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เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
เทศบาลตาบล นองแวง

อาเภอละ านทราย  จัง วัดบรีรัมย



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตาบล นองแวง
อ.ละ านทราย  จ.บุรีรัมย์

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริ ารงานทั่วไป 18,426,478

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 615,100

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 22,426,400

แผนงานสาธารณสุข 7,651,942

แผนงานสังคมสงเคราะ ์ 80,000

แผนงานเค ะและชุมชน 5,179,980

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,708,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 345,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสา กรรมและการโยธา 9,848,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 24,915,600

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 92,196,500



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 10,881,660 3,805,200 14,686,860
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 2,848,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 8,033,340 3,805,200 11,838,540

งบดา นินงาน 2,753,318 825,000 3,578,318
    ค่าตอบแทน 175,000 135,000 310,000

    ค่าใช้สอย 1,178,318 390,000 1,568,318

    ค่าวัสดุ 830,000 300,000 1,130,000

    ค่าสาธารณูปโภค 570,000 0 570,000

งบลงทุน 21,300 50,000 71,300
    ค่าครุภัณฑ์ 21,300 50,000 71,300

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000
    รายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000

งบ งินอุดหนุน 70,000 0 70,000
    เงินอุดหนุน 70,000 0 70,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลหนองแวง

อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์

หน้า : 1/9



งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

                              รวม 13,746,278 4,680,200 18,426,478
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่าย
พล รือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดา นินงาน 498,100 498,100
    ค่าตอบแทน 135,000 135,000

    ค่าใช้สอย 263,100 263,100

    ค่าวัสดุ 100,000 100,000

งบ งินอุดหนุน 117,000 117,000
    เงินอุดหนุน 117,000 117,000

                              รวม 615,100 615,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลหนองแวง

อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์

หน้า : 2/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 2,800,200 5,945,900 8,746,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,800,200 5,945,900 8,746,100

งบดา นินงาน 360,600 7,099,700 7,460,300
    ค่าตอบแทน 116,600 232,000 348,600

    ค่าใช้สอย 160,000 2,827,700 2,987,700

    ค่าวัสดุ 84,000 3,980,000 4,064,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 60,000 60,000

งบ งินอุดหนุน 0 6,220,000 6,220,000
    เงินอุดหนุน 0 6,220,000 6,220,000

                              รวม 3,160,800 19,265,600 22,426,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลหนองแวง

อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์

หน้า : 3/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 2,563,440 0 2,563,440
    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,563,440 0 2,563,440

งบดา นินงาน 4,502,002 264,000 4,766,002
    ค่าตอบแทน 145,000 144,000 289,000

    ค่าใช้สอย 3,777,002 40,000 3,817,002

    ค่าวัสดุ 580,000 0 580,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 80,000 80,000

งบลงทุน 62,500 0 62,500
    ค่าครุภัณฑ์ 62,500 0 62,500

งบ งินอุดหนุน 260,000 0 260,000
    เงินอุดหนุน 260,000 0 260,000

                              รวม 7,387,942 264,000 7,651,942

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลหนองแวง

อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์

หน้า : 4/9



แผนงานสังคมสง คราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสง คราะห์

รวม

งบดา นินงาน 60,000 60,000
    ค่าใช้สอย 60,000 60,000

งบ งินอุดหนุน 20,000 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 20,000

                              รวม 80,000 80,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลหนองแวง

อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์

หน้า : 5/9



แผนงาน คหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับ คหะและชุมชน

รวม

งบบุคลากร 2,900,380 2,900,380
    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,900,380 2,900,380

งบดา นินงาน 2,260,000 2,260,000
    ค่าตอบแทน 130,000 130,000

    ค่าใช้สอย 1,250,000 1,250,000

    ค่าวัสดุ 880,000 880,000

งบลงทุน 19,600 19,600
    ค่าครุภัณฑ์ 19,600 19,600

                              รวม 5,179,980 5,179,980

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลหนองแวง

อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสร้างความ ข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 2,178,000 0 2,178,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,178,000 0 2,178,000

งบดา นินงาน 280,000 250,000 530,000
    ค่าตอบแทน 140,000 0 140,000

    ค่าใช้สอย 80,000 250,000 330,000

    ค่าวัสดุ 60,000 0 60,000

                              รวม 2,458,000 250,000 2,708,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลหนองแวง

อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์

หน้า : 7/9



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน 230,000 95,000 325,000
    ค่าใช้สอย 180,000 95,000 275,000

    ค่าวัสดุ 50,000 0 50,000

งบ งินอุดหนุน 0 20,000 20,000
    เงินอุดหนุน 0 20,000 20,000

                              รวม 230,000 115,000 345,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบลงทุน 9,848,000 9,848,000
    ค่าครุภัณฑ์ 462,000 462,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9,386,000 9,386,000

                              รวม 9,848,000 9,848,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลหนองแวง

อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์

หน้า : 8/9



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 24,915,600 24,915,600
    งบกลาง 24,915,600 24,915,600

                              รวม 24,915,600 24,915,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลหนองแวง

อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,426,478

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 615,100

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 22,426,400

แผนงานสาธารณสุข 7,651,942

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 80,000

แผนงานเคหะและชุมชน 5,179,980

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,708,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 345,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9,848,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 24,915,600

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 92,196,500

โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 60 มาตรา 62 และมาตรา
65 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลหนองแวง และโดยอนุมัติของผ้วาราชการ
จังหวัดบุรีรัมย์

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 92,196,500 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 92,196,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตาบลหนองแวง
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตาบลหนองแวงปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไป
ตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตาบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตาบลหนองแวงมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายสมหวัง ตอนรัมย์)

ตาแหนง นายกเทศมนตรีตาบลหนองแวง

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตาแหนง ผ้วาราชการจังหวัดบุรีรัมย์



รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ  พ.ศ. 2564

ทศบ ลต บล น ง วง
ภ  ล นทร ย  จง วดบุรีรมย

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภ ษีที่ดิน ล สิ่งปลูกสร้ ง 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ภ ษีโรง รื น ล ที่ดิน 99,768.42 114,072.00 112,184.98 2,000.00 -100.00 % 0.00
     ภ ษีบ รุงท้ งที่ 174,180.60 97,139.40 105,361.65 10,000.00 -100.00 % 0.00
     ภ ษีป้ ย 10,200.00 9,020.00 5,854.00 9,000.00 -33.33 % 6,000.00
     กรก รฆ่ สตว 1,890.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีอากร 286,039.02 222,231.40 223,400.63 221,000.00 206,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบใบ นุญ ตก รข ยสุร 814.80 2,793.60 5,102.20 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     ค่ ธรรม นียม ก็บ ล ขนมูลฝ ย 136,800.00 159,820.00 201,820.00 150,000.00 -33.33 % 100,000.00
     ค่ ธรรม นียมในก ร ก นงสื รบร งก ร จ้งสถ นที่
จ น่ ย ร รื ส สม ร

12,700.00 14,200.00 10,700.00 14,000.00 -92.86 % 1,000.00

     ค่ ธรรม นียมปิด โปรย ติดต้ง ผ่นปร ก ศ รื ผ่นปลิว พื่
ก รโฆษณ

10.00 10.00 20.00 10.00 300.00 % 40.00

     ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนร ษฎร 6,000.00 4,960.00 6,197.00 4,900.00 -8.16 % 4,500.00
     ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนพ ณิชย 1,630.00 2,350.00 1,250.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่ ธรรม นียม ื่น ๆ 0.00 4,000.00 800.00 4,000.00 -75.00 % 1,000.00
     ค่ ปรบก รผิดสญญ 125,103.00 318,985.00 375,298.00 318,000.00 -68.55 % 100,000.00

วนที่พิมพ : 19/8/2563  14:01:17 น้  : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ค่ ปรบ ื่น ๆ 36,967.00 24,252.00 5,372.00 24,000.00 -83.33 % 4,000.00
     ค่ ใบ นุญ ตปร ก บก รค้ ส รบกิจก รที่ ปน นตร ยต่
สุขภ พ

22,440.00 29,280.00 25,540.00 29,000.00 -82.76 % 5,000.00

     ค่ ใบ นุญ ตจดต้งสถ นที่จ น่ ย ร รื สถ นที่ส สม
รในครว รื พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ กิน 200 ต ร ง มตร

0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่ ใบ นุญ ตจ น่ ยสินค้ ในที่ รื ท งส ธ รณ 270.00 180.00 0.00 180.00 0.00 % 180.00
     ค่ ใบ นุญ ตใ ้ต้งตล ด กชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 7,500.00
     ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย สียง 510.00 630.00 620.00 630.00 -20.63 % 500.00
     ค่ ใบ นุญ ต ื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 343,244.80 561,460.60 632,719.20 551,220.00 230,220.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ด ก บี้ย 746,279.75 699,244.65 744,940.79 651,000.00 22.89 % 800,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 746,279.75 699,244.65 744,940.79 651,000.00 800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     งินที่มีผู้ ุทิศใ ้ 200.00 0.00 0.00 20.00 300.00 % 80.00
     ค่ ข ย บบ ปลน 199,400.00 66,200.00 59,400.00 60,000.00 33.33 % 80,000.00
     ค่ จ น่ ย บบพิมพ ล ค ร้ ง 305.00 425.00 310.00 400.00 -50.00 % 200.00
     ค่ รบร งส น ล ถ่ ย กส ร 10.00 0.00 0.00 10.00 -100.00 % 0.00
     ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ 130,804.00 102,905.30 72,300.00 100,000.00 -85.00 % 15,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 330,719.00 169,530.30 132,010.00 160,430.00 95,280.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่ ข ยท ดตล ดทรพยสิน 0.00 0.00 2,730.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 2,730.00 0.00 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดภาษีจัดสรร
     ภ ษี ล ค่ ธรรม นียมรถยนต 505,851.21 496,037.19 504,443.19 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. ก นด ผน 10,471,359.07 12,168,597.88 12,781,547.18 12,200,000.00 -1.64 % 12,000,000.00
     ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้ 6,123,038.96 6,595,138.98 6,211,032.00 6,600,000.00 -6.06 % 6,200,000.00
     ภ ษีธุรกิจ ฉพ 77,888.60 165,620.68 133,899.30 0.00 100.00 % 100,000.00
     ภ ษีสุร 3,411,450.66 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภ ษีสรรพส มิต 8,221,194.70 13,228,914.00 14,399,896.50 13,400,000.00 4.48 % 14,000,000.00
     ค่ ภ ค ลวง ร่ 155,747.43 134,930.43 142,958.70 134,000.00 -2.99 % 130,000.00
     ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม 106,178.15 103,076.28 126,869.21 103,000.00 -2.91 % 100,000.00
     ค่ ธรรม นียมจดท บียนสิทธิ ล นิติกรรมต มปร มวล
กฎ ม ยที่ดิน

2,395.00 0.00 10,998.00 10,000.00 -30.00 % 7,000.00

     ค่ ธรรม นียม ล ค่ ใช้น้ บ ด ล 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภ ษีจดสรร ื่นๆ 0.00 3,918.80 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 29,075,103.78 32,896,734.24 34,311,644.08 32,947,000.00 33,037,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     งิน ุด นุนท่วไป ส รบด นินก รต ม น จ น้ ที่ ล
ภ รกิจถ่ ยโ น ลื กท

50,363,983.00 51,971,725.00 55,650,953.00 56,909,960.00 1.61 % 57,828,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 50,363,983.00 51,971,725.00 55,650,953.00 56,909,960.00 57,828,000.00
รวมทุกหมวด 81,145,369.35 86,520,926.19 91,698,397.70 91,440,610.00 92,196,500.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จาปงบปร มาณ พ.ศ. 2564

ทศบาลตาบล น ง วง

.ล านทราย จ.บุรีรัมย์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 92,196,500   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 206,000 บาท
ภาษีที่ดิน ล สิ่งปลูกสร้าง จานวน 200,000 บาท

ปร มาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา

ภาษีป้าย จานวน 6,000 บาท

ปร มาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 230,220 บาท
ค่าธรรม นียม กี่ยวกับใบ นุญาตการขายสุรา จานวน 4,000 บาท

ปร มาณการต่ากว่าปที่ผ่านมา

ค่าธรรม นียม ก็บ ล ขนมูลฝ ย จานวน 100,000 บาท

ปร มาณการต่ากว่าปที่ผ่านมา

ค่าธรรม นียมในการ ก นังสื รับร งการ จ้งสถานที่จา น่าย
า าร รื ส สม า าร

จานวน 1,000 บาท

ปร มาณการต่ากว่าปที่ผ่านมา

ค่าธรรม นียมปิด โปรย ติดตั้ง ผ่นปร กาศ รื ผ่นปลิว พื่ การ
โฆษณา

จานวน 40 บาท

ปร มาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา

ค่าธรรม นียม กี่ยวกับท บียนราษฎร จานวน 4,500 บาท

ปร มาณการต่ากว่าปที่ผ่านมา

ค่าธรรม นียม กี่ยวกับท บียนพาณิชย์ จานวน 2,000 บาท

ปร มาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา

ค่าธรรม นียม ื่น ๆ จานวน 1,000 บาท

ปร มาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา
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ค่าปรับการผิดสัญญา จานวน 100,000 บาท

ปร มาณการต่ากว่าปที่ผ่านมา

ค่าปรับ ื่น ๆ จานวน 4,000 บาท

ปร มาณการต่ากว่าปที่ผ่านมา

ค่าใบ นุญาตปร ก บการค้าสา รับกิจการที่ ปน ันตรายต่
สุขภาพ

จานวน 5,000 บาท

ปร มาณการต่ากว่าปที่ผ่านมา

ค่าใบ นุญาตจัดตั้งสถานที่จา น่าย า าร รื สถานที่ส สม
า ารในครัว รื พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ กิน 200 ตาราง มตร

จานวน 500 บาท

ปร มาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา

ค่าใบ นุญาตจา น่ายสินค้าในที่ รื ทางสาธารณ จานวน 180 บาท

ปร มาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา

ค่าใบ นุญาตใ ้ตั้งตลาด กชน จานวน 7,500 บาท

ปร มาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา

ค่าใบ นุญาต กี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ ครื่ งขยาย สียง จานวน 500 บาท

ปร มาณการต่ากว่าปที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 800,000 บาท
ด ก บี้ย จานวน 800,000 บาท

ปร มาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 95,280 บาท
งินที่มีผู้ ุทิศใ ้ จานวน 80 บาท

ปร มาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา

ค่าขาย บบ ปลน จานวน 80,000 บาท

ปร มาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา

ค่าจา น่าย บบพิมพ์ ล คาร้ ง จานวน 200 บาท

ปร มาณการต่ากว่าปที่ผ่านมา

รายได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ จานวน 15,000 บาท

ปร มาณการต่ากว่าปที่ผ่านมา
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 33,037,000 บาท

ภาษี ล ค่าธรรม นียมรถยนต์ จานวน 500,000 บาท

ปร มาณการต่ากว่าปที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่า พิ่มตาม พ.ร.บ. กา นด ผน จานวน 12,000,000 บาท

ปร มาณการต่ากว่าปที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่า พิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ จานวน 6,200,000 บาท

ปร มาณการต่ากว่าปที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจ ฉพา จานวน 100,000 บาท

ปร มาณการต่ากว่าปที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จานวน 14,000,000 บาท

ปร มาณการต่ากว่าปที่ผ่านมา

ค่าภาค ลวง ร่ จานวน 130,000 บาท

ปร มาณการต่ากว่าปที่ผ่านมา

ค่าภาค ลวงปิโตร ลียม จานวน 100,000 บาท

ปร มาณการต่ากว่าปที่ผ่านมา

ค่าธรรม นียมจดท บียนสิทธิ ล นิติกรรมตามปร มวลกฎ มาย
ที่ดิน

จานวน 7,000 บาท

ปร มาณการต่ากว่าปที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 57,828,000 บาท

งิน ุด นุนทั่วไป สา รับดา นินการตาม านาจ น้าที่ ล ภารกิจ
ถ่ายโ น ลื กทา

จานวน 57,828,000 บาท

ยก ปน งิน ุด นุนทั่วไปสา รับดา นินการตาม านาจ น้าที่
ล ภารกิจถ่ายโ น จานวน 14,600,000 บาท คาชี้ จงงบ

ปร มาณ) ปร มาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา
งิน ุด นุนสา รับสนับสนุน า าร สริม นม) ด็กปร ถม
ศึกษา จานวน 2,979,700 บาท คาชี้ จงงบ
ปร มาณ) ปร มาณการต่ากว่าปที่ผ่านมา
งิน ุด นุนสา รับสนับสนุน า ารกลางวัน ด็กปร ถม
ศึกษา จานวน 6,220,000 บาท คาชี้ จงงบ
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ปร มาณ) ปร มาณการต่ากว่าปที่ผ่านมา
งิน ุด นุนสา รับสนับสนุน า าร สริม นม) ด็ก
ปฐมวัย จานวน 680,300 บาท คาชี้ จงงบ
ปร มาณ) ปร มาณการต่ากว่าปที่ผ่านมา
งิน ุด นุนสา รับสนับสนุน า ารกลางวัน ด็ก
ปฐมวัย จานวน 1,739,500 บาท คาชี้ จงงบ
ปร มาณ) ปร มาณการต่ากว่าปที่ผ่านมา
งิน ุด นุนสา รับสนับสนุนค่าจัดการ รียนการส นข งศูนย์
พัฒนา ด็ก ล็ก ค่าจัดการ รียนการส น/ราย
ัว) จานวน 603,500 บาท คาชี้ จงงบปร มาณ) ปร มาณ

การสูงกว่าปที่ผ่านมา
งิน ุด นุนสา รับสนับสนุนศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก งิน ดื น ค่า
ต บ ทน งิน พิ่มค่าคร งชีพชั่วคราว ล สวัสดิการสา รับข้า
ราชการครูผู้ดู ล ด็ก พนักงานจ้างผู้ดู ล
ด็ก) จานวน 6,077,900 บาท คาชี้ จงงบ
ปร มาณ) ปร มาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา
งิน ุด นุนสา รับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม ก่ผู้
ด้ ยโ กาสทางสังคม งิน ุด นุนสา รับสนับสนุนการ
สง ครา ์ บี้ยยังชีพผู้ปวย ดส์) จานวน 300,000 บาท คาชี้
จงงบปร มาณ) ปร มาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา
งิน ุด นุนโครงการสร้าง ลักปร กันด้านรายได้ ก่ผู้สูง ายุ งิน
ุด นุนสา รับสนับสนุนการสง ครา ์ บี้ยยังชีพผู้สูง
ายุ) จานวน 17,304,600 บาท คาชี้ จงงบ

ปร มาณ) ปร มาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา
งิน ุด นุนสา รับโครงการ สริมสร้างสวัสดิการทางสังคมใ ้ ก่ผู้
พิการ รื ทุพพลภาพ งิน ุด นุนสา รับสนับสนุนสง ครา ์
บี้ยความพิการ) จานวน 4,723,200 บาท คาชี้ จงงบ
ปร มาณ) ปร มาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา
งิน ุด นุนสา รับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการใ ้บริการด้าน
สาธารณสุขข งสถานี นามัยที่ถ่ายโ นใ ้ ก่ งค์กรปกคร งส่วน
ท้ งถิ่น จานวน 2,000,000 บาท คาชี้ จงงบ
ปร มาณ) ปร มาณการ ท่ากับปที่ผ่านมา
งิน ุด นุนสา รับการดา นินงานตาม นวทางโครงการพร ราช
ดาริด้านสาธารณสุข จานวน 260,000 บาท คาชี้ จงงบ
ปร มาณ) ปร มาณการ ท่ากับปที่ผ่านมา
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งิน ุด นุนสา รับสารวจข้ มูลจานวนสัตว์ ล ขึ้นท บียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปล ดโรค คนปล ดภัยจากพิษสุนัขบ้า
ตามพร ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สม ด็จพร จ้าลูก ธ จ้าฟ้า
จุ าภรณ์วลัยลักษณ์ ัครราชกุมารี จานวน 11,300 บาท คา
ชี้ จงงบปร มาณ) ปร มาณการต่ากว่าปที่ผ่านมา
งิน ุด นุนสา รับขับ คลื่ นโครงการสัตว์ปล ดโรค คน
ปล ดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพร ปณิธานศาสตร
จารย์ ดร. สม ด็จพร จ้าลูก ธ จ้าฟ้าจุ าภรณ์วลัยลักษณ์ ัคร
ราชกุมารี จานวน 97,800 บาท คาชี้ จงงบ
ปร มาณ) ปร มาณการต่ากว่าปที่ผ่านมา
งิน ุด นุนสา รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสา รับ
ศูนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ค่า นังสื รียน ุปกรณ์การ รียน ค่า ครื่ ง
บบนัก รียน ล ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้ รียน) จานวน 214,700
บาท คาชี้ จงงบปร มาณ) ปร มาณการต่ากว่าปที่ผ่านมา
งิน ุด นุนสา รับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้ ง
ถิ่น จานวน 15,500 บาท คาชี้ จงงบปร มาณ) ปร มาณ
การสูงกว่าปที่ผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760 724,738.04 725,760 0 % 725,760

เงินคาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก 180,000 180,000 179,709.68 180,000 0 % 180,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 180,000 179,709.68 180,000 0 % 180,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตาบล

207,360 207,360 207,360 207,360 0 % 207,360

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น

1,313,280 1,313,280 1,256,701.91 1,355,340 14.75 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,606,400 2,606,400 2,548,219.31 2,648,460 2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 3,034,513.97 3,575,223.22 3,918,720 5,539,740 0.01 % 5,540,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 13,511.61 68,898 84,000 108,000 -10.39 % 96,780

เงินประจาตาแ นง 156,451.61 219,678 240,000 240,000 0 % 240,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตาบล นองแวง
อาเภอละ านทราย    จัง วัดบุรีรัมย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาจ้างลกจ้างประจา 152,220 0 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของลกจ้างประจา 7,200 0 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,570,560 1,393,837.14 1,361,167.74 1,708,920 13.88 % 1,946,160

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 204,000 180,859.89 165,614.17 193,440 8.56 % 210,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 5,138,457.19 5,438,496.25 5,769,501.91 7,790,100 8,033,340
รวมงบบุคลากร 7,744,857.19 8,044,896.25 8,317,721.22 10,438,560 10,881,660

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0 7,300 16,200 130,000 -38.46 % 80,000

คาเบี้ยประชุม 14,312.5 10,562.5 17,062.5 30,000 0 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,100 0 0 15,000 0 % 15,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 29,701 14,800 20,504 30,000 0 % 30,000

เงินชวยเ ลือบุตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 46,113.5 32,662.5 53,766.5 225,000 175,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 104,189.5 159,504.57 0 0 0 % 0

คาจัดทา ื่อประชา ัมพันธเผยแพร 0 0 5,400 50,000 0 % 50,000

คาจ้างเ มาบริการ 0 0 56,279.42 70,000 -28.57 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาจ้างเ มาบริการทาความ ะอาดบริเวณ
านักงานเทศบาลตาบล นองแวง

0 0 0 60,000 33.33 % 80,000

คาจ้างเ มาบริการรักษาความปลอดภัย
ถานที่ราชการ

0 0 99,000 109,500 -1.37 % 108,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 16,180 7,850 21,200 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการดาเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น 0 0 0 1,000,000 -49.8 % 501,998

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 256,324 282,896 301,612 300,000 -66.67 % 100,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา

1,000 1,000 2,000 3,000 0 % 3,000

โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนเว็บไซตด้วยโปรแกรมประยุกต

0 0 0 9,700 0 % 9,700

โครงการจัดกิจกรรมด้านรัฐพิธี  กิจกรรมวัน
าคัญตางๆ

12,500 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดงานรับเ ด็จ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการประชาคม มบ้าน   19,860 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมผ้บริ าร  มาชิก ภา
เทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้งใ ม

0 0 0 5,980 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาลตาบล นองแวง

0 0 0 200,000 -50 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอบรมคอมพิวเตอรเบื้องต้นของ
เทศบาลตาบล นองแวง

0 12,538 0 0 0 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 36,837.37 67,694.99 42,602.35 100,000 -44.38 % 55,620

รวมค่าใช้สอย 446,890.87 531,483.56 528,093.77 2,028,180 1,178,318
ค่าวัสดุ

วั ดุ านักงาน 190,833.05 85,148 116,341.9 170,000 17.65 % 200,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,925 0 34,800 20,000 0 % 20,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 29,977 6,292 41,610 80,000 -37.5 % 50,000

วั ดุกอ ร้าง 0 0 20,800 0 0 % 0

วั ดุยานพา นะและขน ง 42,200.8 0 65,600 100,000 -20 % 80,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 68,425 81,808 110,927.6 300,000 0 % 300,000

วั ดุการเกษตร 20,070 41,990 38,480 100,000 -50 % 50,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 288 576 0 10,000 400 % 50,000

วั ดุคอมพิวเตอร 19,350 25,750 39,310 70,000 14.29 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 386,068.85 241,564 467,869.5 850,000 830,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 343,578.41 294,165.13 407,666.23 450,000 -11.11 % 400,000

คาบริการโทรศัพท 10,071.91 12,929.35 4,118.54 30,000 0 % 30,000

คาบริการไปรษณีย 25,181 22,519 19,734 100,000 -50 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 107,722 119,626 58,645.63 120,000 -25 % 90,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 486,553.32 449,239.48 490,164.4 700,000 570,000
รวมงบดาเนินงาน 1,365,626.54 1,254,949.54 1,539,894.17 3,803,180 2,753,318

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

เก้าอี้แถวพักคอย  10,600 0 0 0 0 % 0

เก้าอี้บุนวม มีพนักพิง 0 16,200 0 0 0 % 0

เก้าอี้ประชุม  19,500 0 0 0 0 % 0

เครื่อง แกนลายนิ้วมือ  ชนิดบันทึกเวลาเข้า
ออกงาน  

9,000 0 0 0 0 % 0

ต้บานเลื่อนกระจก  0 0 0 18,400 -100 % 0

ต้เอก าร บานเลื่อน 2 ชั้น 7,600 0 0 0 0 % 0

โตะทางานไม้พร้อมกระจก  19,000 0 0 0 0 % 0

โตะพับเอนกประ งค 0 19,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องยนตดีเซลเอนกประ งค 4 จัง วะ 0 53,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเ ียงแบบเคลื่อนย้าย พกพา  0 0 0 8,790 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน * 
(จอแ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 0 100 % 17,000

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร  รือชนิด  LED 
ขาวดา  ชนิด Network  แบบที่ 1  (27  
น้า/นาที) 

0 0 7,800 0 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

0 0 0 0 100 % 4,300

เครื่อง ารองไฟฟ้า  ขนาด  800 VA 0 0 4,800 0 0 % 0

อุปกรณกระจาย ัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

0 0 20,000 0 0 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประ งค  
(Smart Card Reader)

0 0 4,900 0 0 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

โครงการปรับปรุงรถบรรทุกน้าเอนก
ประ งค

0 0 190,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 65,700 88,700 227,500 27,190 21,300
รวมงบลงทุน 65,700 88,700 227,500 27,190 21,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการ ารวจความพึงพอใจของผ้รับ
บริการตอการใ ้บริการของเทศบาล นอง
แวง

0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 20,000 20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น 20,000 20,000 0 0 0 % 0

เงินอุด นุน วนราชการ 70,000 0 0 0 0 % 0

โครงการขอรับเงินอุด นุนเพื่อการจัด
งานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี ประจาป 
2564

0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการป้องกันและแก้ปัญ ายาเ พติด 
อาเภอละ านทราย จัง วัดบุรีรัมย

0 0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 90,000 20,000 0 0 70,000
รวมงบเงินอุดหนุน 90,000 20,000 0 0 70,000

รวมงานบริหารทั่วไป 9,266,183.73 9,408,545.79 10,085,115.39 14,288,930 13,746,278
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 1,687,476.45 1,820,520 1,810,692.58 1,791,960 76.98 % 3,171,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 87,209.84 75,750 67,530 110,040 19.14 % 131,100

เงินประจาตาแ นง 85,200 85,200 85,200 103,200 0 % 103,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 157,064.51 129,919.34 216,000 63.89 % 354,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 17,451.61 14,435.47 24,000 89.25 % 45,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,099,886.29 2,155,986.12 2,107,777.39 2,245,200 3,805,200
รวมงบบุคลากร 2,099,886.29 2,155,986.12 2,107,777.39 2,245,200 3,805,200

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0 0 0 100,000 0 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,720 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 15,157 16,200 8,113 25,000 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 15,157 16,200 13,833 135,000 135,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 2,150 0 0 0 % 0

คาจ้างเ มาบริการ 0 0 1,750 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการออก นวยประชา
ัมพันธเคลื่อนที่ และบริการรับชาระภาษี

โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย 
4,920 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายตามโครงการออก นวยประชา
ัมพันธเคลื่อนที่และบริการรับชาระภาษี

