ าร อวและ ะโพก จํานวน 3 ตัว
5. ครื่องบริ ารกล้ามท้อง และแขน แบบ ปริงโยกนอน
จํานวน 3 ตัว
ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลําดับที่ 3 น้าที่ 96
(กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

250,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

250,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

250,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
โครงการจัดงานประ พณีลอยกระทง
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประ พณีวันลอย
กระทง ช่น ค่าจ้างตกแต่ง วทีและประดับไฟบริ วณ ถานที่จัด
งาน ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่า ครื่องขยาย ียง ค่า ครื่องแต่ง
กาย ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าป้ายประชา
ัมพันธ์ ค่าจ้าง มาบริการ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นในการดํา นินงานตามโครงการ ตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศา นา และวัฒนธรรม ลําดับที่ 10 น้าที่ 49
(กองการศึกษา)
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โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราช มภพของพระบาท ม ด็จ จํานวน
พระบรมชนกาธิ บศรม าภมิพลอดุลย ดชม าราชบรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแ ่งชาติ

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันพระราช มภพของ
พระบาท ม ด็จพระบรมชนกาธิ บศรม าภมิพล
อดุลย ดชม าราชบรมนาถบพิตร วันชาติและ
วันพ่อแ ่งชาติ(5 ธันวาคม) โดยจ่าย ป็นค่าพวงมาลา
ค่าพานพุ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นในการดํา นินงาน
ตามตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศา นาและวัฒนธรรมด้าน ังคมลําดับที่ 3
น้า 47
( ํานักปลัด ทศบาล)
โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราช มภพของ ม ด็จพระนาง จ้า
ิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปี ลวง และ ป็นวันแม่แ ่งชาติ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน ฉลิมพระชนมพรรษา
ม ด็จพระนาง จ้า ิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปี ลวง
(12 ิง าคม) โดยจ่าย ป็นค่าดอกไม้ ธป ทียน
ครื่องไทยธรรม ค่าอา ารและ ครื่องดื่ม ค่าพานพุ่ม
ค่าธงชาติ ธงประดับ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จํา ป็นในการดํา นินงานตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา
และการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศา นาและวัฒนธรรมด้าน ังคม ลําดับที่ 4
น้า 47
( ํานักปลัด ทศบาล)

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 74/80

วันที่พิมพ์ : 8/12/2563 09:33:26

โครงการจัดงานวันคล้ายวัน วรรคตพระบาท ม ด็จพระบรมชนกาธิ จํานวน
บศรม าภมิพลอดุลย ดชฯ

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวัน วรรคตของ
พระบาท ม ด็จพระปรมินทรม าภมิพลอดุลย ดช
(13 ตุลาคม)โดยจ่าย ป็นค่าพวงมาลา ค่าพานพุ่ม ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นในการดํา นินงานตามตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขัน
กีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ศา นา และวัฒนธรรมด้าน ังคม ลําดับที่ 7 น้า 48
( ํานักปลัด ทศบาล)

โครงการจัดงานวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระ จ้าอย่ ัว ม า
วชิราลงกรณ บดินทร ทพยวรางกร
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน ฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาท ม ด็จพระปร มนทรรามาธิบดีศรี ุนทรม า
วชิราลงกรณ พระวชิร กล้า จ้าอย่ ัว (28 กรกฎาคม)
โดยจ่าย ป็นค่าดอกไม้ ธป ทียน ครื่องไทยธรรม ค่าอา าร
และ ครื่องดื่ม ค่าพวงมาลา ค่าพานพุ่ม ค่าธงชาติ ธงประดับ
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นในการดํา นินงาน
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศา นาและวัฒนธรรมด้าน ังคม
ลําดับที่ 5 น้า 47
( ํานักปลัด ทศบาล)

จํานวน

50,000 บาท

น้า : 75/80

วันที่พิมพ์ : 8/12/2563 09:33:26

โครงการจัดงานวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้า ุทิดาฯ
พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน ฉลิมพระชนมพรรษา
ม ด็จพระนาง จ้า ุทิดาฯ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน)
โดยจ่าย ป็นค่าดอกไม้ ธป ทียน ครื่องไทยธรรม ค่าอา าร
และ ครื่องดื่ม ค่าพานพุ่ม ค่าธงชาติ ธงประดับ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นในการดํา นินงานตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขัน
กีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาขององค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ศา นาและวัฒนธรรมด้าน ังคม ลําดับที่ 7 น้า 48
( ํานักปลัด ทศบาล)
โครงการจัดงานวัน ทศบาล
พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในวัน ทศบาล(24 มษายน) ป็นค่าพิธีทาง
ศา นา ช่น ดอกไม้ ธป ทียน อัตถบริขาร ค่าอา าร ค่า ครื่อง
ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นในการจัดงาน ตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขัน
กีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561–2565) ยุทธศา ตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการ
ศึกษา ศา นา การกีฬาและวัฒนธรรมในชุมชน
ลําดับที่ 1 น้า 46
( ํานักปลัด ทศบาล)

น้า : 76/80
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โครงการจัดงานวัน ําคัญต่างๆ ของชาติ

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน ําคัญต่างๆ ของชาติ
ตามความ มาะ มของ ภาพท้องถิ่น ช่น วันปิยม าราช
งาน ฉลิมพระ กียรติในพระบรมวงศานุวงศ์ฯลฯ โดยจ่าย ป็นค่า
ดอกไม้ ธป ทียน ค่าพวงมาลา ค่าพานพุ่ม ค่าธงชาติ
ธงประดับ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นในการ ดํา นินงาน
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศา นาและวัฒนธรรมด้าน ังคม ลําดับที่ 2
น้า 46
( ํานักปลัด ทศบาล)
โครงการพาน้องท่องธรรมะ
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมพาน้องท่องธรรมะ ช่น
ค่าวั ดุอุปกรณ์ ค่า ครื่องขยาย ียง ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ
ครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้าง มาบริการฯลฯ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นในการดํา นินงานตามโครงการตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) ยุทธศา ตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศา นา และวัฒนธรรม ลําดับที่ 9 น้าที่ 48
(กองการศึกษา)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

18,965,920 บาท

รวม

18,965,920 บาท

รวม

18,965,920 บาท

จํานวน

241,500 บาท

จํานวน

12,000 บาท

พื่อ ่ง งิน มทบ ข้ากองทุน งินทดแทน ประจําปี 2562 พื่อ
ปฏิบัติใ ้ ป็นไปตามกฎ มาย ตามพระราชบัญญัติ งินทดแทน พ
.ศ. 2537 และแก้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561
(กองคลัง)
บี้ยยังชีพผ้ งอายุ
จํานวน

11,950,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบกองทุนประกัน ังคม
พื่อจ่าย ป็น งิน มทบใ ้กับกองทุนประกัน ังคม ตามพระราช
บัญญัติประกัน ังคม พ.ศ. 2533 และ นัง ือ ํานักงาน ก.จ.
ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่ ุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22
มกราคม 2557 และ นัง ือ ํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต
. ด่วนที่ ุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
(กองคลัง)
งิน มทบกองทุน งินทดแทน

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัด วั ดิการใ ้แก่ผ้ งอายุ ที่มี
อายุ 60 ปีบริบรณ์ และมีคุณ มบัติครบถ้วนตาม กณฑ์ ตามช่วง
อายุของผ้ที่ขอขึ้นทะ บียน ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่า
ด้วย ลัก กณฑ์การจ่าย งิน บี้ยยังชีพผ้ งอายุขององค์กรปกครอง
่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565
) ยุทธศา ตร์การพัฒนาด้าน ังคม ลําดับที่ 3 น้า 63
(กอง วั ดิการฯ)
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บี้ยยังชีพคนพิการ

จํานวน

2,400,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

2,000,000 บาท

พื่อจ่ายค่า วั ดิการทาง ังคมแก่ผ้พิการ รือทุพพลภาพ ป็น งิน
บี้ยความพิการใน ขต ทศบาลฯ ตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทย ว่าด้วยการจ่าย งิน ง คราะ ์ พื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 – 2565) ยุทธศา ตร์การพัฒนาด้าน ังคม ลําดับที่ 4
น้า 64
(กอง วั ดิการฯ)
บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด ์
พื่อจ่ายค่า วั ดิการทาง ังคมแก่ผ้ด้อยโอกา ทาง ังคม ป็น บี้ย
ยังชีพผ้ป่วย อด ์ ใน ขต ทศบาลฯ จํานวน 7 ราย ในอัตราราย
ละ 500 บาท / ดือน ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วย
การจ่าย งิน ง คราะ ์ พื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง ่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) ยุทธศา ตร์การพัฒนาด้าน ังคมลําดับที่ 2 น้า 63
(กอง วั ดิการฯ)
ํารองจ่าย
พื่อจ่ายในกรณีฉุก ฉินที่มี าธารณภัย กิดขึ้น รือการบรร ทา
ปญ าความ ดือดร้อนของประชาชน ป็น ่วนรวม ช่น การป้องกัน
และแก้ไขปญ าอุทกภัย อัคคีภัย โรคติดต่อ ป็นต้น ตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541(รวมฉบับแก้ไข/ พิ่ม ติม) ข้อ 19
( ํานักปลัด ทศบาล)