บารุงท้องที่ของเทศบาลตาบล นองแวง  
4,200 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 128,098 158,882 173,224 210,000 -28.57 % 150,000

โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย ิน

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการออก นวยประชา ัมพันธเคลื่อนที่ 
และบริการรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีป้าย ของเทศบาลตาบล นองแวง  

0 0 3,600 0 0 % 0

โครงการออก นวยประชา ัมพันธเคลื่อนที่
และบริการรับชาระภาษีบารุงท้องที่ของ
เทศบาลตาบล นองแวง

0 0 3,000 0 0 % 0

โครงการออก นวยประชา ัมพันธและรับ
ชาระภาษี

0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 76,305 30,218 8,550 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 213,523 191,250 190,124 330,000 390,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน 62,726 58,558 64,054.8 100,000 0 % 100,000

วั ดุยานพา นะและขน ง 0 11,984 0 50,000 0 % 50,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 73,401.2 93,080.6 72,515.1 150,000 -33.33 % 100,000

วั ดุคอมพิวเตอร 11,190 27,500 49,500 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 147,317.2 191,122.6 186,069.9 350,000 300,000
รวมงบดาเนินงาน 375,997.2 398,572.6 390,026.9 815,000 825,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

เก้าอี้ านักงาน  บุนวม  มีพนักพิง  1,200 0 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยก วน  (แบบตั้ง
พื้น รือแบบแขวน)  ขนาด  15,000  บีทีย

0 0 25,900 0 0 % 0

ต้เ ล็ก 2 บาน (มอก.) 106,000 0 0 0 0 % 0

โตะทางานเ ล็ก  5,100 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร  รือชนิด  LED  
ขาวดา  ชนิด Network  แบบที่ 1  (27  
น้า/นาที) 

0 0 17,600 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

โครงการปรับปรุงรถยนต วนกลาง 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 112,300 0 43,500 0 50,000
รวมงบลงทุน 112,300 0 43,500 0 50,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,588,183.49 2,554,558.72 2,541,304.29 3,060,200 4,680,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,854,367.22 11,963,104.51 12,626,419.68 17,349,130 18,426,478

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0 184,800 298,500 293,000 -53.92 % 135,000

รวมค่าตอบแทน 0 184,800 298,500 293,000 135,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 22,840 9,000 9,280 10,000 400 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยและ
ระงับอัคคีภัย ในเขตเทศบาลตาบล นอง
แวง

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ ายาเ พติด 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน
ชวงเทศกาลปใ ม

89,254 7,558 19,438 20,000 25 % 25,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน
ชวงเทศกาล งกรานต

99,254 15,130 19,168 0 100 % 25,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอา าภัย
พิบัติประจาเทศบาลตาบล นองแวง

0 0 0 0 100 % 143,100

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตาบล
นองแวง ประจาปงบประมาณ 2560

51,399 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนด้านการป้องกัน
และบรรเทา าธารณภัย

0 36,125 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนอา า มัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาล
ตาบล นองแวง 

0 0 0 2,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอา า มัครป้องกันและ
ควบคุมไฟป่าในเขตเทศบาลตาบล นอง
แวง 

0 0 0 2,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางาน
อา า มัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล
ตาบล นองแวง  

36,749 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 299,496 67,813 47,886 134,000 263,100
ค่าวัสดุ

วั ดุเครื่องแตงกาย 49,300 250,000 0 0 0 % 0

วั ดุเครื่องดับเพลิง 33,850 0 73,500 50,000 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 83,150 250,000 73,500 50,000 100,000
รวมงบดาเนินงาน 382,646 502,613 419,886 477,000 498,100

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับ ง – วิทยุ  36,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพนิ่ง  ระบบดิจิตอล  ความ
ละเอียด  16 ล้านพิกเซล

0 9,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัด ญ้าแบบข้อแข็ง 0 27,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ : 19/8/2563  14:02:29 น้า : 13/70



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร  า รับงาน านักงาน* 
(จอขนาดไมน้อยกวา  19  นิ้ว)

0 15,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 36,000 51,900 0 0 0
รวมงบลงทุน 36,000 51,900 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนเอกชน

โครงการขอรับเงินอุด นุนการตั้งจุดบริการ
ประชาชน  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเ ตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใ มและเทศกาล
งกรานต  ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ชุมชน/บ้านแทนทัพไทย  ม 10 
ตาบล นองแวง อาเภอละ านทราย 
จัง วัดบุรีรัมย

0 0 0 9,000 0 % 9,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการขอรับเงินอุด นุนการตั้งจุดบริการ
ประชาชน  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเ ตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใ มและเทศกาล
งกรานต  ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ชุมชน/บ้านปากชอง  ม 1 ตาบล
นองแวง อาเภอละ านทราย จัง วัด

บุรีรัมย

0 0 0 9,000 0 % 9,000

โครงการขอรับเงินอุด นุนการตั้งจุดบริการ
ประชาชน  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเ ตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใ มและเทศกาล
งกรานต  ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ชุมชน/บ้านปากชอง  ม 6 ตาบล
นองแวง อาเภอละ านทราย จัง วัด

บุรีรัมย

0 0 0 9,000 0 % 9,000

โครงการขอรับเงินอุด นุนการตั้งจุดบริการ
ประชาชน  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเ ตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใ มและเทศกาล
งกรานต  ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ชุมชน/บ้านปากชอง  ม 7 ตาบล
นองแวง อาเภอละ านทราย จัง วัด

บุรีรัมย

0 0 0 9,000 0 % 9,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการขอรับเงินอุด นุนการตั้งจุดบริการ
ประชาชน  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเ ตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใ มและเทศกาล
งกรานต  ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ชุมชน/บ้านผไทรวมพล  ม 11 
ตาบล นองแวง อาเภอละ านทราย 
จัง วัดบุรีรัมย

0 0 0 9,000 0 % 9,000

โครงการขอรับเงินอุด นุนการตั้งจุดบริการ
ประชาชน  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเ ตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใ มและเทศกาล
งกรานต  ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ชุมชน/บ้านราษฎรรักแดน  ม 9 
ตาบล นองแวง อาเภอละ านทราย 
จัง วัดบุรีรัมย

0 0 0 9,000 0 % 9,000

โครงการขอรับเงินอุด นุนการตั้งจุดบริการ
ประชาชน  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเ ตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใ มและเทศกาล
งกรานต  ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ชุมชน/บ้านศรีทายาท  ม 8 ตาบล
นองแวง อาเภอละ านทราย จัง วัด

บุรีรัมย

0 0 0 9,000 0 % 9,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการขอรับเงินอุด นุนการตั้งจุดบริการ
ประชาชน  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเ ตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใ มและเทศกาล
งกรานต  ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ชุมชน/บ้าน งอนไก  ม 3 ตาบล
นองแวง อาเภอละ านทราย จัง วัด

บุรีรัมย

0 0 0 9,000 0 % 9,000

โครงการขอรับเงินอุด นุนการตั้งจุดบริการ
ประชาชน  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเ ตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใ มและเทศกาล
งกรานต  ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ชุมชน/บ้าน นองตาเยา  ม 5 
ตาบล นองแวง อาเภอละ านทราย 
จัง วัดบุรีรัมย

0 0 0 9,000 0 % 9,000

โครงการขอรับเงินอุด นุนการตั้งจุดบริการ
ประชาชน  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเ ตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใ มและเทศกาล
งกรานต  ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ชุมชน/บ้าน นองแวง  ม 2 ตาบล
นองแวง อาเภอละ านทราย จัง วัด

บุรีรัมย

0 0 0 9,000 0 % 9,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการขอรับเงินอุด นุนการตั้งจุดบริการ
ประชาชน  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเ ตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใ มและเทศกาล
งกรานต  ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ชุมชน/บ้าน นอง ว้า  ม 4 ตาบล
นองแวง อาเภอละ านทราย จัง วัด

บุรีรัมย

0 0 0 9,000 0 % 9,000

โครงการขอรับเงินอุด นุนการตั้งจุดบริการ
ประชาชน  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเ ตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใ มและเทศกาล
งกรานต  ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ชุมชน/บ้านใ ม นองแวง  ม 12 
ตาบล นองแวง อาเภอละ านทราย 
จัง วัดบุรีรัมย

0 0 0 9,000 0 % 9,000

โครงการขอรับเงินอุด นุนการตั้งจุดบริการ
ประชาชน  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเ ตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใ มและเทศกาล
งกรานต  ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ชุมชน/บ้านใ ม นอง ว้า  ม 13 
ตาบล นองแวง อาเภอละ านทราย 
จัง วัดบุรีรัมย

0 0 0 9,000 0 % 9,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 117,000 117,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 117,000 117,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 418,646 554,513 419,886 594,000 615,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 418,646 554,513 419,886 594,000 615,100
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 730,989.66 960,060 1,073,000 2,382,230 -3.8 % 2,291,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 28,792.5 11,610 2,110 24,000 -79.17 % 5,000

เงินประจาตาแ นง 42,000 42,000 42,000 78,000 0 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 264,840 359,760 363,329.04 373,800 6.88 % 399,500

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 34,580 39,660 34,456.56 34,620 -24.9 % 26,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,101,202.16 1,413,090 1,514,895.6 2,892,650 2,800,200
รวมงบบุคลากร 1,101,202.16 1,413,090 1,514,895.6 2,892,650 2,800,200

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0 0 0 100,000 0 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 132 % 11,600

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 110,000 116,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเ มาบริการ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 68,194 68,240 83,746 100,000 0 % 100,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 1,500 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 69,694 68,240 83,746 160,000 160,000
ค่าวัสดุ

วั ดุ านักงาน 9,210 35,062 16,672 50,000 -12 % 44,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 0 1,600 0 0 0 % 0

วั ดุคอมพิวเตอร 15,050 24,150 54,300 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 24,260 60,812 70,972 90,000 84,000
รวมงบดาเนินงาน 93,954 129,052 154,718 360,000 360,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

ต้เ ล็ก  แบบ 2 บาน  0 0 11,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร  รือชนิด  LED 
ขาวดา  ชนิด Network  แบบที่ 1  (27  
น้า/นาที)

0 0 8,800 0 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดา 
(18 น้า/นาที)  

3,200 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,200 0 19,800 0 0
รวมงบลงทุน 3,200 0 19,800 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,198,356.16 1,542,142 1,689,413.6 3,252,650 3,160,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 3,250,164.96 3,458,700 3,678,960 3,962,280 5.12 % 4,165,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 115,500 420,000 -40 % 252,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,287,278.71 1,237,074.44 1,184,779.35 1,376,040 5 % 1,444,800

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 157,370.97 119,222.3 88,475.48 114,540 -26.58 % 84,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 4,694,814.64 4,814,996.74 5,067,714.83 5,872,860 5,945,900
รวมงบบุคลากร 4,694,814.64 4,814,996.74 5,067,714.83 5,872,860 5,945,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0 0 0 200,000 -50 % 100,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 129,688 100,006 43,556 34,000 288.24 % 132,000

รวมค่าตอบแทน 129,688 100,006 43,556 234,000 232,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 198,700 0 0 0 0 % 0

คาจ้างเ มาบริการ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 189,284 168,906 96,540 100,000 0 % 100,000

โครงการแขงขันทักษะและพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย

15,000 12,210 14,766 15,000 100 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ
ศึกษา

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา

2,466,300 2,514,100 2,518,330 2,415,590 5.88 % 2,557,700

โครงการอบรมคายรวมใจเพิ่มพื้นที่ ร้าง
รรค า รับเด็กและเยาวชน

0 0 0 8,000 275 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0 527 0 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 2,869,284 2,695,743 2,629,636 2,618,590 2,827,700
ค่าวัสดุ

วั ดุ านักงาน 28,836 55,419 42,910 50,000 0 % 50,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,100 0 0 20,000 0 % 20,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 89,995 278,938 210,000 150,000 -33.33 % 100,000

คาอา ารเ ริม (นม) 3,064,275.84 2,971,695.36 2,998,667.5 3,677,300 -0.47 % 3,660,000

วั ดุกอ ร้าง 0 0 0 150,000 -33.33 % 100,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 0 0 2,600 15,000 0 % 15,000

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย 0 0 0 20,000 -100 % 0

วั ดุการเกษตร 0 0 29,790 20,000 50 % 30,000

วั ดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 3,191,206.84 3,306,052.36 3,283,967.5 4,112,300 3,980,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 36,996.8 57,067.54 40,605.25 50,000 -20 % 40,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 20,180 18,551 14,027 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 57,176.8 75,618.54 54,632.25 70,000 60,000
รวมงบดาเนินงาน 6,247,355.64 6,177,419.9 6,011,791.75 7,034,890 7,099,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

ชั้นวางของ 12 ชอง ขนาดกว้าง 36 ซม.  
ยาว  125  ซม. ง 125 ซม. จานวน 12 
ลัง

38,400 0 0 0 0 % 0

โตะพับเอนกประ งค จานวน 18 ตัว  17,100 0 0 0 0 % 0

ถังน้าแบบพลา ติกขนาดความจุ  2,000  
ลิตร  

0 0 0 115,200 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน  แอล อี ดี (LED TV)  แบบ 
Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 
1920 x 1080 พิกเซล  ขนาด 40  นิ้ว  

0 0 0 84,000 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัด ญ้าแบบข้อแข็ง 0 18,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดา 
(18 น้า/นาที) 

28,800 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 84,300 18,000 0 199,200 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค

โครงการกอ ร้างรั้วรอบศนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้าน นองแวง  

0 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารศนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปากชอง  

0 0 0 33,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารศนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านผไทรวมพล  

0 0 0 170,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารศนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านราษฎรรักแดน  

0 0 0 162,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารศนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้าน งอนไก  

0 0 0 90,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารศนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้าน นองแวง  

0 0 0 90,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 795,000 0
รวมงบลงทุน 84,300 18,000 0 994,200 0

งบเงินอุดหนุน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ 6,513,000 6,500,000 0 0 0 % 0

โครงการขอรับเงินอุด นุนอา ารกลางวัน
า รับนักเรียนโรงเรียนบ้าน นอง ว้า     

ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6
0 0 0 0 100 % 824,000

โครงการขอรับเงินอุด นุนอา ารกลางวัน
า รับนักเรียนโรงเรียนบ้าน นอง ว้า ชั้น

อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6
0 0 837,500 820,000 -100 % 0

โครงการเพื่อขอรับเงินอุด นุนโครงการ
อา ารกลางวันโรงเรียนบ้าน นองตาเยา

0 0 782,800 0 0 % 0

โครงการอา ารกลางวัน 0 0 0 2,632,000 -1.22 % 2,600,000

โครงการอา ารกลางวันโรงเรียนบ้านแทน
ทัพไทย  

0 0 481,000 0 0 % 0

โครงการอา ารกลางวันโรงเรียนบ้านบา
ระแนะ

0 0 559,000 0 0 % 0

โครงการอา ารกลางวันโรงเรียนบ้าน
ปากชอง

0 0 1,297,000 1,272,000 -1.89 % 1,248,000

โครงการอา ารกลางวันโรงเรียนบ้านผไท
รวมพล

0 0 355,600 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอา ารกลางวันโรงเรียนบ้าน
ราษฎรรักแดน

0 0 471,300 0 0 % 0

โครงการอา ารกลางวันโรงเรียนบ้าน งอน
ไก (โคก งา)

0 0 763,000 0 0 % 0

โครงการอา ารกลางวันโรงเรียนบ้าน นอง
ตาเยา

0 0 0 792,000 -8.08 % 728,000

โครงการอา ารกลางวันโรงเรียนบ้าน นอง
แวง

0 0 840,300 832,000 -1.44 % 820,000

รวมเงินอุดหนุน 6,513,000 6,500,000 6,387,500 6,348,000 6,220,000
รวมงบเงินอุดหนุน 6,513,000 6,500,000 6,387,500 6,348,000 6,220,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 17,539,470.28 17,510,416.64 17,467,006.58 20,249,950 19,265,600
รวมแผนงานการศึกษา 18,737,826.44 19,052,558.64 19,156,420.18 23,502,600 22,426,400

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 2,012.91 269,220 225,400 788,580 21.3 % 956,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 129.83 16,610 4,260 27,780 78.19 % 49,500

เงินประจาตาแ นง 0 0 0 78,000 0 % 78,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,113,600 930,880 907,209.66 1,334,280 0 % 1,334,280

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 125,820 102,260 102,322.73 133,140 9.01 % 145,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,241,562.74 1,318,970 1,239,192.39 2,361,780 2,563,440
รวมงบบุคลากร 1,241,562.74 1,318,970 1,239,192.39 2,361,780 2,563,440

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0 0 0 100,000 0 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 11,680 0 18,720 30,000 0 % 30,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 0 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 11,680 0 18,720 145,000 145,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 360,243.5 383,762.5 0 0 0 % 0

คาจ้างเ มาบริการ 0 0 39,880 10,000 1,100 % 120,000

คาจ้างเ มาบริการเก็บขนขยะ 0 0 303,620.5 382,000 4.71 % 400,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 58,150 139,828 60,792 100,000 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการเงินอุด นุน า รับ นับ นุนการ
พัฒนาคุณภาพการใ ้บริการด้าน าธารณ
ุขของ ถานีอนามัยถายโอนใ ้แกองคกร

ปกครอง วนท้องถิ่น  ถานีอนามัย นอง
ตาเยา

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

โครงการเงินอุด นุน า รับ นับ นุนการ
พัฒนาคุณภาพการใ ้บริการด้าน าธารณ
ุขของ ถานีอนามัยถายโอนใ ้แกองคกร

ปกครอง วนท้องถิ่น  ถานีอนามัย นอง
ว้า

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

โครงการบริ ารจัดการขยะมลฝอยชุมชน 0 0 0 130,000 0 % 130,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

51,977 79,206 156,542 250,000 0 % 250,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า 0 115,050 105,350 130,000 0 % 130,000

โครงการปั่นรวมใจต้านภัยยาเ พติด 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการปั่นรวมใจต้านภัยเ พติด  พื้นที่
ชายแดน  

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพทีมควบคุมโรค
ระดับตาบลด้านการพน ารเคมีกาจัดยุงลาย
และแมลง

0 0 0 0 100 % 18,000

โครงการเพิ่มพื้นที่ ีเขียว แ ลงเรียนร้
ธรรมชาติ

0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการม กรรมรณรงค งเ ริม ุขภาพ 0 0 0 0 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการม กรรมรณรงค งเ ริม ุขภาพ
โดยการปั่นจักรยาน

0 0 0 18,000 -100 % 0

โครงการ ัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษ ุนัขบ้า

0 0 0 97,800 0 % 97,800

โครงการ ารวจข้อมลจานวน ัตวและขึ้น
ทะเบียน ัตวตามโครงการ ัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ ุนัขบ้า

0 0 0 19,560 -42.73 % 11,202

โครงการ มบ้านต้นแบบ ิ่งแวดล้อมการ
บริ ารจัดการขยะ

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการใ ้ความร้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรั โคโรนา 2019 
(COVID-19) และการจัดทา น้ากากอนามัย
เพื่อการป้องกันตนเอง

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ิ่งแวด
ล้อม

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการอบรมเยาวชนไทยรัก ิ่งแวดล้อม
างไกลยาเ พติดและโรคเอด

0 0 18,650 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมใ ้ความร้แกนนา ุขภาพงาน
คุ้มครองผ้บริโภค   

0 0 13,600 0 0 % 0

โครงการอบรมใ ้ความร้แกนนา ุขภาพใน
การป้องกันโรคติดตอ  

0 0 13,600 0 0 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 57,430.12 91,475.23 54,623.62 100,000 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมค่าใช้สอย 527,800.62 809,321.73 2,766,658.12 3,327,360 3,777,002
ค่าวัสดุ

วั ดุ านักงาน 16,736 15,638 21,973 50,000 0 % 50,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 0 0 6,963 10,000 0 % 10,000

วั ดุยานพา นะและขน ง 9,600 79,204.4 17,618 40,000 200 % 120,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 203,395 221,965.6 184,809.4 300,000 0 % 300,000

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย 320 0 6,855 30,000 66.67 % 50,000

วั ดุคอมพิวเตอร 50,250 39,500 26,660 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 280,301 356,308 264,878.4 480,000 580,000
รวมงบดาเนินงาน 819,781.62 1,165,629.73 3,050,256.52 3,952,360 4,502,002

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

ต้เอก ารบานเลื่อน 2 ชั้น   8,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ Mulitifunction แบบฉีดพร้อม
ติดตั้งถัง มึกพิมพ (lnk Tank Printer)

0 0 0 0 100 % 7,500

เครื่อง แกนเนอร า รับงานเก็บเอก าร
ระดับศนยบริการ แบบที่ 1 

18,500 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่อง ารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 0 0 100 % 5,000

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

โครงการปรับปรุงรถบรรทุกขยะ 0 0 0 140,000 -64.29 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 26,500 0 0 140,000 62,500
รวมงบลงทุน 26,500 0 0 140,000 62,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนเอกชน

โครงการการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรม

ราชกุมารี บ้านแทนทัพไทย มที่ 10
0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรม

ราชกุมารี บ้านปากชอง มที่ 1
0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรม

ราชกุมารี บ้านปากชอง มที่ 6
0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรม

ราชกุมารี บ้านปากชอง มที่ 7
0 0 0 0 100 % 6,000
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โครงการการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรม

ราชกุมารี บ้านผไทรวมพล มที่ 11
0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรม

ราชกุมารี บ้านราษฎรรักแดน มที่ 9
0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรม

ราชกุมารี บ้านศรีทายาท มที่ 8
0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรม

ราชกุมารี บ้าน นองตาเยา มที่ 5
0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการควบคุมโรคขาด ารไอโอดีนของ
มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ  ยามบรม

ราชกุมารี  บ้านแทนทัพไทย  มที่  10
0 0 5,000 5,000 -100 % 0

โครงการควบคุมโรคขาด ารไอโอดีนของ
มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ  ยามบรม

ราชกุมารี  บ้านปากชอง  มที่  1
0 0 7,400 7,400 -100 % 0

โครงการควบคุมโรคขาด ารไอโอดีนของ
มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ  ยามบรม

ราชกุมารี  บ้านปากชอง  มที่  6
0 0 7,400 7,400 -100 % 0
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โครงการควบคุมโรคขาด ารไอโอดีนของ
มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ  ยามบรม

ราชกุมารี  บ้านผไทรวมพล  มที่  11
0 0 7,100 7,100 -100 % 0

โครงการควบคุมโรคขาด ารไอโอดีนของ
มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ  ยามบรม

ราชกุมารี  บ้านราษฎรรักแดน  มที่  9
0 0 5,000 5,000 -100 % 0

โครงการควบคุมโรคขาด ารไอโอดีนของ
มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ  ยามบรม

ราชกุมารี  บ้านศรีทายาท  มที่  8
0 0 7,100 7,100 -100 % 0

โครงการควบคุมโรคขาด ารไอโอดีนของ
มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ  ยามบรม

ราชกุมารี  บ้าน นองแวง มที่  2  
0 0 7,100 7,100 -100 % 0

โครงการควบคุมโรคขาด ารไอโอดีนของ
มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ  ยามบรม

ราชกุมารี  บ้านใ ม นองแวง  มที่  12
0 0 7,100 7,100 -100 % 0

โครงการควบคุมโรคขาด ารไอโอดีนของ
มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ  ยามบรม

ราชกุมารี  บ้านใ ม นอง ว้า  มที่  13
0 0 5,000 5,000 -100 % 0

โครงการควบคุมโรคขาด ารไอโอดีนของ
มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรม

ราชกุมารี  บ้านปากชอง  มที่  7
0 0 7,400 7,400 -100 % 0
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โครงการควบคุมโรคขาด ารไอโอดีนของ
มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรม

ราชกุมารี  บ้าน นองตาเยา  มที่  5
0 0 5,000 5,000 -100 % 0

โครงการควบคุมโรคขาด ารไอโอดีนของ
มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรม

ราชกุมารี  บ้าน นอง ว้า  มที่  4
0 0 5,000 5,000 -100 % 0

โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของ มเด็จ
พระเทพรัตนราช ุดาฯ  ยามบรมราช
กุมารี  บ้าน งอนไก  มที่  3  

0 0 5,000 5,000 -100 % 0

โครงการชวยลดการติดเชื้อเอด จากแม
ลก ภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศเธอ 
พระองคเจ้าโ ม วลี พระวรราชาทินัดดา
มาตุ  บ้านผไทรวมพล  มที่  11

0 0 7,200 7,200 -100 % 0

โครงการชวยลดการติดเชื้อเอด จากแม
ลก ภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศเธอ 
พระองคเจ้าโ ม วลี พระวรราชาทินัดดา
มาตุ  บ้านศรีทายาท  มที่  8

0 0 7,200 7,200 -100 % 0

โครงการชวยลดการติดเอด จากแม ลก 
ภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศเธอ พระองค

เจ้าโ ม วลี พระวรราชาทินัดดามาตุ บ้าน
ปากชอง มที่ 1

0 0 0 0 100 % 7,000
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โครงการชวยลดการติดเอด จากแม ลก 
ภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศเธอ พระองค

เจ้าโ ม วลี พระวรราชาทินัดดามาตุ บ้าน
ปากชอง มที่ 6

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการชวยลดการติดเอด จากแม ลก 
ภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศเธอ พระองค

เจ้าโ ม วลี พระวรราชาทินัดดามาตุ บ้าน
ปากชอง มที่ 7

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการชวยลดการติดเอด จากแม ลก 
ภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศเธอ พระองค

เจ้าโ ม วลี พระวรราชาทินัดดามาตุ บ้าน
งอนไก มที่ 3

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการชวยลดการติดเอด จากแม ลก 
ภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศเธอ พระองค

เจ้าโ ม วลี พระวรราชาทินัดดามาตุ บ้าน
นองแวง มที่ 2

0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการชวยลดการติดเอด จากแม ลก 
ภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศเธอ พระองค

เจ้าโ ม วลี พระวรราชาทินัดดามาตุ บ้าน
ใ ม นองแวง มที่ 12

0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการตรวจ ุขภาพเคลื่อนที่ มเด็จพระ
เจ้าลกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี บ้านแทนทัพไทย มที่ 10

0 0 0 0 100 % 7,000
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โครงการตรวจ ุขภาพเคลื่อนที่ มเด็จพระ
เจ้าลกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี บ้านปากชอง มที่ 1

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการตรวจ ุขภาพเคลื่อนที่ มเด็จพระ
เจ้าลกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี บ้านปากชอง มที่ 6

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการตรวจ ุขภาพเคลื่อนที่ มเด็จพระ
เจ้าลกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี บ้านปากชอง มที่ 7

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการตรวจ ุขภาพเคลื่อนที่ มเด็จพระ
เจ้าลกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี บ้านผไทรวมพล มที่ 11

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการตรวจ ุขภาพเคลื่อนที่ มเด็จพระ
เจ้าลกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี บ้านราษฎรรักแดน มที่ 9

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการตรวจ ุขภาพเคลื่อนที่ มเด็จพระ
เจ้าลกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี บ้านศรีทายาท มที่ 8

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการตรวจ ุขภาพเคลื่อนที่ มเด็จพระ
เจ้าลกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี บ้าน นองตาเยา มที่ 5

0 0 0 0 100 % 7,000
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โครงการตรวจ ุขภาพเคลื่อนที่ มเด็จพระ
เจ้าลกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี บ้าน นองแวง มที่ 2

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการตรวจ ุขภาพเคลื่อนที่ มเด็จพระ
เจ้าลกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี บ้าน นอง ว้า มที่ 4

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการตรวจ ุขภาพเคลื่อนที่ มเด็จพระ
เจ้าลกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี บ้านใ ม นองแวง มที่ 12

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการตรวจ ุขภาพเคลื่อนที่ มเด็จพระ
เจ้าลกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี บ้านใ ม นอง ว้า มที่ 13

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการปรับปรุงโภชนาการและ ุขภาพ
ของเด็กของ มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ  
ยามบรมราชกุมารี  บ้านแทนทัพไทย  ม

ที่  10

0 0 5,000 5,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงโภชนาการและ ุขภาพ
ของเด็กของ มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ  
ยามบรมราชกุมารี  บ้านราษฎรรักแดน  
มที่  9

0 0 5,000 5,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงโภชนาการและ ุขภาพ
ของเด็กของ มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ  
ยามบรมราชกุมารี  บ้าน นองตาเยา  ม

ที่  5  

0 0 5,000 5,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาระบบ ุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของ มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี บ้าน งอนไก 
มที่ 3

0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการพัฒนาระบบ ุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของ มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี บ้าน นอง ว้า 
มที่ 4

0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการพัฒนาระบบ ุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของ มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี บ้านใ ม นอง
ว้า มที่ 13