น้า : 79/80

วันที่พิมพ์ : 8/12/2563 09:33:26

รายจ่ายตามข้อผกพัน
ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

87,700 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปญ า กี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง ช่น การทา ีตี ้น ัญญาณไฟ
จราจร าม ลี่ยม ยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลา ติกใ ่น้ํา าล้มลุกจราจร ยางชะลอความ ร็วรถ ป็น
ต้น ตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
( ํานักปลัด ทศบาล)
ค่าบํารุง มาคม ันนิบาต ทศบาลแ ่งประ ทศไทย ( .ท.ท)
โดยตั้งจ่ายตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยรายจ่ายของ
องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น กี่ยวกับค่าบํารุง มาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ซึ่งคํานวณจากรายรับจริงประจําปีที่ผ่านมาโดยไม่รวม งินก้ งิน
จ่ายขาดจาก งิน ะ มและ งินอุด นุนทุกประ ภท แต่ต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ ศษ นึ่ง ่วน กของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้
ไม่ กิน จ็ดแ น ้า มื่นบาทถ้วน โดยรายรับจริงในปี พ.ศ. 2562
ไม่รวม งินก้ งินอุด นุนฯ ป็น งิน 52,423,141.15
บาท คํานวณค่าบรุงฯ ได้ 87,546.65 บาท จึงตั้งงบประมาณ
ไว้ 87,700.00 บาท
(กองคลัง)
งิน มทบกองทุน ลักประกัน ุขภาพในระดับท้องถิ่น รือพื้นที่
พื่อจ่าย ป็นค่า มทบกองทุน ลักประกัน ุขภาพในระดับท้องถิ่น
รือพื้นที่ ของ ทศบาลตําบลนครชัยศรี
(กอง าธารณ ุขฯ)
งินช่วยพิ ศษ
พื่อจ่าย ป็น งินค่าทําศพของพนักงาน ทศบาล ลกจ้าง และ
พนักงานจ้าง รือผ้มี ิทธิได้รับตามกฎ มายที่ ียชีวิตระ ว่างรับ
ราชการ
( ํานักปลัด ทศบาล)
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งิน มทบกองทุนบํา น็จบํานาญข้าราชการ ่วนท้องถิ่น (กบท.)

จํานวน

999,220 บาท

จํานวน

21,500 บาท

จํานวน

932,000 บาท

โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายได้
ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(กองคลัง)
งินช่วยค่าครองชีพผ้รับบํานาญ (ชคบ.)
พื่อจ่าย ป็น งินช่วยค่าครองชีพผ้รับบํานาญ ช.ค.บ. และ งินช่วย
พิ ศษ 3 ท่า ของ ช.ค.บ. ตาม นัง ือ ํานักงานกองทุนบํา น็จ
บํานาญข้าราชการ ่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12
กรกฎาคม 2560 และ นัง ือ ํานักงานกองทุนบํา น็จบํานาญ
ข้าราช ่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว 30 ลงวันที่ 12
กรกฎาคม 2560
( ํานักปลัด ทศบาล)
งินบํา น็จลกจ้างประจํา
พื่อจ่าย ป็น งินบํา น็จใ ้กับลกจ้างประจําราย ดือน
และ งินบํา น็จลกจ้างประจําที่ กษียณ อายุราชการในปี 2563
แก่นาย ามารถ นาค นื้อนิ่ม ตาม นัง ือกรม ่ง ริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2556 และ นัง ือ ํานักงานกองทุนบํา น็จบํานาญ
ข้าราชการ ่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12
กรกฎาคม 2560 และ นัง ือ ํานักงานกองทุนบํา น็จบํานาญ
ข้าราช ่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว 30 ลงวันที่ 12
กรกฎาคม 2560
( ํานักปลัด ทศบาล)
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งินบา น็จล จ้างประจา
งินช่วยพิ ศษ

แผนงานงบกลาง
932,000
30,000

รายจ่ายตามข้อผ พัน

งบกลาง

งบกลาง

ค่าใช้จ่ายใน ิจ าร
จราจร

50,000

ค่าบารง มาคม
ันนิบาต ทศบาลแ ่ง
ประ ทศไทย ( .ท.ท)

87,700

งิน มทบ องทน ลั
ประ ัน ขภาพในระดับ
ท้องถิ่น รือพื้นที่

200,000

บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด ์
งิน มทบ องทนประ ัน
ังคม
บี้ยยังชีพผ้ งอาย
งิน มทบ องทน งินทดแทน
งิน มทบ องทนบา น็จ
บานาญข้าราช าร ่วนท้อง
ถิ่น ( บท.)

42,000
241,500
11,950,000
12,000
999,220

ารองจ่าย

2,000,000

บี้ยยังชีพคนพิ าร

2,400,000

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งินบา น็จล จ้างประจา
งินช่วยพิ ศษ

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม
932,000
30,000

รายจ่ายตามข้อผ พัน

งบกลาง

งบกลาง

ค่าใช้จ่ายใน ิจ าร
จราจร

50,000

ค่าบารง มาคม
ันนิบาต ทศบาลแ ่ง
ประ ทศไทย ( .ท.ท)

87,700

งิน มทบ องทน ลั
ประ ัน ขภาพในระดับ
ท้องถิ่น รือพื้นที่

200,000

บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด ์
งิน มทบ องทนประ ัน
ังคม
บี้ยยังชีพผ้ งอาย
งิน มทบ องทน งินทดแทน
งิน มทบ องทนบา น็จ
บานาญข้าราช าร ่วนท้อง
ถิ่น ( บท.)

42,000
241,500
11,950,000
12,000
999,220

ารองจ่าย

2,000,000

บี้ยยังชีพคนพิ าร

2,400,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบกลาง

งบกลาง

งินช่วยค่าครองชีพผ้รับ
บานาญ (ชคบ.)