0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการรณรงคและแก้ไขปัญ ายาเ พติด 
To be number one ทลกระ มอม ญิง
อุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี 
บ้านแทนทัพไทย มที่ 10

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการรณรงคและแก้ไขปัญ ายาเ พติด 
To be number one ทลกระ มอม ญิง
อุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี 
บ้านราษฎรรักแดน มที่ 9

0 0 0 0 100 % 7,000
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โครงการรณรงคและแก้ไขปัญ ายาเ พติด 
To be number one ทลกระ มอม ญิง
อุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี 
บ้าน นองตาเยา มที่ 5

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการรณรงคและแก้ไขปัญ ายาเ พ
ติดTo be number one ทลกระ มอม
ญิงอุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี 

 บ้านผไทรวมพล  มที่  11

0 0 5,700 5,700 -100 % 0

โครงการรณรงคและแก้ไขปัญ ายาเ พ
ติดTo be number one ทลกระ มอม
ญิงอุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี 

 บ้านศรีทายาท  มที่  8

0 0 5,700 5,700 -100 % 0

โครงการรณรงคและแก้ไขปัญ ายาเ พ
ติดTo be number one ทลกระ มอม
ญิงอุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี 

 บ้าน งอนไก  มที่  3  

0 0 5,000 5,000 -100 % 0

โครงการรณรงคและแก้ไขปัญ ายาเ พ
ติดTo be number one ทลกระ มอม
ญิงอุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี 

เต้นบา โลบ  บ้าน นองแวง มที่  2  

0 0 5,700 5,700 -100 % 0

วันที่พิมพ : 19/8/2563  14:02:29 น้า : 40/70



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการรณรงคและแก้ไขปัญ ายาเ พ
ติดTo be number one ทลกระ มอม
ญิงอุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี 

เต้นบา โลบ  บ้านใ ม นองแวง  มที่  
12

0 0 5,700 5,700 -100 % 0

โครงการ งเ ริมการออกกาลังกายโดยการ
เต้นแอโรบิค  บ้าน นอง ว้า  มที่  4  

0 0 5,000 5,000 -100 % 0

โครงการ งเ ริมการออกกาลังกายโดยการ
เต้นแอโรบิค  บ้านใ ม นอง ว้า  มที่  
13

0 0 5,000 5,000 -100 % 0

โครงการ งเ ริมความร้ตรวจ ุขภาพชอง
ปากผ้ งอายุของ มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ  ยามบรมราชกุมารี  บ้านใ ม นอง
ว้า  มที่  13

0 0 5,000 5,000 -100 % 0

โครงการ งเ ริมความร้ตรวจ ุขภาพชอง
ปากผ้ งอายุของ มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี  บ้าน นอง ว้า  
มที่  4  

0 0 5,000 5,000 -100 % 0

โครงการ งเ ริมโภชนาการและ ุขภาพ
อนามัย แมและเด็กของ มเด็จพระเทพรัตน
ราช ุดาฯ  ยามบรมราชกุมารี  บ้าน งอน
ไก  มที่  3

0 0 5,000 5,000 -100 % 0
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โครงการ งเ ริมโภชนาการและ ุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของ มเด็จพระเทพรัตน
ราช ุดาฯ  ยามบรมราชกุมารี  บ้านแทน
ทัพไทย  มที่  10

0 0 5,000 5,000 -100 % 0

โครงการ งเ ริมโภชนาการและ ุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของ มเด็จพระเทพรัตน
ราช ุดาฯ  ยามบรมราชกุมารี  บ้าน
ราษฎรรักแดน  มที่  9

0 0 5,000 5,000 -100 % 0

โครงการ งเ ริมโภชนาการและ ุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของ มเด็จพระเทพรัตน
ราช ุดาฯ  ยามบรมราชกุมารี  บ้าน นอง
ตาเยา  มที่  5

0 0 5,000 5,000 -100 % 0

โครงการ งเ ริมโภชนาการและ ุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของ มเด็จพระเทพรัตน
ราช ุดาฯ  ยามบรมราชกุมารี  บ้านใ ม
นอง ว้า  มที่  13

0 0 5,000 5,000 -100 % 0

โครงการ งเ ริมโภชนาการและ ุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของ มเด็จพระเทพรัตน
ราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี  บ้าน นอง
ว้า  มที่  4  

0 0 5,000 5,000 -100 % 0
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โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษ ุนัขบ้า ตามปณิธาน ศา ตราจารย
ดร. มเด็จพระเจ้าลกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี  บ้านปากชอง  
มที่  1  

0 0 7,400 7,400 -100 % 0

โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษ ุนัขบ้า ตามปณิธาน ศา ตราจารย
ดร. มเด็จพระเจ้าลกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี  บ้านปากชอง  
มที่  6

0 0 7,400 7,400 -100 % 0

โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษ ุนัขบ้า ตามปณิธาน ศา ตราจารย
ดร. มเด็จพระเจ้าลกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี  บ้านปากชอง  
มที่  7 

0 0 7,400 7,400 -100 % 0

โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษ ุนัขบ้า ตามปณิธาน ศา ตราจารย
ดร. มเด็จพระเจ้าลกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี  บ้าน งอนไก  
มที่  3  

0 0 5,000 5,000 -100 % 0
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โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษ ุนัขบ้า ตามปณิธาน ศา ตราจารย
ดร. มเด็จพระเจ้าลกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี  บ้าน นองแวง 
มที่  2

0 0 7,200 7,200 -100 % 0

โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษ ุนัขบ้า ตามปณิธาน ศา ตราจารย
ดร. มเด็จพระเจ้าลกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี  บ้านใ ม นอง
แวง  มที่  12

0 0 7,200 7,200 -100 % 0

โครงการ ืบ านพระราชปณิธาน มเด็จยา 
ต้านมะเร็งเต้านม บ้านผไทรวมพล  มที่ 
11

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการ ืบ านพระราชปณิธาน มเด็จยา 
ต้านมะเร็งเต้านม บ้านศรีทายาท มที่ 8

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการ ืบ านพระราชปณิธาน มเด็จยา 
ต้านมะเร็งเต้านม บ้าน งอนไก มที่ 3

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการ ืบ านพระราชปณิธาน มเด็จยา 
ต้านมะเร็งเต้านม บ้าน นองแวง มที่ 2

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการ ืบ านพระราชปณิธาน มเด็จยา 
ต้านมะเร็งเต้านม บ้าน นอง ว้า มที่ 4

0 0 0 0 100 % 7,000
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โครงการ ืบ านพระราชปณิธาน มเด็จยา 
ต้านมะเร็งเต้านม บ้านใ ม นองแวง     
มที่ 12

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการ ืบ านพระราชปณิธาน มเด็จยา 
ต้านมะเร็งเต้านม บ้านใ ม นอง ว้า มที่ 
13

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการ ืบ านพระราชปณิธาน มเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  บ้านแทนทัพไทย  
มที่  10

0 0 5,000 5,000 -100 % 0

โครงการ ืบ านพระราชปณิธาน มเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  บ้านปากชอง  มที่  
1  

0 0 5,200 5,200 -100 % 0

โครงการ ืบ านพระราชปณิธาน มเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  บ้านปากชอง  มที่  
6

0 0 5,200 5,200 -100 % 0

โครงการ ืบ านพระราชปณิธาน มเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  บ้านปากชอง  มที่  
7

0 0 5,200 5,200 -100 % 0

โครงการ ืบ านพระราชปณิธาน มเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  บ้านราษฎรรักแดน  
มที่  9

0 0 5,000 5,000 -100 % 0
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โครงการ ืบ านพระราชปณิธาน มเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  บ้าน นองตาเยา  ม
ที่  5  

0 0 5,000 5,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 260,000 260,000 260,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 260,000 260,000 260,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,087,844.36 2,484,599.73 4,549,448.91 6,714,140 7,387,942
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

129,000 0 0 144,000 0 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 129,000 0 0 144,000 144,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 426,000 0 0 0 0 % 0

คาจ้างเ มานวดแผนไทย  0 0 6,000 0 0 % 0

คาจ้างเ มาบริการรักษาความปลอดภัย
ถานที่ราชการ  

0 0 18,000 0 0 % 0

คาจ้างเ มารักษาความ ะอาด  0 0 12,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 40,000 0 % 40,000
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คาบารุงรักษาและซอมแซม 2,200 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 428,200 0 36,000 40,000 40,000
ค่าวัสดุ

วั ดุ านักงาน 60,000 0 0 0 0 % 0

วั ดุงานบ้านงานครัว 59,880 0 0 0 0 % 0

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 200 0 0 0 0 % 0

วั ดุคอมพิวเตอร 31,600 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 151,680 0 0 0 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 61,807.19 61,165.22 5,431.77 0 100 % 60,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 9,806 7,010 330 0 100 % 10,000

คาบริการโทรศัพท 0 0 631.3 0 0 % 0

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 12,626 13,082.17 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 84,239.19 81,257.39 6,393.07 0 80,000
รวมงบดาเนินงาน 793,119.19 81,257.39 42,393.07 184,000 264,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

อุปกรณกระจาย ัญญาณแบบ PoE (PoE 
L2 Switch) ขนาด 16 ชอง  า รับ ถานี
อนามัย นองตาเยา

0 17,000 0 0 0 % 0

อุปกรณกระจาย ัญญาณแบบ PoE (PoE 
L2 Switch) ขนาด 16 ชอง  า รับ ถานี
อนามัย นอง ว้า

0 17,000 0 0 0 % 0

อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder)  แบบ 16 
ชอง  า รับ ถานีอนามัย นองตาเยา

0 55,000 0 0 0 % 0

อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder)  แบบ 16 
ชอง า รับ ถานีอนามัย นอง ว้า

0 55,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 144,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 0 144,000 0 0 0

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 0 2,000,000 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 2,000,000 0 0 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 2,000,000 0 0 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน 305,421.8 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 305,421.8 0 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 305,421.8 0 0 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 1,098,540.99 2,225,257.39 42,393.07 184,000 264,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 3,186,385.35 4,709,857.12 4,591,841.98 6,898,140 7,651,942

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ้พิการและผ้
ด้อยโอกา ทาง ังคม

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการ งเคราะ ผ้ยากจน ผ้ด้อยโอกา  
และผ้พิการ

0 0 0 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 70,000 60,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 70,000 60,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน 0 20,000 0 0 0 % 0

โครงการจัด ารายได้ เพื่อจัดกิจกรรม
าธารณกุศล และใ ้ความชวยเ ลือ

ประชาชนตามภารกิจของเ ลากาชาด
จัง วัดบุรีรัมย

0 0 20,000 0 0 % 0

โครงการใ ้ความชวยเ ลือประชาชนตาม
ภารกิจของเ ลากาชาดจัง วัดบุรีรัมย

0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 20,000 20,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 20,000 20,000 90,000 80,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 20,000 20,000 90,000 80,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 570,989.03 761,443.87 857,760 828,200 121.71 % 1,836,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 20,215.16 39,640 38,050 13,320 260.36 % 48,000

เงินประจาตาแ นง 42,000 42,000 42,000 78,000 0 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 591,360 717,209.03 623,497.74 657,760 31.51 % 865,000
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 67,940 75,563.23 55,129.19 71,760 1.92 % 73,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,292,504.19 1,635,856.13 1,616,436.93 1,649,040 2,900,380
รวมงบบุคลากร 1,292,504.19 1,635,856.13 1,616,436.93 1,649,040 2,900,380

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0 0 73,900 110,000 0 % 110,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 4,200 4,200 3,300 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 4,200 4,200 77,200 130,000 130,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 94,315 0 0 0 0 % 0

คาจ้างเ มาบริการ 0 0 76,389 600,000 -16.67 % 500,000

คาจ้างออกแบบ/คาจ้างวิศวกรรับรอง 0 0 0 50,000 -40 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 33,204 78,484 77,940 70,000 0 % 70,000
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คาบารุงรักษาและซอมแซม 570,600 0 0 1,030,000 -36.89 % 650,000

รวมค่าใช้สอย 698,119 78,484 154,329 1,750,000 1,250,000
ค่าวัสดุ

วั ดุ านักงาน 37,481 35,624 34,852 50,000 0 % 50,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 248,155 38,044 0 50,000 300 % 200,000

วั ดุกอ ร้าง 293,605 129,547 113,426 550,000 -20 % 440,000

วั ดุยานพา นะและขน ง 0 0 0 20,000 50 % 30,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 20,000 0 0 10,000 200 % 30,000

วั ดุการเกษตร 0 0 883,000 100,000 0 % 100,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

วั ดุคอมพิวเตอร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 599,241 203,215 1,031,278 820,000 880,000
รวมงบดาเนินงาน 1,301,560 285,899 1,262,807 2,700,000 2,260,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

เก้าอี้ทางาน 0 0 0 0 100 % 11,700

ต้เ ล็กบานเลื่อน 0 0 18,400 0 0 % 0

โตะทางาน 0 0 0 0 100 % 7,900
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ครุภัณฑกอ ร้าง

ชุดทด อบความข้นเ ลวของคอนกรีต  
(slump Test)  แบบเต็มชุด  

0 7,000 0 0 0 % 0

แบบ ลอคอนกรีตทรงเ ลี่ยม 0 14,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแ งอาทิตย 
บริเวณโค้ง ักศอกถนนลาดยาง บ้าน นอง
ตาเยา ม 5 จานวน 10 จุด

0 0 0 495,000 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน * 
(จอแ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึก
พร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 8,000 -100 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 น้า/นาที)

0 0 9,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 21,000 28,300 520,000 19,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค

โครงการกอ ร้างโรงจอดรถเทศบาลตาบล
นองแวง  อาเภอละ านทราย  จัง วัด

บุรีรัมย
30,500 0 0 0 0 % 0
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โครงการติดตั้งงานจราจร งเคราะ 0 0 493,000 0 0 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง

โครงการปรับปรุงถนนลกรัง บ้าน งอนไก  
มที่ 3

315,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 345,500 0 493,000 0 0
รวมงบลงทุน 345,500 21,000 521,300 520,000 19,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,939,564.19 1,942,755.13 3,400,543.93 4,869,040 5,179,980
งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก  
บ้านแทนทัพไทย มที่ 10 ตาบล นองแวง 
อาเภอละ านทราย จัง วัดบุรีรัมย  

889,999 0 0 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
จากถนนลาดยาง – บ้านนายนันทพงษ  วร
าร บ้านศรีทายาท  มที่ 8  ตาบล นอง

แวง  อาเภอละ านทราย  จัง วัดบุรีรัมย

0 670,000 0 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอย 3 บ้านราษฎรรักแดน  ม.9  ตาบล
นองแวง  อาเภอละ านทราย  จัง วัด

บุรีรัมย

0 930,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอย 7 บ้านแทนทัพไทย  ม.10  ตาบล
นองแวง  อาเภอละ านทราย  จัง วัด

บุรีรัมย

0 888,000 0 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอย 7 บ้าน งอนไก  ม.3  ตาบล นองแวง 
 อาเภอละ านทราย  จัง วัดบุรีรัมย

0 320,000 0 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอย 8 ซอย 9 บ้านใ ม นอง ว้า  ม.13  
ตาบล นองแวง  อาเภอละ านทราย  
จัง วัดบุรีรัมย

0 997,333 0 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอย 8 บ้าน นองตาเยา  ม.5  ตาบล นอง
แวง  อาเภอละ านทราย  จัง วัดบุรีรัมย

0 1,350,000 0 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอย 8 บ้าน นองแวง มที่ 2  ตาบล นอง
แวง  อาเภอละ านทราย  จัง วัดบุรีรัมย

0 522,000 0 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอยตัด4-5-6 บ้าน นอง ว้า  ม.4  ตาบล
นองแวง  อาเภอละ านทราย  จัง วัด

บุรีรัมย

0 769,700 0 0 0 % 0
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โครงการกอ ร้างถนนลกรังเข้าแปลง
เกษตรกรรม บ้าน นองแวง  ม.2  ตาบล
นองแวง  อาเภอละ านทราย  จัง วัด

บุรีรัมย

0 470,000 0 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างระบบระบายน้า บ้าน
ปากชอง มที่ 1 ตาบล นองแวง อาเภอ
ละ านทราย จัง วัดบุรีรัมย

627,248.73 0 0 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างระบบระบายน้า บ้านใ ม
นองแวง  มที่ 12  ตาบล นองแวง  

อาเภอละ านทราย  จัง วัดบุรีรัมย
136,000 0 0 0 0 % 0

โครงการขยายถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็กเ ้น
น้าโรงเรียน บ้านปากชอง ม.6  ตาบล
นองแวง  อาเภอละ านทราย  จัง วัด

บุรีรัมย

0 470,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,653,247.73 7,387,033 0 0 0
รวมงบลงทุน 1,653,247.73 7,387,033 0 0 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 1,653,247.73 7,387,033 0 0 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,592,811.92 9,329,788.13 3,400,543.93 4,869,040 5,179,980
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 972,900 897,240 1,086,986 1,729,800 4.06 % 1,800,000

เงินประจาตาแ นง 36,000 36,000 36,000 78,000 0 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 329,400 184,400 94,645.15 288,000 0 % 288,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 10,516.12 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,350,300 1,129,640 1,228,147.27 2,107,800 2,178,000
รวมงบบุคลากร 1,350,300 1,129,640 1,228,147.27 2,107,800 2,178,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0 0 0 100,000 0 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 13,000 12,915 12,400 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 13,000 12,915 12,400 140,000 140,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเ มาบริการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 91,364 22,968 3,420 50,000 0 % 50,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0 0 1,200 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 91,364 22,968 4,620 80,000 80,000
ค่าวัสดุ

วั ดุ านักงาน 21,352 15,061 14,040 40,000 0 % 40,000

วั ดุคอมพิวเตอร 12,850 5,400 19,500 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 34,202 20,461 33,540 60,000 60,000
รวมงบดาเนินงาน 138,566 56,344 50,560 280,000 280,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน * 
(จอแ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)  

0 0 0 17,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 17,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 17,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,488,866 1,185,984 1,278,707.27 2,404,800 2,458,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ ายาเ พติด 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรม ลัก ตร การกรีดยาง  0 106,400 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรม ลัก ตร การผกผ้า 0 44,250 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมลกเ ือชาวบ้านทบทวน  0 0 122,438 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและ งเ ริมอาชีพ 
ผลิตภัณฑ ินค้า มบ้านทองเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี  

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและ งเ ริมอาชีพแก
ประชาชน  ลัก ตร  การตอนกิ่ง/ทาบกิ่ง
และขยายพันธุไม้  

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและ งเ ริมอาชีพแก
ประชาชน  ลัก ตร  การตัดผมชาย

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและ งเ ริมอาชีพแก
ประชาชน  ลัก ตร  การทากล้วยฉาบ  
เผือกฉาบ  มันฉาบ

0 0 14,910 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและ งเ ริมอาชีพแก
ประชาชน  ลัก ตร  การทาปุยอินทรีย
และน้า มักชีวภาพ

0 0 9,945 0 0 % 0
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โครงการฝึกอบรมและ งเ ริมอาชีพแก
ประชาชน  ลัก ตร  การเพาะเ ็ดนางฟ้า 
/ เ ็ดขอนขาว

0 0 11,145 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและ งเ ริมอาชีพแก
ประชาชน กลุม ตรี ลัก ตร  การทา
บายศรีในงานพิธีตางๆ  

26,355 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและ งเ ริมอาชีพตาม
ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการฝึกอบรมและ งเ ริมอาชีพใ ้แก
ประชาชนและกลุม ตรี  ลัก ตร การทา
ขนมไทยตางๆ  

27,155 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมใ ้ความร้ด้านการทา
ดอกไม้จันทน

49,777 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ้ งอายุ  0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการ งเ ริมการเรียนร้กิจกรรมงานโค
รงการศิลปาชีพอาเภอละ านทราย

0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการ งเ ริมเศรษฐกิจพอเพียงบริเวณ
ศนยศิลปาชีพอาเภอละ านทราย ( นอง
บอน)  

0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 103,287 150,650 158,438 260,000 250,000
รวมงบดาเนินงาน 103,287 150,650 158,438 260,000 250,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 0 22,500 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 22,500 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 22,500 0 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 103,287 173,150 158,438 260,000 250,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,592,153 1,359,134 1,437,145.27 2,664,800 2,708,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาท้องถิ่น ัมพันธ  71,474 0 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาศนยเด็กโซนดง 10,000 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการแขงขันกีฬา นองแวงเกม 0 168,080 173,950 175,000 -42.86 % 100,000

โครงการ งนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ฟุตบอลมวลชน “อาเภอละ านทราย คัพ”

9,042 0 0 0 0 % 0

โครงการ งนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ละ านทราย ัมพันธเกม

0 0 107,370 112,000 -55.36 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 90,516 168,080 281,320 317,000 180,000
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ค่าวัสดุ
วั ดุกีฬา 18,100 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 18,100 0 0 50,000 50,000
รวมงบดาเนินงาน 108,616 168,080 281,320 367,000 230,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 108,616 168,080 281,320 367,000 230,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมเพื่อ ร้างทัศนคติและ
จิต านึกที่ดีงามในการอยรวมกันอยาง
มานฉันท

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการรดน้าขอพรผ้ งอายุ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการ งเ ริมประชาธิปไตย อันมีพระ
ม ากษัตริยทรงเป็นประมุข

0 0 0 0 100 % 30,000
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โครงการแ ดงความ านึกในพระม า
กรุณาธิคุณ  และเผยแพรพระราชกรณียกิจ
พระบาท มเด็จพระปรมินทรม าภมิ
พลอดุลเดช  ประจาปงบประมาณ  2560

315,968 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผ้
บริ าร มาชิก ภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชน 

0 21,195 35,700 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมดนตรีไทย  0 0 0 11,500 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 315,968 21,195 35,700 46,500 95,000
รวมงบดาเนินงาน 315,968 21,195 35,700 46,500 95,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น

โครงการจัดกิจกรรมงานพระราชพิธีและ
งานรัฐพิธี รืองานวัน าคัญของชาติ

0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี รืองานวัน
าคัญของชาติ

0 0 19,821.8 0 0 % 0
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โครงการจัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท มเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรี ินทรม าวชิราลงกรณ พระ
วชิรเกล้าเจ้าอย ัว, วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา มเด็จพระบรมราชนนีพันป
ลวงและวันแมแ งชาติ และงานรัฐพิธี รือ

งานวัน าคัญของชาติ

0 0 15,000 0 0 % 0

เงินอุด นุน วนราชการ 20,000 40,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง  0 0 19,758.49 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 
ประจาป 2564

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 
และ งเ ริมการทองเที่ยวตามพันธกิจของ
จัง วัดบุรีรัมย

0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 40,000 54,580.29 60,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 40,000 54,580.29 60,000 20,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 335,968 61,195 90,280.29 106,500 115,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 444,584 229,275 371,600.29 473,500 345,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

อินเวอรเตอร า รับปัมน้าจากเซลลแ ง
อาทิตย (Solar pump hybrid inverter)  
บ้าน นองแวง มที่ 2

0 0 0 0 100 % 231,000

อินเวอรเตอร า รับปัมน้าจากเซลลแ ง
อาทิตย (Solar pump hybrid inverter)  
บ้าน นอง ว้า มที่ 4

0 0 0 0 100 % 231,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 462,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปการ

คาชดเชยงานกอ ร้าง (คา K) 0 0 0 50,000 -40 % 30,000

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก  
ซอย  11 บ้านใ ม นอง ว้า  มที่  13

0 0 497,000 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก  
ซอย  3  บ้านราษฎรรักแดน  มที่  9

0 0 371,000 0 0 % 0
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก  
ซอยตัด 1-2,4-5,5-6  บ้านศรีทายาท  มที่ 
 8

0 0 459,000 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก  
ซอยนอก – วัด บ้านผไทรวมพล  มที่  11

0 0 696,000 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก  
ายรอบบ้าน (ฝั่งตะวันตก)  บ้าน นองตา

เยา  มที่  5
0 0 630,791.71 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก  
ายรอบบ้าน(ฝั่งตะวันตก)  บ้าน นอง ว้า  
มที่  4

0 0 749,000 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก  
เ ้นป่าช้าวัด นองแวง  บ้าน นองแวง  ม
ที่  2

0 0 344,000 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
จากบ้านนางจาลอง มาประจวบ – บ้านนาย
บุญเรือง  ุขล้วน  บ้านแทนทัพไทย  ม 
10  

0 0 0 640,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอย 9 บ้าน งอนไก  มที่  3

0 0 630,040.81 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอย 9 บ้าน งอนไก ม.3 

0 0 0 1,007,000 -100 % 0
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอย9 - ถนนลาดยางเขื่อนลาปะเทีย บ้าน
งอนไก มที่ 3

0 0 0 0 100 % 506,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอยข้างป่าชุมชน บ้านผไทรวมพล มที่ 11

0 0 0 0 100 % 614,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอยข้างโรงเรียน บ้านผไทรวมพล มที่่ 11

0 0 0 0 100 % 614,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอยข้างอนามัย บ้านศรีทายาท มที่ 8

0 0 0 0 100 % 1,242,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอยนอก – วัด  บ้านผไทรวมพล  ม 11

0 0 0 1,132,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ซอย ี่แยก ลังโรงเรียน-ถนนลกรัง ายนอก 
บ้านราษฎรรักแดน มที่ 9

0 0 0 0 100 % 915,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
แยกถนนลาดยาง าย บร.4063-วัดเขา
ลังกา บ้าน นอง ว้า มที่ 4

0 0 0 0 100 % 1,131,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
คุ้มบ้านใ มพัฒนา  ม 6

0 0 0 919,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
จากบ้านนายราชัน มาตะ – บ้านนายเ ถียร 
แจมใ  บ้านราษฎรรักแดน ม 9  

0 0 0 586,000 -100 % 0
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ซอย 4 ซอยตัด ซอย3 – ซอย 5  บ้าน นอง
ตาเยา ม 5

0 0 0 998,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ซอยวัดราษฎร ามัคคีธรรม – คลอง งน้า  
บ้านใ ม นองแวง ม 12  

0 0 0 1,048,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายข้างคลอง งน้า บ้านปากชอง มที่ 1- 
มที่ 7

0 0 0 0 100 % 1,981,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายนอก (ซอยบ้านตาเ ลือง)  บ้าน

ปากชอง ม 1
0 0 0 693,000 -100 % 0

โครงการกอ ร้างระบบระบายน้า ซอย 6 
ทิศเ นือ บ้าน นองแวง มที่ 2

0 0 0 0 100 % 1,170,000

โครงการกอ ร้างระบบระบายน้า ซอย 7 
ทิศใต้ บ้าน นองแวง มที่ 2

0 0 0 0 100 % 1,183,000

โครงการกอ ร้างระบบระบายน้า ซอยบ้าน
นายชาวฝั่งตะวันออก  บ้านปากชอง  มที่  
7

0 0 350,000 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างระบบระบายน้าพร้อม
ขยายผิวจราจรคอนกรีตเ ริมเ ล็ก เ ้น
กลางบ้าน ซอย 1 – ซอย 6  บ้าน นอง ว้า 
ม 4  

0 0 0 1,102,000 -100 % 0
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โครงการกอ ร้างระบบระบายน้าพร้อม
ขยายผิวจราจรคอนกรีตเ ริมเ ล็ก เ ้น
กลางบ้าน ซอย 6 – ซอย 11  บ้านใ ม
นอง ว้า ม.13 

0 0 0 1,164,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งระบบประปา มบ้าน บ้าน
นอง ว้า ม.4

0 0 0 361,000 -100 % 0

โครงการปรับพื้นที่บริเวณ ามแยกบา
ระแนะเพื่อเป็นจุดพักรถ ม.8

0 0 0 495,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 4,726,832.52 10,195,000 9,386,000
รวมงบลงทุน 0 0 4,726,832.52 10,195,000 9,848,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 4,726,832.52 10,195,000 9,848,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 4,726,832.52 10,195,000 9,848,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม 294,843 276,416 256,755 310,000 0 % 310,000

เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 11,280 40,000 0 % 40,000

เบี้ยยังชีพผ้ งอายุ 12,816,900 13,788,700 14,945,000 16,271,400 6.35 % 17,304,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,967,200 4,313,600 4,602,400 5,184,000 0.93 % 5,232,000

เบี้ยยังชีพผ้ป่วยเอด 244,000 246,000 255,000 300,000 0 % 300,000
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ารองจาย 758,914 36,956.5 145,065 1,580,000 -68.35 % 500,000

รายจายตามข้อผกพัน 366,696.18 370,810.23 0 0 0 % 0

เงินบารุง ันนิบาตเทศบาลแ งประเทศไทย 0 0 51,412.3 58,000 0 % 58,000

เงิน มทบระบบ ลักประกัน ุขภาพระดับ
ท้องถิ่น รือพื้นที่เทศบาลตาบล นองแวง

0 0 0 320,000 18.75 % 380,000

เงินชวยพิเศษ 101,310 0 0 50,000 100 % 100,000

เงิน มทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)