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน

21,500

งินค่าตอบแทนประจา
ตาแ น่งนาย /รองนาย
งินค่าตอบแทน มาชิ ภา
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งินค่าตอบแทน ลขาน าร/ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค์ ารบริ าร ่วนตาบล
งิน ดือนนาย /รองนาย
งินค่าตอบแทนพิ ศษ
นาย /รองนาย

งบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง

108,000

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งาน
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

งิน พิ่มต่าง ๆของพนั งาน
จ้าง
งิน ดือนพนั งาน

1,303,800

108,000

67,200
12,000

177,180

1,760,880

2,197,560

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

60,000

103,200

งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร

10,000

28,300

ค่า บี้ยประชม

1,446,000

67,200

376,080

12,000

12,000

180,000

1,027,260

1,697,400

392,400

349,320

551,280

ค่าจ้างล จ้างประจา
งินประจาตาแ น่ง

297,360

18,000

60,000

103,200
13,200

50,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบกลาง

งบกลาง

งินช่วยค่าครองชีพผ้รับ
บานาญ (ชคบ.)
งินค่าตอบแทนประจา
ตาแ น่งนาย /รองนาย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

21,500
240,000

240,000

งินค่าตอบแทน มาชิ ภา
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น

1,620,000

1,620,000

งินค่าตอบแทน ลขาน าร/ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค์ ารบริ าร ่วนตาบล

216,000

216,000

งิน ดือนนาย /รองนาย

756,000

756,000

งินค่าตอบแทนพิ ศษ
นาย /รองนาย

240,000

240,000

ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง

900,360

4,163,520

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนั งาน

290,820

425,220

งิน พิ่มต่าง ๆของพนั งาน
จ้าง

86,820

480,000

งิน ดือนพนั งาน

8,223,240

15,674,820

ค่าจ้างล จ้างประจา

564,960

1,465,560

งินประจาตาแ น่ง

453,600

798,000

งินช่วย ลือ ารศึ ษาบตร

115,000

216,500

5,000

5,000

ค่า บี้ยประชม
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

15,000

ค่า ช่าบ้าน

60,000

ค่าตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

55,000
5,000

1,455,000

ค่าจัดทาปายประชา
ัมพันธ์
ค่าจัดทา ว็บไซด์
ทศบาล
ค่าจ้าง มาจัดทา
วาร าร ทศบาล
ค่าใช้สอย

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน

ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ ่องค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่น

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

งบดาเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

ค่าจ้าง มาทิ้งขยะของ
ทศบาลฯ

4,500,000

ค่าจ้าง มาบริ าร
บคคลธรรมดา า รับ
ทาความ ะอาดถนน
และทาง ท้า าธารณะ

300,300

ค่าจ้าง มาบริ าร
บคคลธรรมดา( ป็นราย
บคคล) า รับประจา
ท้ายรถบรรท ขยะ

283,500

72,000

36,000

132,000
2,000

10,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

รวม

ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ ่องค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่น

200,000

215,000

ค่า ช่าบ้าน

144,000

444,000

5,000

62,000

รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

30,000

1,500,000

ค่าจัดทาปายประชา
ัมพันธ์

10,000

10,000

ค่าจัดทา ว็บไซด์
ทศบาล

55,000

55,000

ค่าจ้าง มาจัดทา
วาร าร ทศบาล

150,000

150,000

ค่าตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

งบดาเนินงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าจ้าง มาทิ้งขยะของ
ทศบาลฯ

4,500,000

ค่าจ้าง มาบริ าร
บคคลธรรมดา า รับ
ทาความ ะอาดถนน
และทาง ท้า าธารณะ

300,300

ค่าจ้าง มาบริ าร
บคคลธรรมดา( ป็นราย
บคคล) า รับประจา
ท้ายรถบรรท ขยะ

283,500
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน

ค่าจ้าง มาบริ ารอื่นๆ
ค่า ช่า ครื่องถ่าย อ าร
ค่า ช่าที่ดินทรัพย์ ิน
พระม า ษัตริย์

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารจ้าง มา
อ ชน รั ษาความ
ะอาดถนน ทาง ท้า
และพื้นที่ าธารณะ

2,600,000

โครง ารจ้าง มา
อ ชน า รับประจารถ
บรรท ขยะ

1,500,000

รายจ่าย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร
รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้า
ลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทาง
ไปราช าร

10,000

ค่าใช้จ่ายใน าร ลือ ตั้ง
โครง าร าจัดวัชพืช
และผั ตบชวาคลอง
าธารณะ

5,000

29,860

13,000

15,000

10,000

50,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

ค่าใช้สอย

รวม

ค่าจ้าง มาบริ ารอื่นๆ

42,000

42,000

ค่า ช่า ครื่องถ่าย อ าร

36,000

36,000

5,000

5,000

ค่า ช่าที่ดินทรัพย์ ิน
พระม า ษัตริย์

งบดาเนินงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

โครง ารจ้าง มา
อ ชน รั ษาความ
ะอาดถนน ทาง ท้า
และพื้นที่ าธารณะ

2,600,000

โครง ารจ้าง มา
อ ชน า รับประจารถ
บรรท ขยะ

1,500,000

รายจ่าย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร

70,000

70,000

ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทาง
ไปราช าร

140,000

267,860

ค่าใช้จ่ายใน าร ลือ ตั้ง

500,000

500,000

รายจ่าย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้า
ลั ษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ

โครง าร าจัดวัชพืช
และผั ตบชวาคลอง
าธารณะ

5,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครง ารความปลอดภัย
ทางถนน

15,000

โครง ารคัดแย ขยะ ใน
ชมชน

10,000

โครง ารจัด จิ รรม
า รับคนพิ ารใน ขต
ทศบาลฯ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน

100,000

โครง ารจัดงาน
ประ พณีลอย ระทง

80,000

โครง ารจัดงานวัน
คล้ายวันพระบรมราช
มภพของพระบาท
ม ด็จพระบรมชน าธิ
บศรม าภมิพลอดลย
ดชม าราชบรม
นาถบพิตร วันชาติ และ
วันพ่อแ ่งชาติ

20,000

โครง ารจัดงานวัน
คล้ายวันพระราช มภพ
ของ ม ด็จพระนาง จ้า
ิริ ิติ์ฯ พระบรมราช
ชนนีพันปี ลวง และ
ป็นวันแม่แ ่งชาติ

20,000

น้า : 10/30

วันที่พิมพ์ : 8/12/2563 09:34:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

โครง ารความปลอดภัย
ทางถนน

15,000

โครง ารคัดแย ขยะ ใน
ชมชน

10,000

โครง ารจัด จิ รรม
า รับคนพิ ารใน ขต
ทศบาลฯ

100,000

โครง ารจัดงาน
ประ พณีลอย ระทง

80,000

โครง ารจัดงานวัน
คล้ายวันพระบรมราช
มภพของพระบาท
ม ด็จพระบรมชน าธิ
บศรม าภมิพลอดลย
ดชม าราชบรม
นาถบพิตร วันชาติ และ
วันพ่อแ ่งชาติ

20,000

โครง ารจัดงานวัน
คล้ายวันพระราช มภพ
ของ ม ด็จพระนาง จ้า
ิริ ิติ์ฯ พระบรมราช
ชนนีพันปี ลวง และ
ป็นวันแม่แ ่งชาติ

20,000

น้า : 11/30

วันที่พิมพ์ : 8/12/2563 09:34:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

โครง ารจัดงานวัน
คล้ายวัน วรรคตพระ
บาท ม ด็จพระบรมชน
าธิ บศรม าภมิ
พลอดลย ดชฯ

20,000

โครง ารจัดงานวัน ฉลิม
พระชนมพรรษา ม ด็จ
พระ จ้าอย่ ัว ม าวชิรา
ลง รณ บดินทร ทพย
วราง ร

50,000

โครง ารจัดงานวัน ฉลิม
พระชนมพรรษา ม ด็จ
พระนาง จ้า ทิดาฯ
พระบรมราชินีในรัช าล
ที่ 10

20,000

โครง ารจัดงานวัน ด็
แ ่งชาติ

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน

13,000

โครง ารจัดงานวัน
ทศบาล

20,000

โครง ารจัดงานวัน
าคัญต่างๆ ของชาติ

10,000

โครง ารจัดประชม
ประชาคมชมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

15,000

น้า : 12/30

วันที่พิมพ์ : 8/12/2563 09:34:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

โครง ารจัดงานวัน
คล้ายวัน วรรคตพระ
บาท ม ด็จพระบรมชน
าธิ บศรม าภมิ
พลอดลย ดชฯ

20,000

โครง ารจัดงานวัน ฉลิม
พระชนมพรรษา ม ด็จ
พระ จ้าอย่ ัว ม าวชิรา
ลง รณ บดินทร ทพย
วราง ร

50,000

โครง ารจัดงานวัน ฉลิม
พระชนมพรรษา ม ด็จ
พระนาง จ้า ทิดาฯ
พระบรมราชินีในรัช าล
ที่ 10

20,000

โครง ารจัดงานวัน ด็
แ ่งชาติ

13,000

โครง ารจัดงานวัน
ทศบาล

20,000

โครง ารจัดงานวัน
าคัญต่างๆ ของชาติ

10,000

โครง ารจัดประชม
ประชาคมชมชน

15,000

น้า : 13/30

วันที่พิมพ์ : 8/12/2563 09:34:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน

โครง ารจัดประชม
ประชาคมท้องถิ่นระดับ
ตาบล
โครง ารช่วย ลือ
ประชาชน รณี ิด
าธารณภัยต่างๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

50,000

โครง าร ทศบาลพบ
ประชาชน พื่อใ ้บริ าร
และพัฒนา

10,000

โครง ารธรรมะอารมณ์
ดีนาทางชีวิตที่ดี ่ชมชน
โดย ลั ศรษฐ ิจพอ
พียง

5,000

โครง ารปลอดโรคควบ
คม และปอง ันโรคพิษ
นัขบ้าใน ขต ทศบาล
โครง ารปล ต้นไม้ พื่อ
พิ่มพื้นที่ ี ขียว ลด
ภาวะโล ร้อน
โครง ารฝึ ซ้อมแผน
ปอง ันและบรร ทา
าธารณภัย

70,000

1,000

25,000

น้า : 14/30

วันที่พิมพ์ : 8/12/2563 09:34:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครง ารจัดประชม
ประชาคมท้องถิ่นระดับ
ตาบล