558,186.8 589,553.4 646,836.6 691,000 0 % 691,000

เงินบาเ น็จลกจ้างประจา 0 196,050 0 0 0 % 0

รวมงบกลาง 19,108,049.98 19,818,086.13 20,913,748.9 24,804,400 24,915,600
รวมงบกลาง 19,108,049.98 19,818,086.13 20,913,748.9 24,804,400 24,915,600
รวมงบกลาง 19,108,049.98 19,818,086.13 20,913,748.9 24,804,400 24,915,600

รวมแผนงานงบกลาง 19,108,049.98 19,818,086.13 20,913,748.9 24,804,400 24,915,600
รวมทุกแผนงาน 59,934,823.91 67,036,316.53 67,664,438.75 91,440,610 92,196,500
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทศบาลตาบล นอง วง

อา ภอ ละ านทราย   จัง วัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 92,196,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,746,278 บาท

งบบุคลากร รวม 10,881,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
งิน ดือนนายก/รองนายก จานวน 725,760 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนนายก/รองนายก  ถือปฏิบัติตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งิน ดือน  งินค่าตอบ ทน  ละ
ประโยชนตอบ ทนอื่นของนายก ทศมนตรี รองนายก
ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รองประธานสภา
ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาล  ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี  ละการจ่ายค่า บี้ยประชุมกรรมการสภา
ทศบาล พ.ศ.2554  รวม ก้ไข พิ่ม ติม  โดยถือ กณฑรายได้ตาม
งบการ งินประจาปี (งบ สดงผลการดา นินงานที่จ่ายจาก งินราย
รับ) ของปีงบประมาณที่ ล้วมา  ทั้งนี้  ไม่รวม งินกู้  งิน
สะสม  ละ งินอุด นุนทุกประ ภท  ใช้ ป็นฐานในการคานวณ
อัตรา งิน ดือน ละค่าตอบ ทน ในการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ละการจ่าย งิน ดือน ละค่าตอบ ทน (รายได้
ปี  2562=34,311,644.08) ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (สานักปลัด
ทศบาล)
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งินค่าตอบ ทนประจาตา น่งนายก/รองนายก จานวน 180,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนประจาตา น่งนายก/รองนายก  ถือ
ปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งิน ดือน  งินค่า
ตอบ ทน  ละประโยชนตอบ ทนอื่นของนายก ทศมนตรี รอง
นายก ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รองประธานสภา
ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาล  ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี  ละการจ่ายค่า บี้ยประชุมกรรมการสภา
ทศบาล พ.ศ.2554  รวม ก้ไข พิ่ม ติม  โดยถือ กณฑรายได้ตาม
งบการ งินประจาปี (งบ สดงผลการดา นินงานที่จ่ายจาก งินราย
รับ) ของปีงบประมาณที่ ล้วมา  ทั้งนี้  ไม่รวม งินกู้  งิน
สะสม  ละ งินอุด นุนทุกประ ภท  ใช้ ป็นฐานในการคานวณ
อัตรา งิน ดือน ละค่าตอบ ทน ในการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ละการจ่าย งิน ดือน ละค่าตอบ ทน   (รายได้
ปี  2562=34,311,644.08) ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (สานักปลัด
ทศบาล)

งินค่าตอบ ทนพิ ศษนายก/รองนายก จานวน 180,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนพิ ศษนายก/รองนายก  ถือปฏิบัติ
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งิน ดือน  งินค่าตอบ
ทน  ละประโยชนตอบ ทนอื่นของนายก ทศมนตรี รองนายก
ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รองประธานสภา
ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาล  ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี  ละการจ่ายค่า บี้ยประชุมกรรมการสภา
ทศบาล พ.ศ.2554  รวม ก้ไข พิ่ม ติม  โดยถือ กณฑรายได้ตาม
งบการ งินประจาปี (งบ สดงผลการดา นินงานที่จ่ายจาก งินราย
รับ) ของปีงบประมาณที่ ล้วมา  ทั้งนี้  ไม่รวม งินกู้  งิน
สะสม  ละ งินอุด นุนทุกประ ภท  ใช้ ป็นฐานในการคานวณ
อัตรา งิน ดือน ละค่าตอบ ทน ในการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ละการจ่าย งิน ดือน ละค่าตอบ ทน  (รายได้
ปี  2562=34,311,644.08) ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (สานักปลัด
ทศบาล)
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งินค่าตอบ ทน ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี นายกองคการ
บริ ารส่วนตาบล

จานวน 207,360 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือน ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี  ถือ
ปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งิน ดือน  งินค่า
ตอบ ทน  ละประโยชนตอบ ทนอื่นของนายก ทศมนตรี รอง
นายก ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รองประธานสภา
ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาล  ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี  ละการจ่ายค่า บี้ยประชุมกรรมการสภา
ทศบาล พ.ศ.2554  รวม ก้ไข พิ่ม ติม  โดยถือ กณฑรายได้ตาม
งบการ งินประจาปี (งบ สดงผลการดา นินงานที่จ่ายจาก งินราย
รับ) ของปีงบประมาณที่ ล้วมา  ทั้งนี้  ไม่รวม งินกู้  งิน
สะสม  ละ งินอุด นุนทุกประ ภท  ใช้ ป็นฐานในการคานวณ
อัตรา งิน ดือน ละค่าตอบ ทน ในการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ละการจ่าย งิน ดือน ละค่าตอบ ทน   (รายได้
ปี  2562=34,311,644.08) ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (สานักปลัด
ทศบาล)

งินค่าตอบ ทนสมาชิกสภาองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 1,555,200 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนประธานสภา ทศบาล  รองประธานสภา
ทศบาล   ละสมาชิกสภา ทศบาล  ถือปฏิบัติตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งิน ดือน  งินค่าตอบ ทน  ละ
ประโยชนตอบ ทนอื่นของนายก ทศมนตรี รองนายก
ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รองประธานสภา
ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาล  ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี  ละการจ่ายค่า บี้ยประชุมกรรมการสภา
ทศบาล พ.ศ.2554  รวม ก้ไข พิ่ม ติม  โดยถือ กณฑรายได้ตาม
งบการ งินประจาปี (งบ สดงผลการดา นินงานที่จ่ายจาก งินราย
รับ) ของปีงบประมาณที่ ล้วมา  ทั้งนี้  ไม่รวม งินกู้  งิน
สะสม  ละ งินอุด นุนทุกประ ภท  ใช้ ป็นฐานในการคานวณ
อัตรา งิน ดือน ละค่าตอบ ทน ในการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ละการจ่าย งิน ดือน ละค่าตอบ ทน   (รายได้
ปี  2562=34,311,644.08) ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (สานักปลัด
ทศบาล)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 8,033,340 บาท
งิน ดือนพนักงาน จานวน 5,540,400 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้ ก่พนักงาน ทศบาล  ละ งินปรับปรุง งิน
ดือนประจาปี  ตามตา น่ง ละอัตราที่  ก.ท.กา นด  โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้ทั้ง  12    ดือน  จานวน  16  อัตรา  ตั้งจ่ายจาก
งินรายได้ (สานักปลัด ทศบาล)

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จานวน 96,780 บาท

 -  งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน ทศบาล  ตั้ง
ไว้ 12,780  บาท   พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว ของ
พนักงาน ทศบาล   ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ทศบาล   รื่อง  กา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก กณฑการใ ้
พนักงาน ทศบาล  ลูกจ้าง   ละพนักงานจ้างของ ทศบาลได้รับ
งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่  18
  มิถุนายน  2558 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (สานักปลัด ทศบาล)
 -  งินค่าตอบ ทนราย ดือนของพนักงานที่ได้รับ งินประจา
ตา น่ง  ตั้งไว้  84,000  บาท  พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนราย
ดือนของพนักงาน ทศบาลที่ได้รับ งินประจาตา น่ง ตาม
กฎ มายว่าด้วย งิน ดือน ละ งินประจาตา น่ง  ถือปฏิบัติตาม
ระ บียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการ บิกจ่าย งินค่าตอบ ทน
นอก นือจาก งิน ดือนของข้าราชการ ละลูกจ้างประจาของส่วน
ราชการ พ.ศ.2547   ก้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2550 ข้อ  5
 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (สานักปลัด ทศบาล)

งินประจาตา น่ง จานวน 240,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่งของปลัด ทศบาล  รองปลัด
ทศบาล   ัว น้าสานักปลัด ทศบาล  ัว น้าฝาย ตลอดถึงผู้มี
สิทธิได้รับ งินประจาตา น่ง   ถือปฏิบัติตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัดบุรีรัมย   รื่อง   ลัก กณฑ ละ
งื่อนไข กี่ยวกับอัตรา งิน ดือน ละวิธีการจ่าย งิน ดือน ละ
ประโยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 7)  จ้งตาม นังสือจัง วัด
บุรีรัมย  ที่ บร 0023.2/ว 2253  ลงวัน
ที่  13  พฤษภาคม  2559  ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (สานักปลัด
ทศบาล)
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ค่าตอบ ทนพนักงานจ้าง จานวน 1,946,160 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง   ยก ป็น  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจจานวน  3  อัตรา  พนักงานจ้างทั่ว
ไป จานวน  14  อัตรา  ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงาน ทศบาลจัง วัดบุรีรัมย  รื่อง  ลัก กณฑ กี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่  19  สิง าคม 2557  ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (สานักปลัด ทศบาล)

งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 210,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง   ถือ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ทศบาล   รื่อง  กา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก กณฑการใ ้
พนักงาน ทศบาล  ลูกจ้าง   ละพนักงานจ้างของ ทศบาลได้รับ
งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  ลงวัน
ที่  18  มิถุนายน  2558 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (สานักปลัด
ทศบาล) 

งบดาเนินงาน รวม 2,753,318 บาท
ค่าตอบแทน รวม 175,000 บาท
ค่าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน ก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จานวน 80,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการคัด ลือกพนักงาน ค่าสมนาคุณ  คณะกรรมการ
คัด ลือก ตั้งไว้  30,000  บาท   พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการคัด
ลือกพนักงาน  ค่าสมนาคุณคณะกรรมการคัด ลือก  ถือปฏิบัติ
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัด ลือก
พนักงาน ละลูกจ้างขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2555
  ลงวันที่  9  พฤศจิกายน  2555 รวม ก้ไข พิ่ม ติม  ตั้งจ่ายจาก
งินรายได้ (สานักปลัด ทศบาล)
-  งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ (โบนัส)   ก่พนักงาน
ทศบาล พนักงานจ้าง  ตั้งไว้  50,000  บาท   พื่อจ่าย ป็น งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ (โบนัส)   ก่พนักงาน
ทศบาล   ละพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยการกา นด งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นกรณี
พิ ศษ อันมีลักษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี ก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557 ตั้ง
จ่ายจาก งินรายได้  (สานักปลัด ทศบาล)
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ค่า บี้ยประชุม จานวน 30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ยประชุมใ ้ ก่คณะกรรมการสามัญ  คณะ
กรรมการวิสามัญ   ละคณะกรรมการสามัญประจาสภา
ทศบาล  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วย งิน
ดือน  งินค่าตอบ ทน  ละประโยชนตอบ ทนอื่นของนายก
ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รองประธาน
สภา ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาล  ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี  ละการจ่ายค่า บี้ยประชุมกรรมการสภา
ทศบาล พ.ศ.2554  รวม ก้ไข พิ่ม ติม ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (สานักปลัด ทศบาล)

ค่าตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ จานวน 15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนการปฏิบัติราชการนอก วลาราชการ รือ
ค่าอา ารทาการนอก วลาใ ้ ก่ พนักงาน ทศบาล พนักงาน
จ้าง ลูกจ้าง   รือผู้ที่ได้รับคาสั่งใ ้มาปฏิบัติงาน ร่งด่วนนอก วลา
ราชการ  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ
บิกจ่าย งินตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (สานัก
ปลัด ทศบาล)  

ค่า ช่าบ้าน จานวน 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบ้านใ ้ ก่พนักงาน ทศบาล  ผู้มีสิทธิ์ได้รับตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2548  รวม ก้ไข พิ่ม ติม ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (สานักปลัด ทศบาล)

งินช่วย ลือการศึกษาบุตร จานวน 30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาใ ้ ก่บุตรพนักงาน
ทศบาล บุตรลูกจ้างประจา  ตลอดถึงผู้มีสิทธิ์ บิกได้  ถือปฏิบัติ
ตาม นังสือประทับตรา  กรมส่ง สริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ที่  0803/ว 1318   ลงวันที่  4  กรกฎาคม  2559   ละ
นังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่ กค 0422.3/ว 257  ลงวัน

ที่  28  มิถุนายน  2559 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (สานักปลัด
ทศบาล)
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งินช่วย ลือบุตร จานวน 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือบุตรใ ้ ก่พนักงาน ทศบาลผู้มีสิทธิ บิก
ได้ตามระ บียบของทางราชการ ถือปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 162  ลงวัน
ที่  25  มกราคม  2549  ละ นังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่
สุด  ที่ กค 0409.5/ว 11  ลงวันที่  12  มกราคม  2549 ตั้งจ่าย
จาก งินรายได้ (สานักปลัด ทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 1,178,318 บาท
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทาสื่อประชาสัมพันธ ผย พร่ จานวน 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดทาสื่อประชาสัมพันธ ผย พร่ความรู้ กี่ยวกับ
ประชาธิปไตย  อกสาร กี่ยวกับการประชาสัมพันธศูนยข้อมูลข่าว
สาร  รายงานประจาปี   ผ่นพับประชาสัมพันธกิจกรรม/ผลงาน
ของ ทศบาล   อกสารความรู้ กี่ยวกับวินัยจราจร ละการปฏิบัติ
ตามกฎ มาย  พื่อป้องกัน ละ ก้ไขปัญ าอุบัติ ตุทาง
ถนน  ตลอดจนสื่อประชาสัมพันธต่างๆ ของ ทศบาล  ถือปฏิบัติ
ตาม นังสือกระทรวงม าดไทย  ที่  มท 0313.4/ว 1452  ลงวัน
ที่  27  พฤษภาคม  2541  ละ นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559  ตั้ง
จ่ายจาก งินรายได้ (สานักปลัด ทศบาล)

ค่าจ้าง มาบริการ จานวน 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างถ่าย อกสาร  ค่า ย็บ นังสือ รือ ข้าปก
นังสือ  ตลอดถึงค่าใช้จ่ายในการดา นินคดีตามคา

พิพากษา   ละอื่นๆ  ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้  ถือปฏิบัติตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย  ที่  มท 0313.4/ว 1452  ลงวัน

ที่  27  พฤษภาคม  2541  ละ นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559 ตั้งจ่าย
จาก งินรายได้  (สานักปลัด ทศบาล)
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ค่าจ้าง มาบริการทาความสะอาดบริ วณสานักงาน ทศบาลตาบล
นอง วง

จานวน 80,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบุคคลในการทาความสะอาดบริ วณสานัก
งาน ทศบาล ฯลฯ  ละอื่นๆ  ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้  ถือปฏิบัติ
ตาม นังสือกระทรวงม าดไทย  ที่  มท 0313.4/ว 1452  ลงวัน
ที่  27  พฤษภาคม  2541  ละ นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559 ตั้งจ่าย
จาก งินรายได้  (สานักปลัด ทศบาล)

ค่าจ้าง มาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จานวน 108,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ  ถือปฏิบัติตาม นังสือกระทรวงม าดไทย  ที่  มท
 0313.4/ว 1452  ลงวันที่  27  พฤษภาคม  2541  ละ นังสือ
กระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2559 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (สานักปลัด
ทศบาล)
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รายจ่าย กี่ยวกับการรับรอง ละพิธีการ จานวน 20,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ลี้ยงรับรองคณะบุคคลที่มา ยี่ยม
ชม ทัศนศึกษาดูงานกิจกรรมต่างๆ จาก ทศบาลต่างๆ  น่วย
งานราชการรัฐวิสา กิจ ละภาค อกชน องคกรอิสระ ฯลฯ ตาม
ความจา ป็น  รือดา นินกิจการอื่นใดอัน ป็นประโยชน ก่
ทศบาล โดยจ่าย ป็นค่าอา าร ค่า ครื่องดื่มที่ไม่มี
อลกอฮอล รวมทั้งค่าของขวัญ  รือของที่ระลึกที่จะมอบใ ้ ก่ผู้

มา ยี่ยมชม   ตั้งไว้  10,000  บาท โดยตั้งจ่ายไม่ กินร้อยละ 1
 ของรายได้จริงของ ทศบาล ในปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวม
งินอุด นุน ฉพาะกิจ  งินกู้  งินจ่ายขาด งินสะสม  ละ งินที่มีผู้
อุทิศใ ้ ถือปฏิบัติตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4
/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548   ละ นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 252 ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
 (สานักปลัด ทศบาล)
- พื่อจ่าย ป็นค่า ลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น รือคณะ
กรรมการ  รือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับ ต่งตั้งตาม
กฎ มาย  รือตามระ บียบ  รือ นังสือสั่งการของกระทรวง
ม าดไทย  รือการประชุมระ ว่างองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  รือองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐ
วิสา กิจ รือ อกชน  ตั้งไว้  10,000  บาท โดยจ่าย ป็นค่า
อา าร  ครื่องดื่มต่างๆ  ครื่องใช้ในการ ลี้ยงรับรอง ละค่า
บริการ  ถือปฏิบัติตาม นังสือกระทรวงม าดไทย  ที่  มท
 0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548 ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้ (สานักปลัด ทศบาล)
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดา นินการ ลือกตั้งท้องถิ่น จานวน 501,998 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินการ ลือกตั้งท้องถิ่น   ช่น  ค่า
วัสดุ  อุปกรณ  ค่าตอบ ทนคณะกรรมการ   ละรายจ่ายอื่นๆ ที่
จา ป็น ละ กี่ยวข้องกับการ ลือกตั้ง  ถือปฏิบัติตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวัน
ที่ 20 มีนาคม 2563   ละ นังสือกระทรวงม าดไทย  ที่ มท
 0808.2/ว 3675  ลงวันที่  6  กรกฎาคม  2561 ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้จานวน  1,339,850  บาท   งินอุด นุนทั่วไป
จานวน  104,250  บาท (สานักปลัด ทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ละนอกราชอาณาจักร  ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทางไปราชการ  ค่า

พา นะ  ค่า ช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่าน
ทางด่วนพิ ศษ  ค่าธรรม นียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะ บียน
ต่างๆ  ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการ ดินทางไปราชการ   รืออบรม
สัมมนาของพนักงาน ทศบาล  พนักงานจ้าง คณะผู้
บริ าร  สมาชิกสภา ทศบาลตาบล นอง วง  ถือปฏิบัติตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม   ละการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557  ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดิน
ทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  รวม ก้ไข พิ่ม
ติม   นังสือกระทรวงม าดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 037 ลงวัน
ที่ 25  ธันวาคม  2556   ละ นังสือกระทรวงม าดไทย  ที่ มท
 0808.2/ว 4952  ลงวันที่  19  ธันวาคม  2556 ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้ (สานักปลัด ทศบาล)

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระ ช้าดอกไม้ ละพวงมาลา จานวน 3,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ รือจัดจ้างทาพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระ ช้า
ดอกไม้ สา รับพิธีการวันสาคัญต่างๆ ตามวาระ ละโอกาสที่จา
ป็น ละมีความสาคัญ  ถือปฏิบัติตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0407/ว 1284  ลงวัน
ที่  10  พฤศจิกายน  2530  ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (สานักปลัด
ทศบาล)
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โครงการการฝึกอบรม ชิงปฏิบัติการการ ขียน ว็บไซตด้วยโปร กรม
ประยุกต

จานวน 9,700 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการฝึกอบรม ชิงปฏิบัติการ
การ ขียน ว็บไซตด้วยโปร กรมประยุกต    ใ ้กับพนักงาน
ทศบาล  พนักงานครู ทศบาล   ละพนักงานจ้าง   ช่น  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอา าร ละ ครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  อุปกรณใน
การฝึกอบรม   ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจา ป็น  ถือปฏิบัติ
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ละการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ

.2557   ละ นังสือกระทรวงม าดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 3446  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2548 ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้ (สานักปลัด ทศบาล/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  พิ่ม ติม  ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่ 2  พ.ศ
.2563   น้าที่  20  ลาดับที่  1)  

โครงการจัดกิจกรรมด้านรัฐพิธี  กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ จานวน 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมด้านรัฐ
พิธี  กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ  ช่น จัดซื้อธงชาติ  ธงสัญลักษณ  ค่า
ประดับตก ต่งสถานที่  ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จา ป็นสา รับ
โครงการ  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ
บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่ง
นักกีฬา ข้าร่วมการ ข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (สานักปลัด ทศบาล/ ผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม  ปลี่ยน ปลง  ครั้งที่  1 พ.ศ
.2562   น้าที่  7  ลาดับที่  1)  

โครงการจัดงานรับ สด็จ จานวน 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ตรียมรับ สด็จ   ช่น  จัดซื้อธง
ชาติ  ธงสัญลักษณ  ค่าประดับตก ต่งสถานที่  ละค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จา ป็นสา รับโครงการ  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ ข่งขัน
กีฬา ละการส่งนักกีฬา  ข้าร่วมการ ข่งขันกีฬาขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (สานักปลัด
ทศบาล/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม  ปลี่ยน
ปลง  ครั้งที่  1 พ.ศ.2562   น้าที่  7  ลาดับที่  2)  
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ทศบาลตาบล นอง วง จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
ทศบาล  ของพนักงาน ทศบาล  พนักงานจ้าง  พนักงานครู
ทศบาล  คณะผู้บริ าร  สมาชิกสภา ทศบาล   ช่น  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอา าร ละ ครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณในการฝึก
อบรม   ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตามความจา ป็น  ถือปฏิบัติตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ละ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557   ละ
นังสือกระทรวงม าดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว

 3446  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2548 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (สานัก
ปลัด ทศบาล/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  น้าที่  159  .ลาดับที่  7)

ค่าบารุงรักษา ละซ่อม ซม จานวน 55,620 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษา ละซ่อม ซม  (รายจ่าย พื่อซ่อม ซม
บารุงรักษา  พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)   ช่น  รถยนต  รถ
บรรทุกน้า   ครื่องพิมพดีด  ครื่องคอมพิว ตอร โตะ –  ก้าอี้ กล้อง
ถ่ายรูป  ครื่องถ่าย อกสาร   ครื่องโทรสาร  ละอื่นๆ ที่ ข้า
ประ ภทรายจ่ายนี้ ถือปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวัน
ที่  9  มิถุนายน  2558  ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (สานักปลัด
ทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 830,000 บาท
วัสดุสานักงาน จานวน 200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ   ครื่องใช้ต่างๆ    ช่น  มึก ครื่อง
ถ่าย อกสาร  กระดาษ  ฟ้ม ปากกา ดินสอ สมุดประวัติข้า
ราชการ  ตรายาง  ธงชาติ น้าดื่มสา รับบริการประชาชนในสานัก
งาน ตลอดจนสิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ รือจ้างพิมพ   ละวัสดุ
สานักงานอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้ ถือปฏิบัติตาม นังสือกรม
ส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (สานักปลัด
ทศบาล)
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วัสดุไฟฟ้า ละวิทยุ จานวน 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้า ละวิทยุ   ช่น อุปกรณไฟฟ้า   ลอด
ไฟ  สายไฟ   ต้า สียบ  ไมโครโฟน  ลาโพง  ปลั๊กไฟฟ้า   ละ
อื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้ ถือปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริม
การปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27  มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (สานักปลัด
ทศบาล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   ช่น  ปรง ไม้
กวาด  ผ้าปูโตะ  ถ้วยชาม   ก้วน้าจานรอง  ถาด  น้ายาล้าง
จาน   ละอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้  ถือปฏิบัติตาม นังสือ
กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (สานัก
ปลัด ทศบาล)

วัสดุยานพา นะ ละขนส่ง จานวน 80,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพา นะ ละขนส่ง   ช่น  วัสดุ
อุปกรณ อะไ ล่ต่างๆ ของยานพา นะ    บต ตอรรี่ ยาง
นอก  ยางใน  สัญญาณไฟฉุก ฉิน  กรวยจราจร   ละอื่นๆ  ที่ ข้า
ประ ภทรายจ่ายนี้ สา รับรถยนต  ละรถจักรยานยนตของ
ทศบาลตาบล นอง วง  ถือปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27  มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (สานักปลัด ทศบาล)

วัสดุ ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น จานวน 300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น  ช่น น้ามัน
ดี ซล  น้ามัน บนซิน    กส ุงต้ม  น้ามัน ล่อลื่น น้ามัน
ครื่อง น้ามันจารบี ละอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้ สา รับรถ
ยนต รถบรรทุกน้า  รถ อนกประสงค   ครื่องตัด ญ้า   ครื่องปัน
ไฟ   ละรถจักรยานยนต ของ ทศบาลตาบล นอง วง  ถือปฏิบัติ
ตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้  (สานักปลัด ทศบาล)
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วัสดุการ กษตร จานวน 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุการ กษตร   ช่น  สาร คมีป้องกัน ละ
กาจัดศัตรูพืช ละสัตว  พันธุพืช  พันธุสัตวปีก ละสัตว
น้า  ปุย   ละอื่นๆ  ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้  ถือปฏิบัติตาม
นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้  (สานักปลัด ทศบาล)

วัสดุโฆษณา ละ ผย พร่ จานวน 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณา ละ ผย พร่   ช่น ฟิลม   ม
มโมรี่การด  พู่กัน ละสี    ละอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้  ถือ
ปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559 ตั้งจ่าย
จาก งินรายได้ (สานักปลัด ทศบาล)

วัสดุคอมพิว ตอร จานวน 80,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร  ช่น  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล  ตลับผง มึกสา รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร  กระดาษต่อ
นื่อง   มาส   ครื่องกระจายสัญญาณ   ละอื่นๆ ที่ ข้าประ ภท
รายจ่ายนี้  ถือปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27  มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (สานักปลัด ทศบาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 570,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จานวน 400,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าไฟฟ้าสา รับสานักงาน ทศบาลตาบล นอง
วง   รวมทั้งอาคารที่อยู่ในความควบคุมดู ลของ ทศบาล รวมถึง

ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย  ละค่ากระ สไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่ กินสิทธิ
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยถือปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง
สริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0890.3/ว 2271  ลง
วันที่  23  พฤศจิกายน  2552 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้
จานวน  200,000  บาท   งินอุด นุนทั่วไป
จานวน  250,000  บาท  (สานักปลัด ทศบาล)
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ค่าบริการโทรศัพท จานวน 30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าโทรศัพท  ช่น  ค่าโทรศัพทพื้นฐาน  ค่าโทรศัพท
คลื่อนที่  ค่า ช่า ลข มายโทรศัพท  ค่าบารุงรักษาสาย
โทรศัพท   ละอื่นๆ  ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (สานักปลัด ทศบาล)

ค่าบริการไปรษณีย จานวน 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าไปรษณีย  ช่น  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าฝากส่งราย ดือน   ละอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทราย
จ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (สานักปลัด ทศบาล)

ค่าบริการสื่อสาร ละโทรคมนาคม จานวน 90,000 บาท

พื่อจ่ายค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม   ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับ
การใช้ระบบ ละค่าใช้บริการอิน ตอร น็ต ค่า ค บิ้ลทีวี ค่า ช่าช่อง
สัญญาณดาว ทียม ค่าสื่อสารผ่านดาว ทียม ค่าวิทยุสื่อสาร วิทยุ
ติดตามตัว  การจัดทา ว็บไซต   ว็บ พจ ค่า ช่าพื้นที่ ว็บไซต   ละ
ค่าธรรม นียมที่ กี่ยวข้อง  รวมถึงค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
สื่อสาร ละโทรคมนาคม ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทย ว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการปฏิบัติราชการขอ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ข้อ 6  ละ นังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.7/ว 139 ลงวัน
ที่ 25 ธันวาคม 2544  ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (สานักปลัด
ทศบาล)
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งบลงทุน รวม 21,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิว ตอร

ครื่องคอมพิว ตอรสา รับงานสานักงาน * (จอ สดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จานวน 17,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอรสา รับงานสานัก
งาน * (จอ สดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1  ครื่อง
 คุณลักษณะพื้นฐาน - มี น่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 4  กน ลัก (4 core) มีความ ร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 
  ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz  รือดีกว่า จานวน 1  น่วย - มี น่วย
ความจา ลัก (RAM) ชนิด DDR4  รือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  - มี น่วยจัด ก็บข้อมูล ชนิด SATA  รือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  รือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1  น่วย - มีDVD-RW 
รือดีกว่า จานวน 1  น่วย  - มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือ

ข่าย (Network Interface)  บบ 10/100/1000 Base-T  รือดี
กว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) 
บบ USB 2.0  รือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