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

20,000

รวม

20,000

โครง ารช่วย ลือ
ประชาชน รณี ิด
าธารณภัยต่างๆ

50,000

โครง าร ทศบาลพบ
ประชาชน พื่อใ ้บริ าร
และพัฒนา

10,000

โครง ารธรรมะอารมณ์
ดีนาทางชีวิตที่ดี ่ชมชน
โดย ลั ศรษฐ ิจพอ
พียง

5,000

โครง ารปลอดโรคควบ
คม และปอง ันโรคพิษ
นัขบ้าใน ขต ทศบาล

70,000

โครง ารปล ต้นไม้ พื่อ
พิ่มพื้นที่ ี ขียว ลด
ภาวะโล ร้อน

1,000

โครง ารฝึ ซ้อมแผน
ปอง ันและบรร ทา
าธารณภัย

25,000

น้า : 15/30

วันที่พิมพ์ : 8/12/2563 09:34:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

โครง ารฝึ อบรม าร
ปอง ันและระงับ
อัคคีภัยในชมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน

20,000

โครง ารฝึ อบรม
คณธรรมจริยธรรมแ ่ผ้
บริ าร มาชิ ภา
ทศบาลและพนั งาน
ทศบาล

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารฝึ อบรมชด
ปฏิบัติ ารจิตอา า ภัย
พิบัติ

287,000

โครง ารฝึ อบรม
ปอง ันและแ ้ไขปัญ า
ยา พติดใน ขต
ทศบาลฯ

50,000

โครง ารฝึ อบรมอา า
มัครปอง ันภัยฝ่าย
พล รือน (อปพร.) ร่นที่
2
โครง ารพาน้องท่อง
ธรรมะ

80,000

10,000

น้า : 16/30

วันที่พิมพ์ : 8/12/2563 09:34:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

โครง ารฝึ อบรม าร
ปอง ันและระงับ
อัคคีภัยในชมชน
โครง ารฝึ อบรม
คณธรรมจริยธรรมแ ่ผ้
บริ าร มาชิ ภา
ทศบาลและพนั งาน
ทศบาล

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

20,000

15,000

15,000

โครง ารฝึ อบรมชด
ปฏิบัติ ารจิตอา า ภัย
พิบัติ

287,000

โครง ารฝึ อบรม
ปอง ันและแ ้ไขปัญ า
ยา พติดใน ขต
ทศบาลฯ

50,000

โครง ารฝึ อบรมอา า
มัครปอง ันภัยฝ่าย
พล รือน (อปพร.) ร่นที่
2

80,000

โครง ารพาน้องท่อง
ธรรมะ

10,000

น้า : 17/30

วันที่พิมพ์ : 8/12/2563 09:34:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครง ารภมิค้ม ันทาง
ังคมใ ้ ด็ และ
ยาวชน ทศบาลตาบล
นครชัยศรี ( ิจ รรม
"โตไปไม่โ ง")

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

7,000
20,000

โครง ารรณรงค์รั ษา
ความ ะอาดและความ
ป็นระ บียบ รียบร้อย
ใน ขต ทศบาล
โครง ารรณรงค์และ
ปอง ันปัญ าฝ่นละออง
ขนาด ล็ (PM 2.5)

7,000

5,000

โครง าร ่ง ริม าร
จัด าร ขาภิบาลอา าร
โครง าร ่ง ริม าร
ดา นินชีวิตตามปรัชญา
ศรษฐ ิจพอ พียง

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน

10,000

โครง ารรณรงค์ปอง ัน
โรคไข้ ลือดออ
โครง ารรณรงค์ พื่อ
ปอง ันยา พติด

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

27,000

10,000

น้า : 18/30

วันที่พิมพ์ : 8/12/2563 09:34:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

ค่าใช้สอย

รวม

โครง ารภมิค้ม ันทาง
ังคมใ ้ ด็ และ
ยาวชน ทศบาลตาบล
นครชัยศรี ( ิจ รรม
"โตไปไม่โ ง")

10,000

โครง ารรณรงค์ปอง ัน
โรคไข้ ลือดออ

7,000

โครง ารรณรงค์ พื่อ
ปอง ันยา พติด
งบดาเนินงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

20,000

โครง ารรณรงค์รั ษา
ความ ะอาดและความ
ป็นระ บียบ รียบร้อย
ใน ขต ทศบาล

7,000

โครง ารรณรงค์และ
ปอง ันปัญ าฝ่นละออง
ขนาด ล็ (PM 2.5)

5,000

โครง าร ่ง ริม าร
จัด าร ขาภิบาลอา าร

27,000

โครง าร ่ง ริม าร
ดา นินชีวิตตามปรัชญา
ศรษฐ ิจพอ พียง

10,000

น้า : 19/30

วันที่พิมพ์ : 8/12/2563 09:34:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

โครง าร ่ง ริม ารฝึ
อบรมวิชาชีพระยะ ั้น
รือพัฒนาอาชีพ ล่ม
ตรี ผ้ งอาย คนพิ าร
โครง าร ่ง ริมอนรั ษ์
ฟื้นฟทรัพยา ร
ธรรมชาติ และ ิ่งแวด
ล้อมแ ล่งท่อง ที่ยว
และภมิทัศน์ในชมชน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน

20,000

8,000

โครง ารอบรม ฎ มาย
และ าร ข้าถึงความ
ยติธรรมในชมชน
โครง ารอบรม ัมมนา
และศึ ษาดงานของ
คณะผ้บริ าร มาชิ
ภา ทศบาล พนั งาน
ทศบาล และล จ้าง
โครง ารอบรม ลั ตร
ารใช้ ครื่องวิทย
คมนาคมแบบ ัง คราะ ์
ความถี่
โครง ารอมรม ัมมนา
และทัศนศึ ษาดงาน
ของชมชน