 - มี ป้นพิมพ ละ มาส  - มีจอ สดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิ้ว จานวน 1  น่วย
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ครื่องพิมพ บบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ (Ink Tank Printer) จานวน 4,300 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ  ครื่องพิมพ บบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จานวน 1  ครื่อง คุณลักษณะพื้น
ฐาน -  ป็น ครื่องพิมพ บบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละ อียดใน
การพิมพไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความ ร็วในการพิมพ
ร่างขาวดาสา รับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20  น้าต่อ
นาที (ppm)  รือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความ ร็วในการ
พิมพร่างสีสา รับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10  น้าต่อ
นาที (ppm)  รือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm) - มีช่อง ชื่อม
ต่อ (Interface)  บบ USB 2.0  รือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50  ผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal  ละ Custom 

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น

โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใ ้บริการของ
ทศบาล นอง วง

จานวน 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างที่ปรึกษา / ผู้ ชี่ยวชาญจาก น่วยงานภายนอก
รือสถาบันที่ ป็นกลาง พื่อสารวจ ศึกษา  วิจัย   ละประ มินผล

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใ ้บริการของ ทศบาล
ตาบล นอง วง   พื่อใช้ ป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดา นินงานของ ทศบาล  ถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัดบุรีรัมย   รื่อง  กา นด
ลัก กณฑ  งื่อนไข ละวิธีการกา นด งินประโยชนตอบ ทนอื่น

ป็นกรณีพิ ศษ  อันมีลักษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี สา รับ
พนักงาน ทศบาล ลูกจ้าง  ละพนักงานจ้างของ ทศบาล พ.ศ
.2558 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (สานักปลัด ทศบาล/ ผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  1  พ
.ศ.2562   น้าที่  26  ลาดับที่  2)  
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งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
งินอุด นุนส่วนราชการ

โครงการขอรับ งินอุด นุน พื่อการจัดงานพระราชพิธี ละงานรัฐพิธี 
ประจาปี 2564

จานวน 40,000 บาท

พื่ออุด นุนที่ทาการอา ภอละ านทราย  ตามโครงการจัด
กิจกรรมงานพระราชพิธี ละงานรัฐพิธี รืองานวันสาคัญของ
ชาติ  ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ถือปฏิบัติตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ละ นังสือ
กระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3  มษายน 2560 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (สานักปลัด
ทศบาล/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน
ปลง  ฉบับที่  2  พ.ศ.2563   น้าที่  14 ลาดับที่  1)  

โครงการป้องกัน ละ ก้ปัญ ายา สพติด อา ภอละ านทราย จัง วัด
บุรีรัมย

จานวน 30,000 บาท

พื่ออุด นุนที่ทาการอา ภอละ านทราย (ฝายความมั่นคง)  ตาม
โครงการป้องกัน ละ ก้ไขปัญ ายา สพติดอา ภอละ าน
ทราย  จัง วัดบุรีรัมย  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย งินอุด นุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559  นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ละ นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3  มษายน 2560 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (สานักปลัด
ทศบาล/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน
ปลง  ฉบับที่  2  พ.ศ.2563   น้าที่  12 ลาดับที่  1)  
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,680,200 บาท
งบบุคลากร รวม 3,805,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 3,805,200 บาท
งิน ดือนพนักงาน จานวน 3,171,480 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้ ก่พนักงาน ทศบาล พร้อม งินปรับปรุง
งิน ดือนประจาปี ตามตา น่ง ละอัตราที่  ก.ท.กา นด  โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้ทั้ง  12    ดือน  จานวน  10  อัตรา  ตั้งจ่ายจาก
งินรายได้ (กองคลัง)

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จานวน 131,100 บาท

- งินค่าตอบ ทนราย ดือนของพนักงานที่ได้รับ งินประจา
ตา น่ง  ตั้งไว้  67,200  บาท   พื่อจ่าย ป็น งินค่าตอบ ทนราย
ดือนของพนักงาน ทศบาลที่ได้รับ งินประจาตา น่ง ตาม
กฎ มายว่าด้วย งิน ดือน ละ งินประจาตา น่ง  พื่อจ่าย ป็น งิน
ค่าตอบ ทนราย ดือนของพนักงาน ทศบาลที่ได้รับ งินประจา
ตา น่ง ตามกฎ มายว่าด้วย งิน ดือน ละ งินประจา
ตา น่ง  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการ
บิกจ่าย งินค่าตอบ ทนนอก นือจาก งิน ดือนของข้าราชการ
ละลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ.2547   ก้ไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2550ข้อ  5  ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (กอง
คลัง)
-                       งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
ทศบาล ตั้งไว้  42,840  บาท   พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว ของพนักงาน ทศบาล   ถือปฏิบัติตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงาน ทศบาล   รื่อง  กา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยว
กับ ลัก กณฑการใ ้พนักงาน ทศบาล  ลูกจ้าง   ละพนักงานจ้าง
ของ ทศบาลได้รับ งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  ลงวัน
ที่  18  มิถุนายน  2558 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (กองคลัง)
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งินประจาตา น่ง จานวน 103,200 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่งของผู้มีสิทธิได้รับ งินประจา
ตา น่ง  ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาล
จัง วัดบุรีรัมย   รื่อง   ลัก กณฑ ละ งื่อนไข กี่ยวกับอัตรา งิน
ดือน ละวิธีการจ่าย งิน ดือน ละประโยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับ
ที่ 7)  จ้งตาม นังสือจัง วัดบุรีรัมย  ที่ บร 0023.2/ว 2253  ลง
วันที่  13  พฤษภาคม  2559ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองคลัง)

ค่าตอบ ทนพนักงานจ้าง จานวน 354,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  ยก ป็น พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จานวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จานวน  2  อัตรา ถือ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
บุรีรัมย  รื่อง  ลัก กณฑ กี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  ลงวัน
ที่  19  สิง าคม 2557ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (กองคลัง)

งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 45,420 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง   ถือ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ทศบาล   รื่อง  กา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก กณฑการใ ้
พนักงาน ทศบาล  ลูกจ้าง   ละพนักงานจ้างของ ทศบาลได้รับ
งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  ลงวัน
ที่  18  มิถุนายน  2558  ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (กองคลัง)

งบดาเนินงาน รวม 825,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท
ค่าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน ก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นกรณี
พิ ศษ (โบนัส)   ก่พนักงาน ทศบาล ลูกจ้างประจา  พนักงาน
จ้าง ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นด
งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ อันมีลักษณะ ป็น งิน
รางวัลประจาปี ก่พนักงานส่วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557    นังสือสานักงาน ก.จ
. กงท.  ละ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380  ลงวัน
ที่  26  กุมภาพันธ  2558   ละ นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072  ลงวันที่  29  กันยายน  2557  ตั้ง
จ่ายจาก งินรายได้ (กองคลัง)
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ค่าตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ จานวน 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนการปฏิบัติราชการนอก วลาราชการ รือ
ค่าอา ารทาการนอก วลาใ ้ ก่พนักงาน ทศบาล พนักงาน
จ้าง ลูกจ้าง   รือผู้ที่ได้รับคาสั่งใ ้มาปฏิบัติงาน ร่งด่วนนอก วลา
ราชการ  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ
บิกจ่าย งินตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองคลัง) 

งินช่วย ลือการศึกษาบุตร จานวน 25,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาใ ้ ก่บุตรพนักงาน
ทศบาล บุตรลูกจ้างประจา  ตลอดถึงผู้มีสิทธิ์ บิกได้  ถือปฏิบัติ
ตาม นังสือประทับตรา  กรมส่ง สริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ที่  0803/ว 1318  ลงวันที่  4  กรกฎาคม  2559   ละ
นังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่ กค 0422.3/ว 257  ลงวัน

ที่  28  มิถุนายน  2559 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (กองคลัง)
ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้าง มาบริการ จานวน 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่าจ้าง มาบริการ  ช่น จ้างถ่าย อกสาร  ค่า ย็บ
นังสือ รือ ข้าปก นังสือ   ละอื่นๆ  ที่ ข้าประ ภทรายจ่าย

นี้  ถือปฏิบัติตาม นังสือกระทรวงม าดไทย  ที่  มท 0313.4/ว
 1452  ลงวันที่  27  พฤษภาคม  2541  ละ นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2559 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองคลัง)
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ จานวน 150,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ละนอกราชอาณาจักร  ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทางไปราชการ  ค่า

พา นะ  ค่า ช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่าน
ทางด่วนพิ ศษ  ค่าธรรม นียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะ บียน
ต่างๆ  ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการ ดินทางไปราชการ   รืออบรม
สัมมนาของพนักงาน ทศบาล   ละพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม   ละการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557  ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดิน
ทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  รวม ก้ไข พิ่ม
ติม   นังสือกระทรวงม าดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 037 ลงวัน
ที่ 25  ธันวาคม  2556   ละ นังสือกระทรวงม าดไทย  ที่ มท
 0808.2/ว 4952  ลงวันที่  19  ธันวาคม  2556  ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้ (กองคลัง)

โครงการจัดทา ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพยสิน จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าดา นินงานตามโครงการจัดทา ผนที่ภาษี ละ
ทะ บียนทรัพยสิน   รือค่าใช้จ่ายที่ ข้าตามโครงการดังกล่าว ถือ
ปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ผนที่ภาษี ละ
ทะ บียนทรัพยสินขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.2550   ละถือปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462  ลงวัน
ที่  29  กุมภาพันธ  2551   ละ นังสือกระทรวง
ม าดไทย  ที่ มท 0808.3/ว 67  ลงวันที่  9  มกราคม  2555 ตั้ง
จ่ายจาก งินรายได้ (กองคลัง/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  2  พ.ศ
.2563   น้าที่  20 ลาดับที่  2)  
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โครงการออก น่วยประชาสัมพันธ ละรับชาระภาษี จานวน 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าดา นินงานตามโครงการออก น่วยประชาสัมพันธ
ละรับชาระภาษี   ช่น ค่า ดินทางไปราชการ  ค่าวัสดุ  ค่า

อุปกรณ   ละอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (กองคลัง/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม
ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  1  พ.ศ.2562   น้าที่  27  ลาดับ
ที่  4)  

ค่าบารุงรักษา ละซ่อม ซม จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษา ละซ่อม ซม  (รายจ่าย พื่อซ่อม ซม
บารุงรักษา  พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)   ช่น  รถยนต  รถ
จักรยานยนต   ครื่องคอมพิว ตอร โตะ –  ก้าอี้ กล้องถ่าย
รูป  ครื่องถ่าย อกสาร   ครื่องโทรสาร  ละอื่นๆ ที่ ข้าประ ภท
รายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสานักงาน จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ   ครื่องใช้
ต่างๆ    ช่น กระดาษ  ฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง  ตลอดจนสิ่ง
พิมพที่ได้จากการซื้อ รือจ้างพิมพ   ละวัสดุสานักงานอื่นๆ ที่ ข้า
ประ ภทรายจ่ายนี้ ถือปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27  มิถุนายน 2559ถือปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27  มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (กองคลัง)

วัสดุยานพา นะ ละขนส่ง จานวน 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพา นะ ละขนส่ง   ช่น  วัสดุ
อุปกรณ อะไ ล่ต่างๆ ของยานพา นะ    บต ตอรรี่ ยาง
นอก  ยางใน   ละอื่นๆ  ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้ สา รับรถ
ยนต  ละรถจักรยานยนตของ ทศบาลตาบล นอง วง  ถือปฏิบัติ
ตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (กองคลัง)
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วัสดุ ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น  ช่น น้ามัน
ดี ซล  น้ามัน บนซิน    กส ุงต้ม  น้ามัน ล่อลื่น น้ามัน
ครื่อง น้ามันจารบี ละอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้ สา รับรถ
ยนต  ละรถจักรยานยนต ของ ทศบาลตาบล นอง วง  ถือ
ปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559  ตั้งจ่าย
จาก งินรายได้จานวน  50,000  บาท   งินอุด นุนทั่วไป
จานวน  50,000  บาท  (กองคลัง)

วัสดุคอมพิว ตอร จานวน 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร  ช่น  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล  ตลับผง มึกสา รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร  กระดาษต่อ
นื่อง   มาส   ครื่องกระจายสัญญาณ   ละอื่นๆ ที่ ข้าประ ภท
รายจ่ายนี้  ถือปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27  มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบารุงรักษา ละปรับปรุงครุภัณฑ

โครงการปรับปรุงรถยนตส่วนกลาง จานวน 50,000 บาท

โครงการปรับปรุงรถยนตส่วนกลาง  ถือปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง
สริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลง
วันที่  9  มิถุนายน  2558 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป   (กอง
คลัง/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน
ปลง  ฉบับที่ 2  พ.ศ.2563   น้าที่  20  ลาดับที่  3)  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 615,100 บาท

งบดาเนินงาน รวม 498,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท
ค่าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน ก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จานวน 135,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายใ ้ ก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝาย
พล รือน (อปพร.)  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการปฏิบัติ
น้าที่ป้องกัน ละบรร ทาสาธารณภัย  ตลอดจนการรักษาความ

สงบ รียบร้อยของประชาชน  ตามอานาจ น้าที่ขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายใ ้ ก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพล รือน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้  (สานักปลัด ทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 263,100 บาท
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ จานวน 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ละนอกราชอาณาจักร  ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทางไปราชการ ค่า

พา นะ ค่า ช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียนในการใช้สนามบิน ค่าลงทะ บียน
ต่างๆ  ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ ดินทางไปราชการ  รืออบรม
สัมมนาของอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพล รือนตาบล นอง วง ถือ
ปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  ละการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดิน
ทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 รวม ก้ไข พิ่ม
ติม  นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 037 ลงวัน
ที่  25 ธันวาคม 2556  ละ นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4952 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2556   ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้  (สานักปลัด ทศบาล)
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โครงการป้องกัน ละ ก้ไขปัญ ายา สพติด จานวน 20,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน ละ ก้ไขปัญ ายา สพ
ติด  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนักกีฬา
ข้าร่วมการ ข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559  ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (สานักปลัด ทศบาล/ ผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม  ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  1 พ.ศ
.2562   น้าที่  18  ลาดับที่  1)

โครงการป้องกัน ละลดอุบัติ ตุทางถนนช่วง ทศกาลปีใ ม่ จานวน 25,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน ละลดอุบัติ ตุทาง
ถนนช่วง ทศกาลปีใ ม่  ช่น ค่าน้า ค่าป้ายโครงการ ค่า ดินทางไป
ราชการ  ละอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้ ถือปฏิบัติตาม นังสือ
กรมส่ง สริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว
 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557  ละ นังสือกรมส่ง สริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวัน
ที่ 9 มีนาคม 2561 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้   (สานักปลัด
ทศบาล/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   พิ่ม ติม   ปลี่ยน
ปลง  ฉบับที่  2  พ.ศ.2563   น้าที่  15 ลาดับที่  2)  

โครงการป้องกัน ละลดอุบัติ ตุทางถนนช่วง ทศกาลสงกรานต จานวน 25,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน ละลดอุบัติ ตุทาง
ถนนช่วง ทศกาลสงกรานต  ช่น ค่าน้า ค่าป้ายโครงการ ค่า ดิน
ทางไปราชการ  ละอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้ ถือปฏิบัติตาม
นังสือกรมส่ง สริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557  ละ นังสือกรมส่ง
สริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลง
วันที่ 9 มีนาคม 2561 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (สานักปลัด
ทศบาล/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน
ปลง  ฉบับที่  2  พ.ศ.2563   น้าที่  15  ลาดับที่  3)  
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจา ทศบาล
ตาบล นอง วง

จานวน 143,100 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจา ทศบาลตาบล นอง วง  ช่น ค่าน้า ค่าป้าย
โครงการ ค่า ดินทางไปราชการ  ละอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่าย
นี้ ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม ละการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557  , นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ว
 7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 , นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลงวัน
ที่ 26 ธันวาคม 2562   ละ นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวัน
ที่ 13 กุมภาพันธ 2563   ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (สานักปลัด
ทศบาล/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม   ปลี่ยน
ปลง  ฉบับที่  2  พ.ศ.2563   น้าที่  15 ลาดับที่  1)  

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุ ครื่องดับ พลิง จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ครื่องดับ พลิง   ช่น  สายส่งน้าดับ
พลิง ท่อดูดน้า  ัวฉีดดับ พลิง น้ายา คมีดับ พลิง  ครื่องดับ
พลิง   ละอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้  ถือปฏิบัติตาม นังสือ
กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้  (สานักปลัด ทศบาล)
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งบเงินอุดหนุน รวม 117,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 117,000 บาท
งินอุด นุน อกชน

โครงการขอรับ งินอุด นุนการตั้งจุดบริการประชาชน  พื่อป้องกัน
ละลดอุบัติ ตุทางถนนช่วง ทศกาลปีใ ม่ ละ ทศกาลสงกรานต  

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชุมชน/บ้าน ท่นทัพไทย  มู่ 10 
ตาบล นอง วง อา ภอละ านทราย จัง วัดบุรีรัมย

จานวน 9,000 บาท

พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้าน ท่นทัพ
ไทย   มู่  10  จานวน  9,000  บาท  ตามโครงการขอรับ งินอุด
นุนการตั้งจุดบริการประชาชน   พื่อป้องกัน ละลดอุบัติ ตุทาง

ถนนช่วง ทศกาลปีใ ม่ ละ ทศกาลสงกรานต  ชุมชน/บ้าน ท่น
ทัพไทย   มู่  10  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่า
ด้วย งินอุด นุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  ตั้ง
จ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป  (สานักปลัด ทศบาล / ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  2 พ.ศ
.2562   น้าที่  10  ลาดับที่  10 )

โครงการขอรับ งินอุด นุนการตั้งจุดบริการประชาชน  พื่อป้องกัน
ละลดอุบัติ ตุทางถนนช่วง ทศกาลปีใ ม่ ละ ทศกาลสงกรานต  

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชุมชน/บ้านปากช่อง  มู่ 1 ตาบล
นอง วง อา ภอละ านทราย จัง วัดบุรีรัมย

จานวน 9,000 บาท

พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้าน
ปากช่อง   มู่  1  จานวน  9,000  บาท  ตามโครงการขอรับ งิน
อุด นุนการตั้งจุดบริการประชาชน   พื่อป้องกัน ละลดอุบัติ ตุ
ทางถนนช่วง ทศกาลปีใ ม่ ละ ทศกาลสงกรานต  ชุมชน/บ้าน
ปากช่อง   มู่ 1   ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่า
ด้วย งินอุด นุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  ตั้ง
จ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป  (สานักปลัด ทศบาล / ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  2 พ.ศ
.2562   น้าที่  8  ลาดับที่  1 )
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โครงการขอรับ งินอุด นุนการตั้งจุดบริการประชาชน  พื่อป้องกัน
ละลดอุบัติ ตุทางถนนช่วง ทศกาลปีใ ม่ ละ ทศกาลสงกรานต  

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชุมชน/บ้านปากช่อง  มู่ 6 ตาบล
นอง วง อา ภอละ านทราย จัง วัดบุรีรัมย

จานวน 9,000 บาท

พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้าน
ปากช่อง  มู่ 6  จานวน  9,000  บาท  ตามโครงการขอรับ งินอุด
นุนการตั้งจุดบริการประชาชน   พื่อป้องกัน ละลดอุบัติ ตุทาง

ถนนช่วง ทศกาลปีใ ม่ ละ ทศกาลสงกรานต  ชุมชน/บ้าน
ปากช่อง  มู่ 6   ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่า
ด้วย งินอุด นุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  ตั้ง
จ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป  (สานักปลัด ทศบาล / ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  2 พ.ศ
.2562   น้าที่  9  ลาดับที่  6 )

โครงการขอรับ งินอุด นุนการตั้งจุดบริการประชาชน  พื่อป้องกัน
ละลดอุบัติ ตุทางถนนช่วง ทศกาลปีใ ม่ ละ ทศกาลสงกรานต  

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชุมชน/บ้านปากช่อง  มู่ 7 ตาบล
นอง วง อา ภอละ านทราย จัง วัดบุรีรัมย

จานวน 9,000 บาท

พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้าน
ปากช่อง  มู่ 7  จานวน  9,000  บาท  ตามโครงการขอรับ งินอุด
นุนการตั้งจุดบริการประชาชน   พื่อป้องกัน ละลดอุบัติ ตุทาง

ถนนช่วง ทศกาลปีใ ม่ ละ ทศกาลสงกรานต  ชุมชน/บ้าน
ปากช่อง  มู่ 7   ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่า
ด้วย งินอุด นุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  ตั้ง
จ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป  (สานักปลัด ทศบาล / ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  2 พ.ศ
.2562   น้าที่  9  ลาดับที่  7 )
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โครงการขอรับ งินอุด นุนการตั้งจุดบริการประชาชน  พื่อป้องกัน
ละลดอุบัติ ตุทางถนนช่วง ทศกาลปีใ ม่ ละ ทศกาลสงกรานต  

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชุมชน/บ้านผไทรวมพล  มู่ 11 
ตาบล นอง วง อา ภอละ านทราย จัง วัดบุรีรัมย

จานวน 9,000 บาท

พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้านผไทรวม
พล   มู่  11  จานวน  9,000  บาท  ตามโครงการขอรับ งินอุด
นุนการตั้งจุดบริการประชาชน   พื่อป้องกัน ละลดอุบัติ ตุทาง

ถนนช่วง ทศกาลปีใ ม่ ละ ทศกาลสงกรานต  ชุมชน/บ้านผไท
รวมพล   มู่  11  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่า
ด้วย งินอุด นุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  ตั้ง
จ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป (สานักปลัด ทศบาล / ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  2 พ.ศ
.2562   น้าที่  10  ลาดับที่  11 )

โครงการขอรับ งินอุด นุนการตั้งจุดบริการประชาชน  พื่อป้องกัน
ละลดอุบัติ ตุทางถนนช่วง ทศกาลปีใ ม่ ละ ทศกาลสงกรานต  

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชุมชน/บ้านราษฎรรัก ดน  มู่ 9 
ตาบล นอง วง อา ภอละ านทราย จัง วัดบุรีรัมย

จานวน 9,000 บาท

พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้านราษฎรรัก
ดน   มู่  9  จานวน  9,000  บาท  ตามโครงการขอรับ งินอุด
นุนการตั้งจุดบริการประชาชน   พื่อป้องกัน ละลดอุบัติ ตุทาง

ถนนช่วง ทศกาลปีใ ม่ ละ ทศกาลสงกรานต  ชุมชน/บ้านราษฎร
รัก ดน   มู่  9  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย
งินอุด นุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  ตั้งจ่าย
จาก งินอุด นุนทั่วไป  (สานักปลัด ทศบาล / ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  2 พ.ศ
.2562   น้าที่  10  ลาดับที่  9 )
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โครงการขอรับ งินอุด นุนการตั้งจุดบริการประชาชน  พื่อป้องกัน
ละลดอุบัติ ตุทางถนนช่วง ทศกาลปีใ ม่ ละ ทศกาลสงกรานต  

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชุมชน/บ้านศรีทายาท  มู่ 8 
ตาบล นอง วง อา ภอละ านทราย จัง วัดบุรีรัมย

จานวน 9,000 บาท

พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้านศรี
ทายาท   มู่ 8  จานวน  9,000  บาท  ตามโครงการขอรับ งินอุด
นุนการตั้งจุดบริการประชาชน   พื่อป้องกัน ละลดอุบัติ ตุทาง

ถนนช่วง ทศกาลปีใ ม่ ละ ทศกาลสงกรานต  ชุมชน/บ้านศรี
ทายาท   มู่ 8  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย
งินอุด นุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  ตั้งจ่าย
จาก งินอุด นุนทั่วไป  (สานักปลัด ทศบาล / ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  2 พ.ศ
.2562   น้าที่  10  ลาดับที่  8 )

โครงการขอรับ งินอุด นุนการตั้งจุดบริการประชาชน  พื่อป้องกัน
ละลดอุบัติ ตุทางถนนช่วง ทศกาลปีใ ม่ ละ ทศกาลสงกรานต  

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชุมชน/บ้าน งอนไก่  มู่ 3 ตาบล
นอง วง อา ภอละ านทราย จัง วัดบุรีรัมย

จานวน 9,000 บาท

พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้าน งอน
ไก่  มู่ 3  จานวน  9,000  บาท  ตามโครงการขอรับ งินอุด นุน
การตั้งจุดบริการประชาชน   พื่อป้องกัน ละลดอุบัติ ตุทางถนน
ช่วง ทศกาลปีใ ม่ ละ ทศกาลสงกรานต  ชุมชน/บ้าน งอน
ไก่  มู่ 3  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด
นุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  ตั้งจ่ายจาก งิน

อุด นุนทั่วไป  (สานักปลัด ทศบาล / ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  พิ่ม ติม ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  2 พ.ศ
.2562   น้าที่  8  ลาดับที่  3 )
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โครงการขอรับ งินอุด นุนการตั้งจุดบริการประชาชน  พื่อป้องกัน
ละลดอุบัติ ตุทางถนนช่วง ทศกาลปีใ ม่ ละ ทศกาลสงกรานต  

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชุมชน/บ้าน นองตา ยา  มู่ 5 
ตาบล นอง วง อา ภอละ านทราย จัง วัดบุรีรัมย

จานวน 9,000 บาท

พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้าน นองตา
ยา    มู่  5 จานวน  9,000  บาท  ตามโครงการขอรับ งินอุด
นุนการตั้งจุดบริการประชาชน   พื่อป้องกัน ละลดอุบัติ ตุทาง

ถนนช่วง ทศกาลปีใ ม่ ละ ทศกาลสงกรานต  ชุมชน/บ้าน นอง
ตา ยา   มู่  5 ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย
งินอุด นุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  ตั้งจ่าย
จาก งินอุด นุนทั่วไป  (สานักปลัด ทศบาล / ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  2 พ.ศ
.2562   น้าที่  9  ลาดับที่  5 )

โครงการขอรับ งินอุด นุนการตั้งจุดบริการประชาชน  พื่อป้องกัน
ละลดอุบัติ ตุทางถนนช่วง ทศกาลปีใ ม่ ละ ทศกาลสงกรานต  

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชุมชน/บ้าน นอง วง  มู่ 2 
ตาบล นอง วง อา ภอละ านทราย จัง วัดบุรีรัมย

จานวน 9,000 บาท

พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้าน นอง
วง    มู่  2  จานวน  9,000  บาท  ตามโครงการขอรับ งินอุด
นุนการตั้งจุดบริการประชาชน   พื่อป้องกัน ละลดอุบัติ ตุทาง

ถนนช่วง ทศกาลปีใ ม่ ละ ทศกาลสงกรานต  ชุมชน/บ้าน นอง
วง   มู่ 2   ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน

อุด นุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  ตั้งจ่ายจาก
งินอุด นุนทั่วไป  (สานักปลัด ทศบาล / ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  พิ่ม ติม ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  2 พ.ศ
.2562   น้าที่  8  ลาดับที่  2 )
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โครงการขอรับ งินอุด นุนการตั้งจุดบริการประชาชน  พื่อป้องกัน
ละลดอุบัติ ตุทางถนนช่วง ทศกาลปีใ ม่ ละ ทศกาลสงกรานต  

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชุมชน/บ้าน นอง ว้า  มู่ 4 
ตาบล นอง วง อา ภอละ านทราย จัง วัดบุรีรัมย

จานวน 9,000 บาท

พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้าน นอง
ว้า   มู่  4  จานวน  9,000  บาท  ตามโครงการขอรับ งินอุด
นุนการตั้งจุดบริการประชาชน   พื่อป้องกัน ละลดอุบัติ ตุทาง

ถนนช่วง ทศกาลปีใ ม่ ละ ทศกาลสงกรานต  ชุมชน/บ้าน นอง
ว้า   มู่  4   ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย

งินอุด นุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  ตั้งจ่าย
จาก งินอุด นุนทั่วไป  (สานักปลัด ทศบาล / ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  2 พ.ศ
.2562   น้าที่  9  ลาดับที่  4 )

โครงการขอรับ งินอุด นุนการตั้งจุดบริการประชาชน  พื่อป้องกัน
ละลดอุบัติ ตุทางถนนช่วง ทศกาลปีใ ม่ ละ ทศกาลสงกรานต  

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชุมชน/บ้านใ ม่ นอง วง  มู่ 12 
ตาบล นอง วง อา ภอละ านทราย จัง วัดบุรีรัมย

จานวน 9,000 บาท

พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้านใ ม่ นอง
วง   มู่  12  จานวน  9,000  บาท  ตามโครงการขอรับ งินอุด
นุนการตั้งจุดบริการประชาชน   พื่อป้องกัน ละลดอุบัติ ตุทาง