20,000

50,000

น้า : 20/30

วันที่พิมพ์ : 8/12/2563 09:34:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

โครง าร ่ง ริม ารฝึ
อบรมวิชาชีพระยะ ั้น
รือพัฒนาอาชีพ ล่ม
ตรี ผ้ งอาย คนพิ าร

20,000

โครง าร ่ง ริมอนรั ษ์
ฟื้นฟทรัพยา ร
ธรรมชาติ และ ิ่งแวด
ล้อมแ ล่งท่อง ที่ยว
และภมิทัศน์ในชมชน

8,000

โครง ารอบรม ฎ มาย
และ าร ข้าถึงความ
ยติธรรมในชมชน

20,000

20,000

โครง ารอบรม ัมมนา
และศึ ษาดงานของ
คณะผ้บริ าร มาชิ
ภา ทศบาล พนั งาน
ทศบาล และล จ้าง

200,000

200,000

โครง ารอบรม ลั ตร
ารใช้ ครื่องวิทย
คมนาคมแบบ ัง คราะ ์
ความถี่

20,000

โครง ารอมรม ัมมนา
และทัศนศึ ษาดงาน
ของชมชน

50,000

น้า : 21/30

วันที่พิมพ์ : 8/12/2563 09:34:50

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

โครง ารอมรม ัมมนา
และทัศนศึ ษาดงานผ้
งอาย
ค่าบารงรั ษาและซ่อมแซม

50,000

20,000

618,000

50,000

10,000

15,000

วั ดยานพา นะและขน ่ง
วั ดคอมพิว ตอร์
วั ด ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น

100,000

320,000

10,000

20,000

30,000

20,000

150,000

10,000

5,000

840,200

20,000

330,000

3,600

100,000
20,000

70,000

วั ดงานบ้านงานครัว

150,000

วั ดวิทยาศา ตร์ รือ าร
แพทย์

200,000

ค่าอา าร ริม (นม)

976,000

วั ด าร ษตร
วั ด ่อ ร้าง

50,000
5,000

150,000

วั ดโฆษณาและ ผยแพร่

10,000

1,000

วั ด านั งาน

20,000

20,000

วั ดอื่น

5,000

20,000

วั ด ครื่องดับ พลิง
ค่าวัสดุ

399,300

3,000

วั ดไฟฟาและวิทย
วั ด ีฬา

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน

100,000

วั ด ครื่องแต่ง าย

งบดาเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

20,000

1,000

1,000

20,000

5,000
100,000

น้า : 22/30

วันที่พิมพ์ : 8/12/2563 09:34:50

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

โครง ารอมรม ัมมนา
และทัศนศึ ษาดงานผ้
งอาย
ค่าบารงรั ษาและซ่อมแซม

100,000
427,300

วั ด ครื่องแต่ง าย

ค่าวัสดุ

1,574,600
115,000

วั ดยานพา นะและขน ่ง

108,000

541,000

วั ดคอมพิว ตอร์

105,000

200,000

วั ดไฟฟาและวิทย

60,000

225,000

286,700

1,480,500

วั ด ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น
งบดาเนินงาน

รวม

วั ด ีฬา

20,000

วั ด ครื่องดับ พลิง

70,000

วั ดงานบ้านงานครัว

20,000

170,000

วั ดวิทยาศา ตร์ รือ าร
แพทย์

200,000

ค่าอา าร ริม (นม)

976,000

วั ด าร ษตร
วั ด ่อ ร้าง
วั ดโฆษณาและ ผยแพร่
วั ด านั งาน
วั ดอื่น

50,000
20,000

175,000

5,000

18,000

135,000

220,000
100,000

น้า : 23/30

วันที่พิมพ์ : 8/12/2563 09:34:50

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน

ค่าบริ าร ื่อ ารและโทร
คมนาคม
งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

24,000

ค่าไฟฟา

175,000

ค่าบริ ารไปรษณีย์
ค่าบริ ารโทรศัพท์

3,600

ครภัณฑ์ านั งาน
จัดซื้อ ครื่องโทร าร
จัดซื้อชั้น ็บแฟม ขนาด
20 ช่อง

7,000

จัดซื้อโต๊ะทางาน (ใน
านั งาน)

14,700

ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อ ครื่อง
คอมพิว ตอร์ All In
One า รับงาน านั
งาน

17,000

จัดซื้อ ครื่องพิมพ์
ล ซอร์ รือ LED
ครภัณฑ์ ีฬา
จัดซื้อ ครื่องออ าลัง
าย ลางแจ้ง

300,000

น้า : 24/30

วันที่พิมพ์ : 8/12/2563 09:34:50

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

ค่าบริ าร ื่อ ารและโทร
คมนาคม

90,000

90,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

36,000

60,000

434,400

609,400

ค่าบริ ารไปรษณีย์

30,000

30,000

ค่าบริ ารโทรศัพท์

36,000

39,600

10,000

10,000

ค่าไฟฟา

ครภัณฑ์ านั งาน
จัดซื้อ ครื่องโทร าร
จัดซื้อชั้น ็บแฟม ขนาด
20 ช่อง

7,000

จัดซื้อโต๊ะทางาน (ใน
านั งาน)