ถนนช่วง ทศกาลปีใ ม่ ละ ทศกาลสงกรานต  ชุมชน/บ้านใ ม่
นอง วง   มู่  12  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่า

ด้วย งินอุด นุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  ตั้ง
จ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป  (สานักปลัด ทศบาล / ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  2 พ.ศ
.2562   น้าที่  10  ลาดับที่  12 )
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โครงการขอรับ งินอุด นุนการตั้งจุดบริการประชาชน  พื่อป้องกัน
ละลดอุบัติ ตุทางถนนช่วง ทศกาลปีใ ม่ ละ ทศกาลสงกรานต  

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชุมชน/บ้านใ ม่ นอง ว้า  มู่ 13 
ตาบล นอง วง อา ภอละ านทราย จัง วัดบุรีรัมย

จานวน 9,000 บาท

พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้านใ ม่ นอง
ว้า   มู่  13  จานวน  9,000  บาท  ตามโครงการขอรับ งินอุด
นุนการตั้งจุดบริการประชาชน   พื่อป้องกัน ละลดอุบัติ ตุทาง

ถนนช่วง ทศกาลปีใ ม่ ละ ทศกาลสงกรานต  ชุมชน/บ้านใ ม่
นอง ว้า   มู่  13  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่า

ด้วย งินอุด นุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  ตั้ง
จ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป  (สานักปลัด ทศบาล / ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  2 พ.ศ
.2562   น้าที่  11  ลาดับที่  13 )

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,160,800 บาท

งบบุคลากร รวม 2,800,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 2,800,200 บาท
งิน ดือนพนักงาน จานวน 2,291,700 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้ ก่พนักงาน ทศบาล  พร้อม งินปรับปรุง
งิน ดือนประจาปี  ตามตา น่ง ละอัตราที่  ก.ท.กา นด  โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้ทั้ง  12    ดือน  จานวน  8  อัตรา (กองการ
ศึกษา)

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จานวน 5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
ทศบาล  ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ทศบาล   รื่อง  กา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก กณฑการใ ้
พนักงาน ทศบาล  ลูกจ้าง   ละพนักงานจ้างของ ทศบาลได้รับ
งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  ลงวัน
ที่  18  มิถุนายน  2558  (กองการศึกษา)
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งินประจาตา น่ง จานวน 78,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่งของ ผู้อานวยการกองการ
ศึกษา ตลอดถึงผู้มีสิทธิได้รับ งินประจาตา น่ง   ถือปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
บุรีรัมย   รื่อง   ลัก กณฑ ละ งื่อนไข กี่ยวกับอัตรา งิน ดือน ละ
วิธีการจ่าย งิน ดือน ละประโยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 7)  จ้ง
ตาม นังสือจัง วัดบุรีรัมย  ที่ บร 0023.2/ว 2253  ลงวัน
ที่  13  พฤษภาคม  2559  (กองการศึกษา)

ค่าตอบ ทนพนักงานจ้าง จานวน 399,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จานวน  1  อัตรา   ละพนักงานจ้างทั่ว
ไป  จานวน  2  อัตรา ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงาน ทศบาลจัง วัดบุรีรัมย  รื่อง  ลัก กณฑ กี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่  19  สิง าคม 2557  (กองการศึกษา)

งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 26,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง   ถือ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ทศบาล   รื่อง  กา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก กณฑการใ ้
พนักงาน ทศบาล  ลูกจ้าง   ละพนักงานจ้างของ ทศบาลได้รับ
งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  ลงวัน
ที่  18  มิถุนายน  2558  (กองการศึกษา)

งบดาเนินงาน รวม 360,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 116,600 บาท
ค่าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน ก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นกรณี
พิ ศษ (โบนัส)   ก่พนักงาน ทศบาล ลูกจ้างประจา  พนักงาน
จ้าง ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นด
งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ อันมีลักษณะ ป็น งิน
รางวัลประจาปี ก่พนักงานส่วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557    ละ นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที่  29  กันยายน  2557  (กองการศึกษา)
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ค่าตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ จานวน 5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนการปฏิบัติราชการนอก วลาราชการ รือ
ค่าอา ารทาการนอก วลาใ ้ ก่พนักงาน ทศบาล พนักงาน
จ้าง   รือผู้ที่ได้รับคาสั่งใ ้มาปฏิบัติงาน ร่งด่วนนอก วลา
ราชการ  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ
บิกจ่าย งินตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  (กองการศึกษา)  

งินช่วย ลือการศึกษาบุตร จานวน 11,600 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาใ ้ ก่บุตรพนักงาน
ทศบาล ตลอดถึงผู้มีสิทธิ์ บิกได้  ถือปฏิบัติตาม นังสือประทับ
ตรา  กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  0803/ว 1318   ลงวัน
ที่  4  กรกฎาคม  2559   ละ นังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่
สุด  ที่ กค 0422.3/ว 257  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2559 (กอง
การศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้าง มาบริการ จานวน 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการ  ช่น ค่าจ้าง รงงาน จ้าง
บุคคล  จ้างถ่าย อกสาร  ค่า ย็บ นังสือ รือ ข้าปก นังสือ  ค่า
จ้าง มาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ   ละ
อื่นๆ  ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้  ถือปฏิบัติตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย  ที่  มท 0313.4/ว 1452  ลงวัน
ที่  27  พฤษภาคม  2541  นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559   ละ
นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน

ที่ 10 กรกฎาคม 2563 (กองการศึกษา)
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ละนอกราชอาณาจักร  ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทางไปราชการ  ค่า

พา นะ  ค่า ช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่าน
ทางด่วนพิ ศษ  ค่าธรรม นียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะ บียน
ต่างๆ  ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการ ดินทางไปราชการ   รืออบรม
สัมมนาของพนักงาน ทศบาล พนักงานครู ทศบาล   พนักงาน
จ้าง คณะผู้บริ าร ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   ละการ ข้ารับการฝึกอบรมของ
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
.2555  รวม ก้ไข พิ่ม ติม   นังสือกระทรวงม าดไทย  ที่ มท
 0808.2/ว 037 ลงวันที่ 25  ธันวาคม  2556   ละ นังสือ
กระทรวงม าดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4952  ลงวัน
ที่  19  ธันวาคม  2556  

ค่าบารุงรักษา ละซ่อม ซม จานวน 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษา ละซ่อม ซม  (รายจ่าย พื่อซ่อม ซม
บารุงรักษา  พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)   ช่น  รถยนต  รถ
บรรทุกน้า   ครื่องพิมพดีด  ครื่องคอมพิว ตอร โตะ –  ก้าอี้ กล้อง
ถ่ายรูป  ครื่องถ่าย อกสาร   ครื่องโทรสาร  ละอื่นๆ ที่ ข้า
ประ ภทรายจ่ายนี้  (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 84,000 บาท
วัสดุสานักงาน จานวน 44,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานัก
งาน   ช่น กระดาษ  ฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง  ธงชาติ ตลอด
จนสิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ รือจ้างพิมพ   ละวัสดุสานักงาน
อื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้ ถือปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริม
การปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27  มิถุนายน 2559  (กองการศึกษา)
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วัสดุคอมพิว ตอร จานวน 40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร   ช่น  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล  ตลับผง มึกสา รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร  กระดาษต่อ
นื่อง   มาส   ครื่องกระจายสัญญาณ   ละอื่นๆ ที่ ข้าประ ภท
รายจ่ายนี้ถือปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27  มิถุนายน 2559  (กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 19,265,600 บาท
งบบุคลากร รวม 5,945,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 5,945,900 บาท
งิน ดือนพนักงาน จานวน 4,165,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้ ก่พนักงานครู ทศบาล  ครูผู้ดู ล
ด็ก  พร้อม งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปี  ตามตา น่ง ละ
อัตราที่  กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่นกา นด  โดยคานวณตั้ง
จ่ายไว้ทั้ง  12    ดือน  จานวน  13  อัตรา (กองการศึกษา)

งินวิทยฐานะ จานวน 252,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินวิทยฐานะใ ้ ก่พนักงานครู ทศบาลถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ งิน ดือน  งินวิทยฐานะ  ละ งินประจา
ตา น่ง  ข้าราชการครู ละบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับ
ที่  2)  พ.ศ.2554  (กองการศึกษา)

ค่าตอบ ทนพนักงานจ้าง จานวน 1,444,800 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตา น่ง  ผู้ดู ล
ด็ก (ทักษะ) จานวน  7  อัตรา   ละพนักงานจ้างทั่วไป  ตา น่ง
ผู้ดู ล ด็ก (ทั่วไป)  จานวน  3  อัตรา ถือปฏิบัติตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัดบุรีรัมย  รื่อง  ลัก กณฑ กี่ยว
กับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่  19  สิง าคม 2557  (กอง
การศึกษา)
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งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 84,100 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงาน
จ้าง ตา น่ง  ผู้ดู ล ด็ก (ทักษะ)  ผู้ดู ล ด็ก (ทั่วไป)  ประจา
ศูนยพัฒนา ด็ก ล็ก  9  ่ง  ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงาน ทศบาล   รื่อง  กา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก
กณฑการใ ้พนักงาน ทศบาล  ลูกจ้าง   ละพนักงานจ้างของ
ทศบาลได้รับ งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  ลงวัน
ที่  18  มิถุนายน  2558  (กองการศึกษา)

งบดาเนินงาน รวม 7,099,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 232,000 บาท
ค่าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน ก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นกรณี
พิ ศษ (โบนัส)   ก่พนักงานครู ทศบาล  ครูผู้ดู ล ด็ก  ผู้ช่วยครูผู้
ดู ล ด็ก  ปฏิบัติ น้าที่ดู ล ด็ก  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยการกา นด งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นกรณี
พิ ศษ อันมีลักษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี ก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.2557    ละ นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3072  ลงวันที่  29  กันยายน  2557  (กองการศึกษา)

งินช่วย ลือการศึกษาบุตร จานวน 132,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาใ ้ ก่บุตรพนักงานครู
ทศบาล  ตลอดถึงผู้มีสิทธิ์ บิกได้  ถือปฏิบัติตาม นังสือประทับ
ตรา  กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  0803/ว 1318  ลงวัน
ที่  4  กรกฎาคม  2559   ละ นังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่
สุด  ที่ กค 0422.3/ว 257  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2559 (กอง
การศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 2,827,700 บาท
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้าง มาบริการ จานวน 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการ  ช่น ค่าจ้าง รงงาน จ้าง
บุคคล  จ้างถ่าย อกสาร  ค่า ย็บ นังสือ รือ ข้าปก นังสือ  ค่า
จ้าง มาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ   ละ
อื่นๆ  ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้  ถือปฏิบัติตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย  ที่  มท 0313.4/ว 1452  ลงวัน
ที่  27  พฤษภาคม  2541  นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559   ละ
นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน

ที่ 10 กรกฎาคม 2563 (กองการศึกษา)
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ละนอกราชอาณาจักร  ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทางไปราชการ  ค่า

พา นะ  ค่า ช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่าน
ทางด่วนพิ ศษ  ค่าธรรม นียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะ บียน
ต่างๆ  ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการ ดินทางไปราชการ   รืออบรม
สัมมนาของ พนักงานครู ทศบาล  พนักงานจ้าง ประจาศูนย
พัฒนา ด็ก ล็กทั้ง  9   ่ง  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   ละการ ข้ารับการฝึก
อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  ระ บียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่
ท้องถิ่นพ.ศ.2555  รวม ก้ไข พิ่ม ติม   นังสือกระทรวง
ม าดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 037 ลงวัน
ที่ 25  ธันวาคม  2556   ละ นังสือกระทรวงม าดไทย  ที่ มท
 0808.2/ว 4952  ลงวันที่  19  ธันวาคม  2556  (กองการศึกษา)
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โครงการ ข่งขันทักษะ ละพัฒนาการของ ด็กปฐมวัย จานวน 30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ข่งขันทักษะ ละพัฒนาการของ ด็ก
ปฐมวัย  ของศูนยพัฒนา ด็ก ล็ก  9   ่ง   ช่น  ค่าตอบ ทนคณะ
กรรมการ  วัสดุ  อุปกรณ   ละอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่าย
นี้  (กองการศึกษา/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม
ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  2  พ.ศ.2563   น้าที่  9 ลาดับ
ที่  9)  

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา จานวน 50,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ
ศึกษา  ช่น ค่าอา าร วัสดุ อุปกรณ  ละอื่นๆที่ ข้าประ ภทราย
จ่ายนี้  ถือปฏิบัติ   ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม ละ  การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557  ละ นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.213446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (กองการ
ศึกษา/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน
ปลง  ฉบับที่ 2  พ.ศ.2563   น้าที่ 7 ลาดับที่  3)  

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริ ารสถานศึกษา จานวน 2,557,700 บาท

- ค่าอา ารกลางวัน  ตั้งไว้  1,739,500  บาท  สา รับศูนยพัฒนา
ด็ก ล็กในสังกัด ทศบาลตาบล นอง วง   พื่อจ่าย ป็นค่าอา าร
กลางวัน จานวน  355 คน  (ข้อมูล  ณ 10  กรกฎาคม  2563
)    ป็น วลา 245 วัน  ถือปฏิบัติตาม นบท้าย นังสือกระทรวง
ม าดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 4110  ลงวันที่  14
  กรกฎาคม  2563  (กองการศึกษา/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  1  พ.ศ.2562
   น้าที่ 11  ลาดับที่  11)   
- ค่าจัดการ รียนการสอนราย ัว  ตั้งไว้  603,500  บาท  สา รับ
ศูนยพัฒนา ด็ก ล็กในสังกัด ทศบาลตาบล นอง วง จานวน  9
   ่ง   พื่อจ่าย ป็นค่าจัดการ รียนการสอน/ราย ัวสา รับ ด็ก
ศูนยพัฒนา ด็ก ล็กในสังกัด ทศบาลตาบล นอง
วง  จานวน  355  คน (ข้อมูล ณ 10  กรกฎาคม  2563) ถือ

ปฏิบัติตาม นบท้าย นังสือกระทรวงม าดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0816.2/ว 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม 2563 (กองการ
ศึกษา/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน
ปลง  ฉบับที่  1  พ.ศ.2562   น้าที่  11  ลาดับที่  12)  
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- ค่า ครื่อง บบนัก รียน  ตั้งไว้  57,000 บาท สา รับศูนยพัฒนา
ด็ก ล็กในสังกัด ทศบาลตาบล นอง วง  จานวน  9   ่ง   พื่อ
จ่าย ป็นค่า ครื่อง บบนัก รียนสา รับ ด็กศูนยพัฒนา ด็ก ล็กใน
สังกัด ทศบาลตาบล นอง วง  จานวน  190 คน  (ข้อมูล ณ 10
 กรกฎาคม  2563) อัตราคนละ 300 บาท/ปี ถือปฏิบัติตาม นบ
ท้าย นังสือกระทรวงม าดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว
 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม 2563 (กองการศึกษา/ ผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563   น้าที่  8  ลาดับที่  4)    
- ค่า นังสือ รียน  ตั้งไว้  38,000  บาท  สา รับศูนยพัฒนา ด็ก
ล็กในสังกัด ทศบาลตาบล นอง วง  จานวน  9   ่ง   พื่อจ่าย
ป็นค่า นังสือ รียนสา รับ ด็กศูนยพัฒนา ด็ก ล็กในสังกัด
ทศบาลตาบล   นอง วง  จานวน  190  คน  (ข้อมูล ณ 10
 กรกฎาคม  2563) อัตราคนละ  200  บาท/ปี  ถือปฏิบัติตาม
นบท้าย นังสือกระทรวงม าดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว

 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม 2563 (กองการศึกษา/ ผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับ
ที่  2  พ.ศ.2563   น้าที่  8  ลาดับที่  5)    
- ค่าอุปกรณการ รียน  ตั้งไว้  38,000  บาท  สา รับศูนยพัฒนา
ด็ก ล็กในสังกัด ทศบาลตาบล นอง วง  จานวน  9   ่ง   พื่อ
จ่าย ป็น  ค่าอุปกรณการ รียนสา รับ ด็กศูนยพัฒนา ด็ก ล็กใน
สังกัด ทศบาลตาบล นอง วง  จานวน  190  คน  (ข้อมูล ณ  10
  กรกฎาคม  2563)  อัตราคนละ  200  บาท/ปี  ถือปฏิบัติตาม
นบท้าย นังสือกระทรวงม าดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว

 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม 2563 (กองการศึกษา/ ผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับ
ที่  2  พ.ศ.2563   น้าที่  8  ลาดับที่  6)  
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้ รียน ตั้งไว้  81,700 บาท  สา รับศูนย
พัฒนา ด็ก ล็กในสังกัด ทศบาลตาบล นอง วง  จานวน  9
   ่ง   พื่อจ่าย ป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้ รียนสา รับ ด็กศูนย
พัฒนา ด็ก ล็กในสังกัด ทศบาลตาบล นอง วง  จานวน  190
 คน  (ข้อมูล ณ  10  กรกฎาคม  2563)  อัตราคนละ  430
  บาท/ปี ถือปฏิบัติตาม นบท้าย นังสือกระทรวง
ม าดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 4110  ลงวันที่  14
  กรกฎาคม 2563 (กองการศึกษา/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
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-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  2  พ.ศ.2563   น้าที่  8
  ลาดับที่  7)  

โครงการอบรมค่ายร่วมใจ พิ่มพื้นที่สร้างสรรคสา รับ ด็ก ละ
ยาวชน

จานวน 30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการค่ายร่วมใจ พิ่มพื้นที่สร้าง
สรรคสา รับ ด็ก ละ ยาวชน   ช่น  ค่าตอบ ทน
วิทยากร  วัสดุ  อุปกรณ   ละอื่นๆ  ที่ ข้าประ ภทรายจ่าย
นี้  (กองการศึกษา/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   พิ่ม
ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  2  พ.ศ.2563   น้าที่  9  ลาดับ
ที่  8) 

ค่าบารุงรักษา ละซ่อม ซม จานวน 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษา ละซ่อม ซม  (รายจ่าย พื่อซ่อม ซม
บารุงรักษา  พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)   ช่น  รถ
ยนต   ครื่องคอมพิว ตอร โตะ –  ก้าอี้ กล้องถ่ายรูป  ครื่องถ่าย
อกสาร   ครื่องโทรสาร  ละอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่าย
นี้    (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 3,980,000 บาท
วัสดุสานักงาน จานวน 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานัก
งาน   ช่น กระดาษ  ฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง  ธงชาติ ตลอด
จนสิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ รือจ้างพิมพ   ละวัสดุสานักงาน
อื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้ สา รับศูนยพัฒนา ด็ก ล็ก
ทั้ง  9   ่ง  ถือปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27  มิถุนายน 2559   (กองการศึกษา)

วัสดุไฟฟ้า ละวิทยุ จานวน 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ละวิทยุ    ช่น อุปกรณ
ไฟฟ้า   ลอดไฟ  สายไฟ   ต้า สียบ  ไมโครโฟน  ลาโพง  ปลั๊ก
ไฟฟ้า   ละอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้ สา รับศูนยพัฒนา ด็ก
ล็กทั้ง  9   ่ง  ถือปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27  มิถุนายน 2559  (กองการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 100,000 บาท
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พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัว   ช่น  ถัง
ขยะ  ถาด  น้ายาล้างจาน   ละอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่าย
นี้  สา รับศูนยพัฒนา ด็ก ล็กทั้ง  9   ่ง  ถือปฏิบัติตาม นังสือ
กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559  (กองการศึกษา)

ค่าอา าร สริม (นม) จานวน 3,660,000 บาท

- นัก รียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.)  ตั้งไว้  2,979,700  บาท   พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
อา าร สริม (นม)  วัสดุสิ้น ปลือง   ช่น  นม ใ ้ ก่นัก รียนใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  (นัก
รียนชั้นอนุบาล – ป.6)  จานวน จานวน  1555  คน (ข้อมูล ณ
  10  กรกฎาคม  2563)  ป็น วลา  260  วัน  ถือปฏิบัติตาม นบ
ท้าย นังสือกระทรวงม าดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว
 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม 2563  (กองการศึกษา/ ผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับ
ที่  1  พ.ศ.2562   น้าที่  12  ลาดับที่  13)    
-  ด็กปฐมวัยประจาศูนยพัฒนา ด็ก ล็ก  ตั้งไว้  680,300
  บาท   พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุอา าร สริม (นม)  วัสดุสิ้น
ปลือง   ช่น  นม  สา รับ ด็กประจาศูนยพัฒนา ด็ก ล็ก
จานวน  355  คน (ข้อมูล ณ  10  กรกฎาคม  2563)  ป็น
วลา  260  วัน  ถือปฏิบัติตาม นบท้าย นังสือกระทรวง
ม าดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 4110  ลงวันที่  14
  กรกฎาคม 2563 (กองการศึกษา/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  1  พ.ศ.2562
   น้าที่  11  ลาดับที่  10)  

วัสดุก่อสร้าง จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง   ช่น  ไม้
ต่างๆ  ทิน นอร  สี   ปรงทาสี  ท่อน้า ละอุปกรณประปา   ละ
วัสดุอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้  สา รับศูนยพัฒนา ด็ก ล็ก
ทั้ง  9   ่ง  ถือปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27  มิถุนายน 2559   (กองการศึกษา)
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วัสดุ ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น จานวน 15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น  ช่น น้ามัน
ดี ซล  น้ามัน บนซิน    กส ุงต้ม  น้ามัน ล่อลื่น น้ามัน
ครื่อง น้ามันจารบี ละอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้ สา รับรถ
ยนต รถจักรยานยนต  ครื่องตัด ญ้า  ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ประจาศูนยพัฒนา ด็ก ล็กทั้ง  9   ่ง  ถือปฏิบัติตาม นังสือกรม
ส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน 2559  (กองการศึกษา)

วัสดุการ กษตร จานวน 30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุการ กษตร   ช่น  สาร คมีป้องกัน ละ
กาจัดศัตรูพืช ละสัตว  พันธุพืช  พันธุสัตวปีก ละสัตว
น้า  ปุย   ละอื่นๆ  ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้  สา รับศูนยพัฒนา
ด็ก ล็กทั้ง  9   ่ง  ถือปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27  มิถุนายน 2559  (กองการศึกษา)

วัสดุ ครื่อง ต่งกาย จานวน 5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ครื่อง ต่งกาย   ช่น  ถุงมือ   ครื่อง
บบ   สื้อ กาง กง  ผ้า   ครื่อง มายยศ ละสังกัด  ถุง
ท้า  รอง ท้า   ข็มขัด   มวก  รวมถึง ครื่อง ต่งกายของผู้ปฏิบัติ
งานด้านป้องกัน ละควบคุมโรคติดต่อ  งานฉีดพ่นสาร คมี   ละ
อื่นๆ  ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้ สา รับศูนยพัฒนา ด็ก ล็ก
ทั้ง  9   ่ง  ถือปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27  มิถุนายน 2559   ละ นังสือกระทรวงม าดไทย  ที่  มท
 0307/ว 384  ลงวันที่  16  กุมภาพันธ  2536 (กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จานวน 40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าไฟฟ้าของศูนยพัฒนา ด็ก ล็ก  ที่อยู่ในสังกัด
ทศบาลตาบล นอง วง  จานวน  9   ่ง (กองการศึกษา)

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล จานวน 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าน้าประปาของศูนยพัฒนา ด็ก ล็ก  ที่อยู่ในสังกัด
ทศบาลตาบล นอง วง จานวน  9   ่ง  (กองการศึกษา) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 6,220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 6,220,000 บาท
งินอุด นุนส่วนราชการ

โครงการขอรับ งินอุด นุนอา ารกลางวันสา รับนัก รียนโรง รียน
บ้าน นอง ว้า     ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จานวน 824,000 บาท

พื่ออุด นุนโรง รียนบ้าน นอง ว้า  ตามโครงการขอรับ งินอุด
นุนอา ารกลางวันสา รับนัก รียนโรง รียนบ้าน นอง ว้า  ชั้น

อนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ประจาปีงบ
ประมาณ 2564   ป็น วลา  200 วัน จานวน ด็กนัก
รียน  206 คน (จัดสรรใ ้ ด็ก ล็ก,  ด็กอนุบาล ละ ด็ก ป.1-ป
.6  ใช้ข้อมูลจานวน ด็ก ณ 10 กรกฎาคม 2563  อัตรามื้อ
ละ  20  บาท/คน ถือปฏิบัติตาม นบท้าย นังสือกระทรวง
ม าดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110  ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563  (กองการศึกษา/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  1  พ.ศ
.2562   น้าที่  14  ลาดับที่  21)  

โครงการอา ารกลางวัน จานวน 2,600,000 บาท

-  พื่ออุด นุนโรง รียนบ้าน ท่นทัพไทย จานวน  492,000
  บาท  ตามโครงการอา ารกลางวันนัก รียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรง รียนบ้าน ท่นทัพไทย ปีงบ
ประมาณ 2564   ป็น วลา 200 วัน จานวน ด็กนัก รียน 123
 คน (จัดสรรใ ้ ด็ก ล็ก, ด็กอนุบาล ละ ด็ก ป.1-ป.6 ใช้ข้อมูล
จานวน ด็ก ณ  10 กรกฎาคม 2563  อัตรามื้อละ  20
  บาท/คน ถือปฏิบัติตาม นบท้าย นังสือกระทรวง
ม าดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110  ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 (กองการศึกษา/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  1  พ.ศ.2562  น้าที่  15
  ลาดับที่  25)   
-  พื่ออุด นุนโรง รียนบ้านบาระ นะ  จานวน  564,000
 บาท  ตามโครงการอา ารกลางวัน ป็น วลา 200 วัน จานวน ด็ก
นัก รียน 141 คน (จัดสรรใ ้ ด็ก ล็ก, ด็กอนุบาล ละ ด็ก ป.1-ป.6
 ใช้ข้อมูลจานวน ด็ก ณ  10 กรกฎาคม 2563  อัตรามื้อละ  20
  บาท/คน ถือปฏิบัติตาม นบท้าย นังสือกระทรวง
ม าดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110  ลงวันที่ 14
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 กรกฎาคม 2563 (กองการศึกษา/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  1 พ.ศ.2562   น้าที่  15
  ลาดับที่  23)    
-  พื่ออุด นุนโรง รียนบ้านผไทรวมพล  จานวน  340,000
 บาท  ตามโครงการอา ารกลางวัน ป็น วลา 200 วัน จานวน ด็ก
นัก รียน 85 คน (จัดสรรใ ้ ด็ก ล็ก, ด็กอนุบาล ละ ด็ก ป.1-ป.6
 ใช้ข้อมูลจานวน ด็ก ณ  10 กรกฎาคม 2563  อัตรามื้อละ  20
  บาท/คน ถือปฏิบัติตาม นบท้าย นังสือกระทรวง
ม าดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110  ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563  (กองการศึกษา/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  1  พ.ศ.2562   น้าที่ 15
  ลาดับที่  26)    
-  พื่ออุด นุนโรง รียนบ้านราษฎรรัก ดน  จานวน  448,000
 บาท  ตามโครงการอา ารกลางวัน        ป็น วลา 200
 วัน จานวน ด็กนัก รียน 112 คน (จัดสรรใ ้ ด็ก ล็ก, ด็กอนุบาล
ละ ด็ก ป.1-ป.6 ใช้ข้อมูลจานวน ด็ก ณ  10 กรกฎาคม 2563

  อัตรามื้อละ  20  บาท/คน ถือปฏิบัติตาม นบท้าย นังสือ
กระทรวงม าดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110  ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563 (กองการศึกษา/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  1  พ.ศ.2562
   น้าที่  15 ลาดับที่  24)  
-  พื่ออุด นุนโรง รียนบ้าน งอนไก่ (โคกสง่า)  จานวน  756,000
 บาท   ตามโครงการอา ารกลางวัน  ป็น วลา  200  วัน  จานวน
ด็กนัก รียน  189  คน  (จัดสรรใ ้ ด็ก ล็ก,  ด็กอนุบาล ละ
ด็ก ป.1-ป.6  ใช้ข้อมูลจานวน ด็ก ณ  10 กรกฎาคม 2563
  อัตรามื้อละ  20  บาท/คน ถือปฏิบัติตาม นบท้าย นังสือ
กระทรวงม าดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110  ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563  (กองการศึกษา/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  1 พ.ศ.2562
   น้าที่  14  ลาดับที่  20)  

โครงการอา ารกลางวันโรง รียนบ้านปากช่อง จานวน 1,248,000 บาท
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พื่ออุด นุนโรง รียนบ้านปากช่อง  ตามโครงการอา ารกลางวัน
โรง รียนบ้านปากช่อง   ป็น วลา  200  วัน  จานวน ด็กนัก
รียน  312  คน  (จัดสรรใ ้ ด็ก ล็ก,  ด็กอนุบาล ละ ด็ก ป.1-ป
.6  ใช้ข้อมูลจานวน ด็ก ณ  10 กรกฎาคม 2563  อัตรามื้อ
ละ  20  บาท/คน    ถือปฏิบัติตาม นบท้าย นังสือกระทรวง
ม าดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 4110  ลงวัน
ที่  14  กรกฎาคม  2563  (กองการศึกษา/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  1 พ.ศ
.2562   น้าที่  13  ลาดับที่ 18)    

โครงการอา ารกลางวันโรง รียนบ้าน นองตา ยา จานวน 728,000 บาท

พื่ออุด นุนโรง รียนบ้าน นองตา ยา ตามโครงการอา ารกลาง
วันโรง รียนบ้าน นองตา ยา ป็น วลา 200 วัน จานวน ด็กนัก
รียน 182 คน (จัดสรรใ ้ ด็ก ล็ก, ด็กอนุบาล ละ ด็ก ป.1-ป.6 ใช้
ข้อมูลจานวน ด็ก ณ  10 กรกฎาคม 2563  อัตรามื้อ
ละ  20  บาท/คน ถือปฏิบัติตาม นบท้าย นังสือกระทรวง
ม าดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110  ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563 (กองการศึกษา/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  1 พ.ศ
.2562   น้าที่  14  ลาดับที่  22)  

โครงการอา ารกลางวันโรง รียนบ้าน นอง วง จานวน 820,000 บาท

พื่ออุด นุนโรง รียนบ้าน นอง วง  ตามโครงการอา ารกลางวัน
โรง รียนบ้าน นอง วง   ป็น วลา  200  วัน  จานวน ด็กนัก
รียน  205  คน  (จัดสรรใ ้ ด็ก ล็ก,  ด็กอนุบาล ละ ด็ก ป.1-ป
.6  ใช้ข้อมูลจานวน ด็ก ณ  10 กรกฎาคม 2563  อัตรามื้อ
ละ  20  บาท/คน  ถือปฏิบัติตาม นบท้าย นังสือกระทรวง
ม าดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110  ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563 (กองการศึกษา/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  1  พ.ศ
.2562   น้าที่  14  ลาดับที่  19)   

วันที่พิมพ : 19/8/2563  14:03:13 น้า : 48/111



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 7,387,942 บาท

งบบุคลากร รวม 2,563,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 2,563,440 บาท
งิน ดือนพนักงาน จานวน 956,520 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้ ก่พนักงาน ทศบาล พร้อม งินปรับปรุง
งิน ดือนประจาปี ตามตา น่ง ละอัตราที่  ก.ท.กา นด  โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้ทั้ง 12  ดือน จานวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จานวน 49,500 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
ทศบาล  ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ทศบาล   รื่อง  กา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก กณฑการใ ้
พนักงาน ทศบาล  ลูกจ้าง   ละพนักงานจ้างของ ทศบาลได้รับ
งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  ลงวัน
ที่  18  มิถุนายน  2558  ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองสาธารณสุข
ละสิ่ง วดล้อม)

งินประจาตา น่ง จานวน 78,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่งของผู้อานวยการกองสาธารณสุข
ละสิ่ง วดล้อม  ตลอดถึงผู้มีสิทธิได้รับ งินประจาตา น่ง   ถือ

ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
บุรีรัมย   รื่อง   ลัก กณฑ ละ งื่อนไข กี่ยวกับอัตรา งิน ดือน ละ
วิธีการจ่าย งิน ดือน ละประโยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 7)  จ้ง
ตาม นังสือจัง วัดบุรีรัมย  ที่ บร 0023.2/ว 2253  ลงวัน
ที่  13  พฤษภาคม  2559  ตั้งจ่ายจาก งินรายได้    (กองสาธารณ
สุข ละสิ่ง วดล้อม)

ค่าตอบ ทนพนักงานจ้าง จานวน 1,334,280 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนพนักงานจ้าง   ยก ป็น  พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  จานวน  1  อัตรา  พนักงานจ้างทั่ว
ไป จานวน  11  อัตรา  ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงาน ทศบาลจัง วัดบุรีรัมย  รื่อง  ลัก กณฑ กี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่  19  สิง าคม 2557 ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)
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งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 145,140 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง   ถือ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ทศบาล   รื่อง  กา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก กณฑการใ ้
พนักงาน ทศบาล  ลูกจ้าง   ละพนักงานจ้างของ ทศบาลได้รับ
งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  ลงวัน
ที่  18  มิถุนายน  2558 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองสาธารณสุข
ละสิ่ง วดล้อม)

งบดาเนินงาน รวม 4,502,002 บาท
ค่าตอบแทน รวม 145,000 บาท
ค่าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน ก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นกรณี
พิ ศษ (โบนัส)   ก่พนักงาน ทศบาล ลูกจ้างประจา  พนักงาน
จ้าง ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นด
งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ อันมีลักษณะ ป็น งิน
รางวัลประจาปี ก่พนักงานส่วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557    ละ นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที่  29  กันยายน  2557 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองสาธารณสุข
ละสิ่ง วดล้อม)

ค่าตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ จานวน 30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนการปฏิบัติราชการนอก วลาราชการ รือ
ค่าอา ารทาการนอก วลาใ ้ ก่ พนักงาน ทศบาล พนักงาน
จ้าง ลูกจ้าง   รือผู้ที่ได้รับคาสั่งใ ้มาปฏิบัติงาน ร่งด่วนนอก วลา
ราชการ ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ บิก
จ่าย งินตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กอง
สาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)
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งินช่วย ลือการศึกษาบุตร จานวน 15,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาใ ้ ก่บุตรพนักงาน
ทศบาล บุตรลูกจ้างประจา  ตลอดถึงผู้มีสิทธิ์ บิกได้  ถือปฏิบัติ
ตาม นังสือประทับตรา  กรมส่ง สริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ที่  0803/ว 1318  ลงวันที่  4  กรกฎาคม  2559   ละ
นังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่ กค 0422.3/ว 257  ลงวัน

ที่  28  มิถุนายน  2559  ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองสาธารณสุข
ละสิ่ง วดล้อม)

ค่าใช้สอย รวม 3,777,002 บาท
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้าง มาบริการ จานวน 120,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการ   ช่น  จ้างถ่าย อกสาร  ค่า ย็บ
นังสือ รือ ข้าปก นังสือ  ละอื่นๆ  ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้  ถือ

ปฏิบัติตาม นังสือกระทรวงม าดไทย  ที่  มท 0313.4/ว
 1452  ลงวันที่  27  พฤษภาคม  2541  ละ นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2559 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองสาธารณสุข
ละสิ่ง วดล้อม)

ค่าจ้าง มาบริการ ก็บขนขยะ จานวน 400,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการ ก็บขนขยะ  ถือปฏิบัติตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทย  ที่  มท 0313.4/ว 1452  ลงวัน
ที่  27  พฤษภาคม  2541  ละ นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559  ตั้ง
จ่ายจาก งินรายได้จานวน  200,000  บาท   งินอุด นุนทั่วไป
จานวน  200,000  บาท  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชในราชอาณาจักร ละ
นอกราชอาณาจักร  ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทางไปราชการ  ค่า
พา นะ  ค่า ช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่าน
ทางด่วนพิ ศษ  ค่าธรรม นียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะ บียน
ต่างๆ  ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการ ดินทางไปราชการ   รืออบรม
สัมมนาของพนักงาน ทศบาล พนักงานครู ทศบาล  ลูกจ้าง
ประจา  พนักงานจ้าง คณะผู้บริ าร สมาชิกสภา ทศบาลตาบล
นอง วง  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้

จ่ายในการฝึกอบรม   ละการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557  ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการ ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2555  รวม
ก้ไข พิ่ม ติม   นังสือกระทรวงม าดไทย  ที่ มท 0808.2/ว

 037 ลงวันที่ 25  ธันวาคม  2556   ละ นังสือกระทรวง
ม าดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4952  ลงวัน
ที่  19  ธันวาคม  2556  ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองสาธารณสุข
ละสิ่ง วดล้อม)

โครงการ งินอุด นุนสา รับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการใ ้
บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยถ่ายโอนใ ้ ก่องคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานีอนามัย นองตา ยา

จานวน 1,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนสา รับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการ
ใ ้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยถ่ายโอนใ ้ ก่องคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานีอนามัย นองตา ยา  ถือปฏิบัติตาม
นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท

 0810.5/ว 2072  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561 ตั้งจ่ายจาก งิน
อุด นุนทั่วไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  น้าที่  90  ลาดับที่  6)
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โครงการ งินอุด นุนสา รับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการใ ้
บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยถ่ายโอนใ ้ ก่องคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานีอนามัย นอง ว้า

จานวน 1,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนสา รับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการ
ใ ้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยถ่ายโอนใ ้ ก่องคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานีอนามัย นอง ว้า  ถือปฏิบัติตาม
นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท

 0810.5/ว 2072  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561 ตั้งจ่ายจาก งิน
อุด นุนทั่วไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  น้าที่  90  ลาดับที่  5)  

โครงการบริ ารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จานวน 130,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ   ช่น  ค่าป้าย  ค่า
วิทยากร  ค่าอา ารกลางวัน  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม  ค่า
วัสดุ อุปกรณสาธิตการลด ละคัด ยกขยะมูลฝอยในชุมชน  ถือ
ปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม ละการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557   ละ นังสือกระทรวงม าดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 3446  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2548  ตั้งจ่ายจาก งิน
อุด นุนทั่วไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  น้าที่  132  ลาดับที่  4)

โครงการป้องกัน ละควบคุมโรคไข้ ลือดออก จานวน 250,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน ละควบคุมโรคไข้
ลือดออก   ช่น  ค่าจัดซื้อทรายกาจัดลูกน้ายุงลาย  ค่าจัดซื้อสาร
คมีพ่น มอกควัน  ค่าน้ามัน ชื้อ พลิง   ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ ข้า
ประ ภทรายจ่ายนี้  ถือปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0891.3/ว 512  ลงวัน
ที่  16  มีนาคม  2552 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้
จานวน  100,000  บาท   งินอุด นุนทั่วไป
จานวน  150,000  บาท  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  น้าที่  89  ลาดับที่  1) 
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โครงการป้องกัน ละควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จานวน 130,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน ละควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า   ช่น  ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ค่าจัดซื้อ
อุปกรณการฉีดวัคซีน  ค่าจัดซื้อน้า ข็งสา รับรักษาอุณ ภูมิขณะ
ออก น่วยบริการตามชุมชน  ค่าป้ายไวนิล  ค่าถ่าย อกสาร   ละ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้  ถือปฏิบัติตาม นังสือ
กระทรวงม าดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.5/ว 0994  ลงวัน
ที่  24  กุมภาพันธ  2560   ละ นังสือกรมส่ง สริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.5/729  ลงวัน
ที่  31 มีนาคม  2560 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป  (กอง
สาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)   พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  2  พ.ศ
.2563   น้าที่  10  ลาดับที่  2)

โครงการปันร่วมใจต้านภัยยา สพติด จานวน 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปันร่วมใจต้านภัยยา สพ
ติด   ช่น  ค่าจัด ตรียมสถานที่  ค่าน้าดื่ม   ละอื่นๆ  ที่ ข้า
ประ ภทรายจ่ายนี้  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่า
ด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ ข่งขันกีฬา
ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการ ข่งขันกีฬาขององคกรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป  (กอง
สาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่ 2  พ.ศ
.2563   น้าที่ 10  ลาดับที่  3)
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โครงการพัฒนาศักยภาพทีมควบคุมโรคระดับตาบลด้านการพ่นสาร
คมีกาจัดยุงลาย ละ มลง

จานวน 18,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ   ช่น  ค่าป้าย  ค่า
วิทยากร  ค่าอา ารกลางวัน  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม  ค่า
วัสดุ อุปกรณสาธิตการลด ละคัด ยกขยะมูลฝอยในชุมชน  ถือ
ปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม ละการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557   ละ นังสือกระทรวงม าดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 3446  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2548  ตั้งจ่ายจาก งิน
อุด นุนทั่วไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่ 2  พ.ศ
.2563   น้าที่ 10  ลาดับที่ 1)

โครงการ พิ่มพื้นที่สี ขียว ล่ง รียนรู้ธรรมชาติ จานวน 80,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ   ช่น  ค่าป้าย  ค่า
วิทยากร  ค่าอา ารกลางวัน  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม  ค่า
วัสดุ อุปกรณสาธิตการลด ละคัด ยกขยะมูลฝอยในชุมชน  ถือ
ปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม ละการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557   ละ นังสือกระทรวงม าดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 3446  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2548  ตั้งจ่ายจาก งิน
อุด นุนทั่วไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่ 2  พ.ศ
.2563   น้าที่ 16  ลาดับที่ 2)

โครงการม กรรมรณรงคส่ง สริมสุขภาพ จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น  ค่าใช้จ่ายตามโครงการม กรรมรณรงคส่ง สริม
สุขภาพ  ช่น  ค่าจัด ตรียมสถานที่  ค่าน้าดื่ม   ละอื่นๆ  ที่ ข้า
ประ ภทรายจ่ายนี้  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่า
ด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ ข่งขันกีฬา
ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการ ข่งขันกีฬาขององคกรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองสาธารณสุข
ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม
ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่ 2  พ.ศ.2563   น้าที่ 10  ลาดับที่ 4)
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จานวน 97,800 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ถือปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.5/ว 2072  ลงวัน
ที่  5  กรกฎาคม  2561 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป  (กอง
สาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  น้าที่  91  ลาดับที่  11)

โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว ละขึ้นทะ บียนสัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

จานวน 11,202 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว ละ
ขึ้นทะ บียนสัตวตามโครงการ ถือปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริม
การปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.5/ว 2072  ลงวัน
ที่  5  กรกฎาคม  2561  ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป (กอง
สาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  น้าที่ 92 ลาดับที่  12)

โครงการ มู่บ้านต้น บบสิ่ง วดล้อมการบริ ารจัดการขยะ จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ   ช่น  ค่าป้าย  ค่า
วิทยากร  ค่าอา ารกลางวัน  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม  ค่า
วัสดุ อุปกรณสาธิตการลด ละคัด ยกขยะมูลฝอยในชุมชน  ถือ
ปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม ละการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557   ละ นังสือกระทรวงม าดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 3446  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2548  ตั้งจ่ายจาก งิน
อุด นุนทั่วไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่ 2  พ.ศ
.2563   น้าที่ 16  ลาดับที่ 1)

วันที่พิมพ : 19/8/2563  14:03:13 น้า : 56/111



โครงการอบรม ชิงปฏิบัติการด้านสิ่ง วดล้อม จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม ชิงปฏิบัติการด้านสิ่ง
วดล้อม   ช่น  ค่าป้าย  ค่าวิทยากร  ค่าอา ารกลางวัน  ค่า

อา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ละการ ข้ารับการฝึก
อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557   ละ นังสือกระทรวง
ม าดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3446  ลงวัน
ที่  19  ตุลาคม  2548  ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป (กอง
สาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 132 ลาดับที่ 6)

โครงการอบรม ยาวชนไทยรักสิ่ง วดล้อม ่างไกลยา สพติด ละโรค
อดส

จานวน 20,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ   ช่น  ค่าป้าย  ค่าวิทยากร  ค่า
อา ารกลางวัน  ค่าอา ารว่างพร้อม ครื่องดื่ม ถือปฏิบัติตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ละ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557   ละ
นังสือกระทรวงม าดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว

 3446  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2548  ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กอง
สาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 132 ลาดับที่  5)

ค่าบารุงรักษา ละซ่อม ซม จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษา ละซ่อม ซม  (รายจ่าย พื่อซ่อม ซม
บารุงรักษา  พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)   ช่น  รถยนต  รถ
จักรยานยนต   ครื่องคอมพิว ตอร โตะ –  ก้าอี้ กล้องถ่าย
รูป  ครื่องถ่าย อกสาร   ครื่องโทรสาร  ละทรัพยสินที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกอง / ส่วนราชการ ตลอดถึงทรัพยสินที่ยืมจาก
น่วยงานอื่น พื่อใช้ในภารกิจ รือกิจการของ ทศบาล   ละ

อื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้  ถือปฏิบัติตาม นังสือ นังสือกรม
ส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลง
วันที่  9  มิถุนายน  2558 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองสาธารณสุข
ละสิ่ง วดล้อม)
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ค่าวัสดุ รวม 580,000 บาท
วัสดุสานักงาน จานวน 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานัก
งาน   ช่น กระดาษ  ฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง  ธงชาติ ตลอด
จนสิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ รือจ้างพิมพ   ละวัสดุสานักงาน
อื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้ ถือปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริม
การปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27  มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองสาธารณสุข
ละสิ่ง วดล้อม)

วัสดุไฟฟ้า ละวิทยุ จานวน 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ละวิทยุ    ช่น อุปกรณ
ไฟฟ้า   ลอดไฟ  สายไฟ   ต้า สียบ  ไมโครโฟน  ลาโพง  ปลั๊ก
ไฟฟ้า   ละอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่าย ถือปฏิบัติตาม นังสือกรม
ส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองสาธารณสุข
ละสิ่ง วดล้อม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัว   ช่น  ถัง
ขยะ  ถาด  น้ายาล้างจาน   ละอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้  ถือ
ปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559 ตั้งจ่าย
จาก งินรายได้  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)

วัสดุยานพา นะ ละขนส่ง จานวน 120,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพา นะ ละขนส่ง   ช่น  วัสดุ
อุปกรณ อะไ ล่ต่างๆ ของยานพา นะ    บต ตอรรี่ ยาง
นอก  ยางใน   ละอื่นๆ  ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้ สา รับรถ
ยนต รถบรรทุกขยะ   ละรถจักรยานยนตของ ทศบาลตาบล
นอง วงถือปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้อง

ถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27  มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองสาธารณสุข
ละสิ่ง วดล้อม)
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วัสดุ ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น จานวน 300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น  ช่น น้ามัน
ดี ซล  น้ามัน บนซิน    กส ุงต้ม  น้ามัน ล่อลื่น น้ามัน
ครื่อง น้ามันจารบี ละอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้ สา รับรถ
ยนต  รถบรรทุกขยะ  รถจักรยานยนต  ละ ครื่องพ่น มอก
ควัน  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง รือทรัพยสินที่ยืมจาก
น่วยงานอื่น พื่อใช้ในภารกิจ รือกิจการของ ทศบาล ถือปฏิบัติ

ตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)

วัสดุวิทยาศาสตร รือการ พทย จานวน 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร รือการ
พทย    ช่น  อลกอฮอล   คมีภัณฑ  ถุง

มือ  ออกซิ จน   วชภัณฑ   ละอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่าย ถือ
ปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559 ตั้งจ่าย
จาก งินรายได้  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)

วัสดุคอมพิว ตอร จานวน 40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร   ช่น  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล  ตลับผง มึกสา รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร  กระดาษต่อ
นื่อง   มาส   ครื่องกระจายสัญญาณ   ละอื่นๆ ที่ ข้าประ ภท
รายจ่ายนี้ถือปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27  มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองสาธารณสุข
ละสิ่ง วดล้อม)

วันที่พิมพ : 19/8/2563  14:03:13 น้า : 59/111



งบลงทุน รวม 62,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 62,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิว ตอร

ครื่องพิมพ Mulitifunction บบฉีดพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ (lnk 
Tank Printer)

จานวน 7,500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ  ครื่องพิมพ Multifunction  บบฉีด มึก
พร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ (lnk Tank Printer) 
จานวน 1  ครื่อง คุณลักษะพื้นฐาน – ป็นอุปกรณที่มีความ
สามารถ ป็น Printer, Copier, Scanner,  ละ Fax ภายใน ครื่อง
ดียวกัน – ป็น ครื่องพิมพ บบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ (lnk Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต –มีความละ อียดใน
การพิมพมาน้อยกว่า 1,200x1,200 dqi –มีความ ร็วในการพิมพสี
สา รับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27  น้าต่อนาที (ppm) 
รือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) –สามารถส กน อกสาร ขนาด A4 (

ขาวดา-สี) ได้ –มีความละ อียดในการส กนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200 x 600  รือ 600 x 1,200 dqi –มีถาดป้อน อกสาร
อัตโนมัติ (Auto Document Feed) –สามารถถ่ายสา นา อกสาร
ได้ทั้งสี ละขาวดา –สามารถทาสา นาได้สูงสุดไม่น้อย
กว่า 99 สา นา –สามารถย่อ ละขยาย
ได้ 25 ถึง 400  ปอร ซ็นต –มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) 
บบ USB 2.0  รือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง –มีช่อง ชื่อม

ต่อระบบ ครือข่าย(Network Interface)  บบ 10/100 Base-T 
รือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  รือ สามารถใช้งาน

ผ่าน  ครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n)ได้ –มีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100  ผ่น –สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal  ละ Custom จานวน 1 รายการ
ที่ 50  กณฑราคากลาง ละคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศวัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจ ละ
สังคม ถือปฏิบัติตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท.0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)
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ครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA จานวน 5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ  ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จานวน 2  ครื่อง คุณลักษะพื้นฐาน –มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อย
กว่า 800 VA (480 Watts) –สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อย
กว่า 15 นาที จานวน 1 รายการที่ 62  กณฑราคากลาง ละ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว ตอร ฉบับ ดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิ
จิทัล พื่อ ศรษฐกิจ ละสังคม ถือปฏิบัติตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้ง
จ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)

ค่าบารุงรักษา ละปรับปรุงครุภัณฑ

โครงการปรับปรุงรถบรรทุกขยะ จานวน 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงรถบรรทุกขยะ   มาย ลข
ทะ บียน 82-9733  บุรีรัมย   มาย ลข
ครุภัณฑ  011-58-0001  ถือปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวัน
ที่  9  มิถุนายน  2558 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองสาธารณสุข
ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  
น้า  171  ลาดับที่  14)

งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
งินอุด นุน อกชน

โครงการการควบคุมโรคมาลา รีย ของสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้าน ท่นทัพไทย มู่ที่ 10

จานวน 6,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการควบคุมโรคมาลา รีย ของ
สม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   บ้าน ท่น
ทัพไทย   มู่ที่  10  พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้าน ท่น
ทัพไทย   มู่ที่  10  ตามการควบคุมโรคมาลา รีย ของสม ด็จพระ
ทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ถือปฏิบัติตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป  (กองสาธารณ
สุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   พิ่ม
ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่ 7  ลาดับที่  26 )

วันที่พิมพ : 19/8/2563  14:03:13 น้า : 61/111



โครงการการควบคุมโรคมาลา รีย ของสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้านปากช่อง มู่ที่ 1

จานวน 6,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการควบคุมโรคมาลา รีย ของ
สม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   บ้าน
ปากช่อง   มู่ที่  1   พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้าน
ปากช่อง   มู่ที่  1  ตามการควบคุมโรคมาลา รีย ของสม ด็จพระ
ทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ถือปฏิบัติตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป  (กองสาธารณ
สุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   พิ่ม
ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่ 6  ลาดับที่  20 )

โครงการการควบคุมโรคมาลา รีย ของสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้านปากช่อง มู่ที่ 6

จานวน 6,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการควบคุมโรคมาลา รีย ของ
สม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   บ้าน
ปากช่อง   มู่ที่  6   พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้าน
ปากช่อง   มู่ที่  6  ตามการควบคุมโรคมาลา รีย ของสม ด็จพระ
ทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ถือปฏิบัติตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป  (กองสาธารณ
สุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   พิ่ม
ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่ 6  ลาดับที่  22 )
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โครงการการควบคุมโรคมาลา รีย ของสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้านปากช่อง มู่ที่ 7

จานวน 6,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการควบคุมโรคมาลา รีย ของ
สม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   บ้าน
ปากช่อง   มู่ที่  7   พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้าน
ปากช่อง   มู่ที่  7  ตามการควบคุมโรคมาลา รีย ของสม ด็จพระ
ทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ถือปฏิบัติตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป  (กองสาธารณ
สุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   พิ่ม
ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่  6 ลาดับที่  23 )

โครงการการควบคุมโรคมาลา รีย ของสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้านผไทรวมพล มู่ที่ 11

จานวน 6,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการควบคุมโรคมาลา รีย ของ
สม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   บ้านผไท
รวมพล   มู่ที่  11   พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้านผไท
รวมพล   มู่ที่  11  ตามการควบคุมโรคมาลา รีย ของสม ด็จพระ
ทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ถือปฏิบัติตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป (กองสาธารณสุข
ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   พิ่ม
ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่  7  ลาดับที่  27 )
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โครงการการควบคุมโรคมาลา รีย ของสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้านราษฎรรัก ดน มู่ที่ 9

จานวน 6,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการควบคุมโรคมาลา รีย ของ
สม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   บ้านราษฎร
รัก ดน   มู่ที่  9   พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้าน
ราษฎรรัก ดน   มู่ที่  9  ตามการควบคุมโรคมาลา รีย ของ
สม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ถือปฏิบัติ
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)   พิ่ม ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่ 7  ลาดับ
ที่  25 )

โครงการการควบคุมโรคมาลา รีย ของสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้านศรีทายาท มู่ที่ 8

จานวน 6,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการควบคุมโรคมาลา รีย ของ
สม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   บ้านศรี
ทายาท  มู่ที่ 8   พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้านศรี
ทายาท  มู่ที่ 8 ตามการควบคุมโรคมาลา รีย ของสม ด็จพระ ทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ถือปฏิบัติตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2559  ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป  (กองสาธารณ
สุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   พิ่ม
ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่  6  ลาดับที่  24 )
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โครงการการควบคุมโรคมาลา รีย ของสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้าน นองตา ยา มู่ที่ 5

จานวน 6,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการควบคุมโรคมาลา รีย ของ
สม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  บ้าน นองตา
ยา   มู่ที่  5   พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้าน นองตา
ยา   มู่ที่  5  ตามการควบคุมโรคมาลา รีย ของสม ด็จพระ ทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ถือปฏิบัติตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป  (กองสาธารณ
สุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   พิ่ม
ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่   6  ลาดับที่  21 )

โครงการช่วยลดการติด อดสจาก ม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระ จ้า
วรวงศ ธอ พระองค จ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ บ้าน
ปากช่อง มู่ที่ 1

จานวน 7,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยลดการติด อดสจาก ม่สู่
ลูก สภากาชาดไทย  พระ จ้าวรวงศ ธอ พระองค จ้าโสมสวลี พระ
วรราชาทินัดดามาตุ  บ้านปากช่อง   มู่ที่  1   พื่ออุด นุนคณะ
กรรมการ มู่บ้าน  บ้านปากช่อง   มู่ที่  1  ตามโครงการช่วยลด
การติด อดสจาก ม่สู่ลูก สภากาชาดไทย  พระ จ้าวรวงศ
ธอ พระองค จ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ถือปฏิบัติตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)   พิ่ม ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่  8  ลาดับ
ที่  34 )
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โครงการช่วยลดการติด อดสจาก ม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระ จ้า
วรวงศ ธอ พระองค จ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ บ้าน
ปากช่อง มู่ที่ 6

จานวน 7,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยลดการติด อดสจาก ม่สู่
ลูก สภากาชาดไทย  พระ จ้าวรวงศ ธอ พระองค จ้าโสมสวลี พระ
วรราชาทินัดดามาตุ  บ้านปากช่อง   มู่ที่  6   พื่ออุด นุนคณะ
กรรมการ มู่บ้าน  บ้านปากช่อง   มู่ที่  6  ตามโครงการช่วยลด
การติด อดสจาก ม่สู่ลูก สภากาชาดไทย  พระ จ้าวรวงศ
ธอ พระองค จ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ถือปฏิบัติตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)   พิ่ม ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่ 8  ลาดับ
ที่  37 )

โครงการช่วยลดการติด อดสจาก ม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระ จ้า
วรวงศ ธอ พระองค จ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ บ้าน
ปากช่อง มู่ที่ 7

จานวน 7,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยลดการติด อดสจาก ม่สู่
ลูก สภากาชาดไทย  พระ จ้าวรวงศ ธอ พระองค จ้าโสมสวลี พระ
วรราชาทินัดดามาตุ  บ้านปากช่อง   มู่ที่  7   พื่ออุด นุนคณะ
กรรมการ มู่บ้าน  บ้านปากช่อง   มู่ที่  7  ตามโครงการช่วยลด
การติด อดสจาก ม่สู่ลูก สภากาชาดไทย  พระ จ้าวรวงศ
ธอ พระองค จ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ถือปฏิบัติตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)   พิ่ม ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่   9  ลาดับ
ที่  38 )
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โครงการช่วยลดการติด อดสจาก ม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระ จ้า
วรวงศ ธอ พระองค จ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ บ้าน งอน
ไก่ มู่ที่ 3