14,700

ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อ ครื่อง
คอมพิว ตอร์ All In
One า รับงาน านั
งาน
จัดซื้อ ครื่องพิมพ์
ล ซอร์ รือ LED

17,000

45,000

45,000

ครภัณฑ์ ีฬา
จัดซื้อ ครื่องออ าลัง
าย ลางแจ้ง

300,000

น้า : 25/30

วันที่พิมพ์ : 8/12/2563 09:34:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

ครภัณฑ์ยานพา นะและขน
่ง
ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อรถยนต์ตรวจ
ารณ์
ครภัณฑ์โรงงาน
ค่าจัดซื้อ ครื่อง า นิด
ไฟฟาพร้อมระบบ ชื่อม

65,000

ค่า ่อ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครง าร ่อ ร้าง ถนน
ค ล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้าคอน รีต และ
บ่อพั คอน รีต บริ วณ
ถนนทาง ลวง 3235
ซอย 1/1 ม่ที่ 3 ตาบล
บาง ระ บา อา ภอนคร
ชัยศรี จัง วัดนครปฐม

941,000

โครง าร ่อ ร้างราง
ระบายน้ารปตัวย ค ล.
บริ วณตลาดท่านา ม่ที่
1 ตาบลนครชัยศรี
อา ภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

223,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน

น้า : 26/30

วันที่พิมพ์ : 8/12/2563 09:34:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

ครภัณฑ์ยานพา นะและขน
่ง
ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อรถยนต์ตรวจ
ารณ์

1,359,000

1,359,000

ครภัณฑ์โรงงาน
ค่าจัดซื้อ ครื่อง า นิด
ไฟฟาพร้อมระบบ ชื่อม

65,000

ค่า ่อ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครง าร ่อ ร้าง ถนน
ค ล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้าคอน รีต และ
บ่อพั คอน รีต บริ วณ
ถนนทาง ลวง 3235
ซอย 1/1 ม่ที่ 3 ตาบล
บาง ระ บา อา ภอนคร
ชัยศรี จัง วัดนครปฐม

941,000

โครง าร ่อ ร้างราง
ระบายน้ารปตัวย ค ล.
บริ วณตลาดท่านา ม่ที่
1 ตาบลนครชัยศรี
อา ภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

223,000

น้า : 27/30

วันที่พิมพ์ : 8/12/2563 09:34:50

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

รายจ่ายอื่น

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

โครง ารปรับปรงทาง
ท้า ถนน นฐ. 1032 ม่
ที่ 3 ตาบลท่าตา นั
อา ภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

1,037,000

โครง ารปรับปรงราง
ระบายน้า บริ วณถนน
ทศบาล 1 ม่ที่ 2
ตาบลท่าตา นั อา ภอ
นครชัยศรี จัง วัด
นครปฐม

558,000

ค่าบารงรั ษาและปรับปรง
ที่ดินและ ิ่ง ่อ ร้าง
โครง ารปรับปรงภมิ
ทัศน์ บริ วณใต้ ะพาน
ย ระดับถนนทาง ลวง
3094
ม่ที่ 3 ตาบลท่าตา นั
อา ภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

1,978,000

โครง ารลง ินคล ใน
ขต ทศบาล ฯ

100,000

รายจ่ายอื่น

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน

น้า : 28/30

วันที่พิมพ์ : 8/12/2563 09:34:50

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

รายจ่ายอื่น

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

โครง ารปรับปรงทาง
ท้า ถนน นฐ. 1032 ม่
ที่ 3 ตาบลท่าตา นั
อา ภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

1,037,000

โครง ารปรับปรงราง
ระบายน้า บริ วณถนน
ทศบาล 1 ม่ที่ 2
ตาบลท่าตา นั อา ภอ
นครชัยศรี จัง วัด
นครปฐม

558,000

ค่าบารงรั ษาและปรับปรง
ที่ดินและ ิ่ง ่อ ร้าง
โครง ารปรับปรงภมิ
ทัศน์ บริ วณใต้ ะพาน
ย ระดับถนนทาง ลวง
3094
ม่ที่ 3 ตาบลท่าตา นั
อา ภอนครชัยศรี
จัง วัดนครปฐม

1,978,000

โครง ารลง ินคล ใน
ขต ทศบาล ฯ

100,000

รายจ่ายอื่น

น้า : 29/30

วันที่พิมพ์ : 8/12/2563 09:34:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน

ค่าจ้าง ถาบันภายนอ
ารวจความพึงพอใจ
ของผ้รับบริ าร
งินอด นน ่วนราช าร

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อด นนโครง ารอา าร
ลางวันใ ้ ับโรง รียน
รวม

1,960,000
18,965,920

625,000

2,263,180

21,924,100

699,080

1,702,260

5,688,680

4,501,580

น้า : 30/30

วันที่พิมพ์ : 8/12/2563 09:34:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าจ้าง ถาบันภายนอ
ารวจความพึงพอใจ
ของผ้รับบริ าร

30,000

รวม

30,000

งินอด นน ่วนราช าร
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อด นนโครง ารอา าร
ลางวันใ ้ ับโรง รียน
รวม

1,960,000
18,591,200

74,961,000