จานวน 7,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยลดการติด อดสจาก ม่สู่
ลูก สภากาชาดไทย  พระ จ้าวรวงศ ธอ พระองค จ้าโสมสวลี พระ
วรราชาทินัดดามาตุ  บ้าน งอนไก่   มู่ที่  3   พื่ออุด นุนคณะ
กรรมการ มู่บ้าน  บ้าน งอนไก่   มู่ที่  3   ตามโครงการช่วยลด
การติด อดสจาก ม่สู่ลูก สภากาชาดไทย  พระ จ้าวรวงศ
ธอ พระองค จ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ถือปฏิบัติตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)   พิ่ม ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่ 8  ลาดับ
ที่  36 )

โครงการช่วยลดการติด อดสจาก ม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระ จ้า
วรวงศ ธอ พระองค จ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ บ้าน นอง
วง มู่ที่ 2

จานวน 6,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยลดการติด อดสจาก ม่สู่
ลูก สภากาชาดไทย  พระ จ้าวรวงศ ธอ พระองค จ้าโสมสวลี พระ
วรราชาทินัดดามาตุ  บ้าน นอง วง   มู่ที่  2   พื่ออุด นุนคณะ
กรรมการ มู่บ้าน  บ้าน นอง วง   มู่ที่  2  ตามโครงการช่วยลด
การติด อดสจาก ม่สู่ลูก สภากาชาดไทย  พระ จ้าวรวงศ
ธอ พระองค จ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ถือปฏิบัติตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)   พิ่ม ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่ 8  ลาดับ
ที่  35 )
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โครงการช่วยลดการติด อดสจาก ม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระ จ้า
วรวงศ ธอ พระองค จ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ บ้านใ ม่
นอง วง มู่ที่ 12

จานวน 6,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยลดการติด อดสจาก ม่สู่
ลูก สภากาชาดไทย  พระ จ้าวรวงศ ธอ พระองค จ้าโสมสวลี พระ
วรราชาทินัดดามาตุ  บ้านใ ม่ นอง วง   มู่ที่ 12   พื่ออุด นุน
คณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้านใ ม่ นอง วง   มู่ที่  12  ตาม
โครงการช่วยลดการติด อดสจาก ม่สู่ลูก สภากาชาดไทย  พระ
จ้าวรวงศ ธอ พระองค จ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ถือ
ปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)   พิ่ม ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่   9  ลาดับ
ที่  39 )

โครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ สม ด็จพระ จ้าลูก ธอ จ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี บ้าน ท่นทัพไทย มู่ที่ 10

จานวน 7,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ สม ด็จ
พระ จ้าลูก ธอ  จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  บ้าน
ท่นทัพไทย   มู่ที่  10   พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้าน
ท่นทัพไทย   มู่ที่  10  ตามโครงการตรวจสุขภาพ คลื่อน

ที่ สม ด็จพระ จ้าลูก ธอ  จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด
นุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งิน

อุด นุนทั่วไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   พิ่ม ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ
.2563   น้าที่ 4  ลาดับที่  9 )
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โครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ สม ด็จพระ จ้าลูก ธอ จ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี บ้านปากช่อง มู่ที่ 1

จานวน 7,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ สม ด็จ
พระ จ้าลูก ธอ  จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  บ้าน
ปากช่อง   มู่ที่  1   พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้าน
ปากช่อง   มู่ที่  1  ตามโครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ สม ด็จ
พระ จ้าลูก ธอ  จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  ถือ
ปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)   พิ่ม ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่ 3  ลาดับ
ที่  1 )

โครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ สม ด็จพระ จ้าลูก ธอ จ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี บ้านปากช่อง มู่ที่ 6

จานวน 7,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ สม ด็จ
พระ จ้าลูก ธอ  จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  บ้าน
ปากช่อง   มู่ที่  6   พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้าน
ปากช่อง   มู่ที่  6  ตามโครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ สม ด็จ
พระ จ้าลูก ธอ  จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  ถือ
ปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)   พิ่ม ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่ 4  ลาดับ
ที่  5 )
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โครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ สม ด็จพระ จ้าลูก ธอ จ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี บ้านปากช่อง มู่ที่ 7

จานวน 7,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ สม ด็จ
พระ จ้าลูก ธอ  จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  บ้าน
ปากช่อง   มู่ที่  7   พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้าน
ปากช่อง   มู่ที่  7  ตามโครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ สม ด็จ
พระ จ้าลูก ธอ  จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  ถือ
ปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)   พิ่ม ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่ 4  ลาดับ
ที่  6 )

โครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ สม ด็จพระ จ้าลูก ธอ จ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี บ้านผไทรวมพล มู่ที่ 11

จานวน 7,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ สม ด็จ
พระ จ้าลูก ธอ  จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  บ้าน
ผไทรวมพล   มู่ที่ 11   พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้าน
ผไทรวมพล   มู่ที่ 11  ตามโครงการตรวจสุขภาพ คลื่อน
ที่ สม ด็จพระ จ้าลูก ธอ  จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด
นุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งิน

อุด นุนทั่วไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   พิ่ม ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่ 4
  ลาดับที่  10 )
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โครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ สม ด็จพระ จ้าลูก ธอ จ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี บ้านราษฎรรัก ดน มู่ที่ 9

จานวน 7,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ สม ด็จ
พระ จ้าลูก ธอ  จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  บ้าน
ราษฎรรัก ดน   มู่ที่  9   พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่
บ้าน  บ้านราษฎรรัก ดน   มู่ที่  9  ตามโครงการตรวจสุขภาพ
คลื่อนที่ สม ด็จพระ จ้าลูก ธอ  จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน
อุด นุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก
งินอุด นุนทั่วไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   พิ่ม ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563
   น้าที่ 4  ลาดับที่  8 )

โครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ สม ด็จพระ จ้าลูก ธอ จ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี บ้านศรีทายาท มู่ที่ 8

จานวน 7,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ สม ด็จพระ
จ้าลูก ธอ  จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  บ้านศรี
ทายาท   มู่ที่  8   พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้านศรี
ทายาท   มู่ที่  8  ตามโครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ สม ด็จพระ
จ้าลูก ธอ  จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  ถือปฏิบัติ
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)   พิ่ม ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่ 4  ลาดับ
ที่  7 )
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โครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ สม ด็จพระ จ้าลูก ธอ จ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี บ้าน นองตา ยา มู่ที่ 5

จานวน 7,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ สม ด็จ
พระ จ้าลูก ธอ  จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  บ้าน
นองตา ยา   มู่ที่  5   พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้าน
นองตา ยา   มู่ที่  5  ตามโครงการตรวจสุขภาพ คลื่อน

ที่ สม ด็จพระ จ้าลูก ธอ  จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด
นุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งิน

อุด นุนทั่วไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   พิ่ม ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่ 3
  ลาดับที่  4 )

โครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ สม ด็จพระ จ้าลูก ธอ จ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี บ้าน นอง วง มู่ที่ 2

จานวน 7,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ สม ด็จ
พระ จ้าลูก ธอ  จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  บ้าน
นอง วง   มู่ที่  2   พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้าน
นอง วง   มู่ที่  2  ตามโครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ สม ด็จ

พระ จ้าลูก ธอ  จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  ถือ
ปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)   พิ่ม ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่   3  ลาดับ
ที่  2 )
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โครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ สม ด็จพระ จ้าลูก ธอ จ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี บ้าน นอง ว้า มู่ที่ 4

จานวน 7,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ สม ด็จ
พระ จ้าลูก ธอ  จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  บ้าน
นอง ว้า   มู่ที่  4   พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้าน
นอง ว้า   มู่ที่  4  ตามโครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ สม ด็จ

พระ จ้าลูก ธอ  จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  ถือ
ปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)   พิ่ม ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่   3  ลาดับ
ที่  3 )

โครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ สม ด็จพระ จ้าลูก ธอ จ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี บ้านใ ม่ นอง วง มู่ที่ 12

จานวน 7,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ สม ด็จ
พระ จ้าลูก ธอ  จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  บ้าน
ใ ม่ นอง วง   มู่ที่ 12  พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้าน
ใ ม่ นอง วง   มู่ที่ 12 ตามโครงการตรวจสุขภาพ คลื่อน
ที่ สม ด็จพระ จ้าลูก ธอ  จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด
นุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งิน

อุด นุนทั่วไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   พิ่ม ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่ 4
  ลาดับที่  11 )
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โครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ สม ด็จพระ จ้าลูก ธอ จ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี บ้านใ ม่ นอง ว้า มู่ที่ 13

จานวน 7,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจสุขภาพ คลื่อนที่ สม ด็จ
พระ จ้าลูก ธอ  จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  บ้าน
ใ ม่ นอง ว้า   มู่ที่  13   พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่
บ้าน  บ้านใ ม่ นอง ว้า   มู่ที่  13 ตามโครงการตรวจสุขภาพ
คลื่อนที่ สม ด็จพระ จ้าลูก ธอ  จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน
อุด นุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก
งินอุด นุนทั่วไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   พิ่ม ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563
   น้าที่   5  ลาดับที่  12 )

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรง รียน ละชุมชน ของสม ด็จ
พระ ทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้าน งอนไก่ มู่ที่ 3

จานวน 6,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรง รียน ละชุมชน ของสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี  บ้าน งอนไก่   มู่ที่  3   พื่ออุด นุนคณะกรรมการ มู่
บ้าน  บ้าน งอนไก่   มู่ที่  3  ตามโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรง รียน ละชุมชน ของสม ด็จพระ ทพรัตนราช
สุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.2559 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วด
ล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   พิ่ม ติม  ฉบับ
ที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่ 7  ลาดับที่  28 )
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โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรง รียน ละชุมชน ของสม ด็จ
พระ ทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้าน นอง ว้า มู่ที่ 4

จานวน 6,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรง รียน ละชุมชน ของสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี  บ้าน นอง ว้า   มู่ที่  4   พื่ออุด นุนคณะกรรมการ
มู่บ้าน  บ้าน นอง ว้า   มู่ที่  4  ตามโครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรง รียน ละชุมชน ของสม ด็จพระ ทพรัตนราช
สุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.2559 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วด
ล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   พิ่ม ติม  ฉบับ
ที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่ 7  ลาดับที่  29 )

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรง รียน ละชุมชน ของสม ด็จ
พระ ทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านใ ม่ นอง ว้า มู่
ที่ 13

จานวน 6,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรง รียน ละชุมชน ของสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี  บ้านใ ม่ นอง ว้า   มู่ที่  13   พื่ออุด นุนคณะ
กรรมการ มู่บ้าน  บ้านใ ม่ นอง ว้า   มู่ที่  13  ตามโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรง รียน ละชุมชน ของสม ด็จพระ ทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ถือปฏิบัติตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป  (กองสาธารณ
สุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   พิ่ม
ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่  7  ลาดับที่  30 )
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โครงการรณรงค ละ ก้ไขปัญ ายา สพติด To be number one 
ทูลกระ ม่อม ญิงอุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี บ้าน ท่น
ทัพไทย มู่ที่ 10

จานวน 7,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค ละ ก้ไขปัญ ายา สพ
ติดTo be number one ทูลกระ ม่อม ญิงอุบลรัตนราช
กัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี  บ้าน ท่นทัพไทย   มู่ที่  10   พื่ออุด
นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้าน ท่นทัพไทย   มู่ที่  10  ตาม

โครงการรณรงค ละ ก้ไขปัญ ายา สพติดTo be number one 
ทูลกระ ม่อม ญิงอุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี  ถือ
ปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุน
ทั่วไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)   พิ่ม ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่ 8  ลาดับ
ที่  33 )

โครงการรณรงค ละ ก้ไขปัญ ายา สพติด To be number one 
ทูลกระ ม่อม ญิงอุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี บ้าน
ราษฎรรัก ดน มู่ที่ 9

จานวน 7,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค ละ ก้ไขปัญ ายา สพ
ติดTo be number one ทูลกระ ม่อม ญิงอุบลรัตนราช
กัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี  บ้านราษฎรรัก ดน   มู่ที่  9   พื่ออุด
นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้านราษฎรรัก ดน   มู่ที่  9  ตาม

โครงการรณรงค ละ ก้ไขปัญ ายา สพติดTo be number one 
ทูลกระ ม่อม ญิงอุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี  ถือ
ปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุน
ทั่วไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)   พิ่ม ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่ 8  ลาดับ
ที่  32 )
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โครงการรณรงค ละ ก้ไขปัญ ายา สพติด To be number one 
ทูลกระ ม่อม ญิงอุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี บ้าน นอง
ตา ยา มู่ที่ 5

จานวน 7,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค ละ ก้ไขปัญ ายา สพ
ติดTo be number one ทูลกระ ม่อม ญิงอุบลรัตนราช
กัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี  บ้าน นองตา ยา   มู่ที่  5   พื่ออุด
นุนคณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้าน นองตา ยา   มู่ที่  5  ตาม

โครงการรณรงค ละ ก้ไขปัญ ายา สพติดTo be number one 
ทูลกระ ม่อม ญิงอุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี  ถือ
ปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุน
ทั่วไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)   พิ่ม ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่ 7  ลาดับ
ที่  31 )

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จย่า ต้านมะ ร็ง ต้านม บ้าน
ผไทรวมพล  มู่ที่ 11

จานวน 7,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จ
ย่า ต้านมะ ร็ง ต้านม บ้านผไทรวมพล   มู่ที่  11   พื่ออุด นุน
คณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้านผไทรวมพล     มู่ที่ 11 ตาม
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จย่า ต้านมะ ร็ง ต้านม  ถือ
ปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)   พิ่ม ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่ 5  ลาดับ
ที่  17 )
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จย่า ต้านมะ ร็ง ต้านม บ้านศรี
ทายาท มู่ที่ 8

จานวน 7,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จ
ย่า ต้านมะ ร็ง ต้านม บ้านศรีทายาท   มู่ที่  8   พื่ออุด นุนคณะ
กรรมการ มู่บ้าน  บ้านศรีทายาท   มู่ที่  8  ตามโครงการสืบ
สานพระราชปณิธานสม ด็จย่า ต้านมะ ร็ง ต้านม  ถือปฏิบัติตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)   พิ่ม ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่ 5  ลาดับ
ที่  16 )

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จย่า ต้านมะ ร็ง ต้านม บ้าน
งอนไก่ มู่ที่ 3

จานวน 7,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จ
ย่า ต้านมะ ร็ง ต้านม บ้าน งอนไก่   มู่ที่  3   พื่ออุด นุนคณะ
กรรมการ มู่บ้าน  บ้าน งอนไก่   มู่ที่  3  ตามโครงการสืบ
สานพระราชปณิธานสม ด็จย่า ต้านมะ ร็ง ต้านม  ถือปฏิบัติตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)   พิ่ม ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่ 5  ลาดับ
ที่  14 )

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จย่า ต้านมะ ร็ง ต้านม บ้าน
นอง วง มู่ที่ 2

จานวน 7,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จ
ย่า ต้านมะ ร็ง ต้านม บ้าน นอง วง   มู่ที่  2   พื่ออุด นุนคณะ
กรรมการ มู่บ้าน  บ้าน นอง วง   มู่ที่  2  ตามโครงการสืบ
สานพระราชปณิธานสม ด็จย่า ต้านมะ ร็ง ต้านม  ถือปฏิบัติตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)   พิ่ม ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่   5  ลาดับ
ที่  13 )
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จย่า ต้านมะ ร็ง ต้านม บ้าน
นอง ว้า มู่ที่ 4

จานวน 7,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จ
ย่า ต้านมะ ร็ง ต้านม บ้าน นอง ว้า   มู่ที่  4   พื่ออุด นุนคณะ
กรรมการ มู่บ้าน  บ้าน นอง ว้า   มู่ที่  4  ตามโครงการสืบ
สานพระราชปณิธานสม ด็จย่า ต้านมะ ร็ง ต้านม  ถือปฏิบัติตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)   พิ่ม ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่   5  ลาดับ
ที่  15 )

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จย่า ต้านมะ ร็ง ต้านม บ้าน
ใ ม่ นอง วง     มู่ที่ 12

จานวน 7,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จ
ย่า ต้านมะ ร็ง ต้านม บ้านใ ม่ นอง วง   มู่ที่  12   พื่ออุด นุน
คณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้านใ ม่ นอง วง   มู่ที่  12  ตาม
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จย่า ต้านมะ ร็ง ต้านม  ถือ
ปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)   พิ่ม ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่   5  ลาดับ
ที่  18 )
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จย่า ต้านมะ ร็ง ต้านม บ้าน
ใ ม่ นอง ว้า มู่ที่ 13

จานวน 7,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จ
ย่า ต้านมะ ร็ง ต้านม บ้านใ ม่ นอง ว้า   มู่ที่  13   พื่ออุด นุน
คณะกรรมการ มู่บ้าน  บ้านใ ม่ นอง ว้า   มู่ที่  13  ตาม
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสม ด็จย่า ต้านมะ ร็ง ต้านม  ถือ
ปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่ว
ไป  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)   พิ่ม ติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2563   น้าที่   6  ลาดับ
ที่  19 )

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 264,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 264,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
ค่าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน ก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จานวน 144,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทน พื่อสนับสนุนค่าปวยการสา รับนัก
บริบาลท้องถิ่น จานวน  2  อัตรา ๆ ละ 6,000  บาท/ ดือน  ถือ
ปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ละการ บิกค่าใช้จ่าย พ.ศ
.2562 ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป    (กองสาธารณสุข ละสิ่ง
วดล้อม)
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ จานวน 40,000 บาท

- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชในราชอาณาจักร
ละนอกราชอาณาจักร  ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทางไปราชการ  ค่า

พา นะ  ค่า ช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่าน
ทางด่วนพิ ศษ  ค่าธรรม นียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะ บียน
ต่างๆ  ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการ ดินทางไปราชการ   รืออบรม
สัมมนาของพนักงาน ทศบาล พนักงานจ้าง ประจาสถานีอนามัย
นองตา ยา   ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   ละการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่า

ใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2555
  รวม ก้ไข พิ่ม ติม   นังสือกระทรวงม าดไทย  ที่ มท 0808.2
/ว 037 ลงวันที่ 25  ธันวาคม  2556   ละ นังสือกระทรวง
ม าดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4952  ลงวันที่  19
  ธันวาคม  2556  ตั้งจ่ายจาก งินรายได้    (กองสาธารณสุข ละ
สิ่ง วดล้อม)
- พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชในราชอาณาจักร
ละนอกราชอาณาจักร  ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทางไปราชการ  ค่า

พา นะ  ค่า ช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่าน
ทางด่วนพิ ศษ  ค่าธรรม นียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะ บียน
ต่างๆ  ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการ ดินทางไปราชการ   รืออบรม
สัมมนาของพนักงาน ทศบาล พนักงานจ้าง ประจาสถานีอนามัย
นอง ว้า  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้

จ่ายในการฝึกอบรม   ละการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557  ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการ ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2555  รวม
ก้ไข พิ่ม ติม   นังสือกระทรวงม าดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 037

 ลงวันที่ 25  ธันวาคม  2556   ละ นังสือกระทรวง
ม าดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4952  ลงวันที่  19
  ธันวาคม  2556  ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองสาธารณสุข ละสิ่ง
วดล้อม)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จานวน 60,000 บาท

- ค่าไฟฟ้าสา รับสถานีอนามัย นองตา ยา  ตั้งไว้  30,000
  บาท   พื่อจ่าย ป็นค่าไฟฟ้าสา รับสถานีอนามัย นองตา
ยา รวมทั้งอาคารที่อยู่ในความควบคุมดู ลของสถานีอนามัย
นองตา ยา ตั้งจ่ายจาก งินรายได้    (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วด

ล้อม)
- ค่าไฟฟ้าสา รับสถานีอนามัย นอง ว้า  ตั้งไว้  30,000
  บาท   พื่อจ่าย ป็นค่าไฟฟ้าสา รับสถานีอนามัย นอง ว้า รวม
ทั้งอาคารที่อยู่ในความควบคุมดู ลของสถานีอนามัย นอง ว้า ตั้ง
จ่ายจาก งินรายได้    (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล จานวน 10,000 บาท

- ค่าน้าประปาสา รับสถานีอนามัย นองตา ยา  ตั้งไว้  5,000
  บาท   พื่อจ่าย ป็นค่าน้าประปาที่ใช้ในสถานีอนามัย นองตา
ยา   ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ทางการประปา รียก ก็บจากสถานี
อนามัย นองตา ยา  ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองสาธารณสุข ละ
สิ่ง วดล้อม)
- ค่าน้าประปาสา รับสถานีอนามัย นอง ว้า  ตั้งไว้  5,000
  บาท   พื่อจ่าย ป็นค่าน้าประปาที่ใช้ในสถานีอนามัย นองตา
ยา   ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ทางการประปา รียก ก็บจากสถานี
อนามัย นอง ว้า  ตั้งจ่ายจาก งินรายได้   (กองสาธารณสุข ละ
สิ่ง วดล้อม)
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ค่าบริการสื่อสาร ละโทรคมนาคม จานวน 10,000 บาท

- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  ประจาสถานีอนามัย นองตา
ยา   ตั้งไว้  5,000  บาท   พื่อจ่าย ป็นค่าบริการทางด้านโทร
คมนาคม  ประจาสถานีอนามัย นองตา ยา   ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยว
กับการใช้ระบบ ละค่าใช้บริการอิน ตอร น็ต ค่า ค บิ้ลทีวี ค่า ช่า
ช่องสัญญาณดาว ทียม ค่าสื่อสารผ่านดาว ทียม  ละค่าธรรม นียม
ที่ กี่ยวข้อง  รวมถึงค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการสื่อสาร ละโทร
คมนาคม ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการ
บิกค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการปฏิบัติราชการขอองคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ข้อ 6  ละ นังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค
 0526.7/ว 139 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2544 ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้    (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)
- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  ประจาสถานีอนามัย นอง
ว้า  ตั้งไว้  5,000  บาท   พื่อจ่าย ป็นค่าบริการทางด้านโทร

คมนาคม  ประจาสถานีอนามัย นอง ว้า   ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับ
การใช้ระบบ ละค่าใช้บริการอิน ตอร น็ต ค่า ค บิ้ลทีวี ค่า ช่าช่อง
สัญญาณดาว ทียม ค่าสื่อสารผ่านดาว ทียม  ละค่าธรรม นียมที่
กี่ยวข้อง  รวมถึงค่าใช้จ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการสื่อสาร ละโทร
คมนาคม ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการ
บิกค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการปฏิบัติราชการขอองคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ข้อ 6  ละ นังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค
 0526.7/ว 139 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2544 ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้    (กองสาธารณสุข ละสิ่ง วดล้อม)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 80,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ละผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จานวน 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ละ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม   ช่น  ค่าอา ารกลางวัน  ค่าอา ารว่าง
ละ ครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร  ค่าป้ายประชาสัมพันธโครงการ  ค่า

วัสดุอุปกรณที่ กี่ยวข้อง   ละอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้  ถือ
ปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม ละการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557   ละ นังสือกระทรวงม าดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 3446  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2548 ตั้งจ่ายจาก งินอุด
นุนทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ

.2561-2565)  น้าที่  111  ลาดับที่  3
โครงการสง คราะ ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ละผู้พิการ จานวน 40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสง คราะ ผู้ยากจน  ผู้ด้อย
โอกาส   ละผู้พิการ  โดยจัดซื้อวัสดุ   พื่อนาไป จกจ่ายใ ้ ก่
ราษฎร   ช่น  ยารักษาโรค  ผ้า ่ม   ครื่องอุปโภคบริโภค   ละ
รายจ่ายอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้  ถือปฏิบัติตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสง คราะ ผู้ปวยที่ยาก
ไร้ขององคการบริ ารส่วนจัง วัด พ.ศ.2560   นังสือกระทรวง
ม าดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1234  ลงวัน
ที่  7  มีนาคม  2560   ละ นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 757  ลงวัน
ที่  7   มษายน  2560 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองสวัสดิการ
สังคม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  น้าที่  111  ลาดับ
ที่  2)  
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
งินอุด นุนกิจการที่ ป็นสาธารณประโยชน

โครงการใ ้ความช่วย ลือประชาชนตามภารกิจของ ล่ากาชาด
จัง วัดบุรีรัมย

จานวน 20,000 บาท

พื่ออุด นุน ล่ากาชาดจัง วัดบุรีรัมย  ตามโครงการใ ้ความ
ช่วย ลือประชาชนตามภารกิจของ ล่ากาชาดจัง วัด
บุรีรัมย  ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ถือปฏิบัติตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2559   นังสือกระทรวงม าดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559   ละ นังสือ
กระทรวงม าดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1791  ลงวัน
ที่  3   มษายน  2560 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองสวัสดิการ
สังคม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน
ปลง  ฉบับที่  2  พ.ศ.2563   น้าที่  11 ลาดับที่  1)   

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,179,980 บาท

งบบุคลากร รวม 2,900,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 2,900,380 บาท
งิน ดือนพนักงาน จานวน 1,836,240 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้ ก่พนักงาน ทศบาล  พร้อม งินปรับปรุง
งิน ดือนประจาปี ตามตา น่ง ละอัตราที่  ก.ท.กา นด  โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้ทั้ง  12   ดือน  จานวน  6  อัตรา ตั้งจ่ายจาก
งินรายได้  (กองช่าง)

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จานวน 48,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
ทศบาล    ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ทศบาล   รื่อง  กา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก กณฑการใ ้
พนักงาน ทศบาล  ลูกจ้าง   ละพนักงานจ้างของ ทศบาลได้รับ
งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  ลงวัน
ที่  18  มิถุนายน  2558 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองช่าง)
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งินประจาตา น่ง จานวน 78,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่งของผู้อานวยการกองช่าง  ตลอด
ถึงผู้มีสิทธิได้รับ งินประจาตา น่ง   ถือปฏิบัติตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัดบุรีรัมย   รื่อง   ลัก กณฑ ละ
งื่อนไข กี่ยวกับอัตรา งิน ดือน ละวิธีการจ่าย งิน ดือน ละ
ประโยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 7)  จ้งตาม นังสือจัง วัด
บุรีรัมย  ที่ บร 0023.2/ว 2253  ลงวัน
ที่  13  พฤษภาคม  2559 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองช่าง)

ค่าตอบ ทนพนักงานจ้าง จานวน 865,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนพนักงานจ้าง   ยก ป็น  พนักงานจ้าง
ตามภารกิจจานวน  2  อัตรา  พนักงานจ้างทั่ว
ไป จานวน  5  อัตรา  ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงาน ทศบาลจัง วัดบุรีรัมย  รื่อง  ลัก กณฑ กี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่  19  สิง าคม 2557  ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้  (กองช่าง)  

งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 73,140 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง   ถือ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ทศบาล   รื่อง  กา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก กณฑการใ ้
พนักงาน ทศบาล  ลูกจ้าง   ละพนักงานจ้างของ ทศบาลได้รับ
งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  ลงวัน
ที่  18  มิถุนายน  2558 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองช่าง)
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งบดาเนินงาน รวม 2,260,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน ก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จานวน 110,000 บาท

-  งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ (โบนัส) ตั้ง
ไว้ 100,000 บาท  พื่อจ่าย ป็น งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น
กรณีพิ ศษ (โบนัส) ก่พนักงาน ทศบาล  พนักงานจ้าง ถือปฏิบัติ
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นด งินประโยชน
ตอบ ทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ อันมีลักษณะ ป็น งินรางวัลประจาปี
ก่พนักงานส่วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.2557    ละ นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072  ลงวันที่  29  กันยายน  2557 ตั้ง
จ่ายจาก งินรายได้  (กองช่าง)
- ค่าตอบ ทนคณะกรรมการตรวจจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งไว้ 10,000
 บาท  พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนคณะกรรมการดา นินการซื้อ รือ
การจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ถือ
ปฏิบัติตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 (กองช่าง) 

ค่าตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ จานวน 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนการปฏิบัติราชการนอก วลาราชการ รือ
ค่าอา ารทาการนอก วลาใ ้ ก่ พนักงาน ทศบาล พนักงาน
จ้าง  รือผู้ที่ได้รับคาสั่งใ ้มาปฏิบัติงาน ร่งด่วนนอก วลา
ราชการ  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ
บิกจ่าย งินตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองช่าง)

งินช่วย ลือการศึกษาบุตร จานวน 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาใ ้ ก่บุตรพนักงาน
ทศบาล ตลอดถึงผู้มีสิทธิ์ บิกได้  ถือปฏิบัติตาม นังสือประทับ
ตรา  กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  0803/ว 1318  ลงวัน
ที่  4  กรกฎาคม  2559   ละ นังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่
สุด  ที่ กค 0422.3/ว 257  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2559 ตั้งจ่าย
จาก งินรายได้  (กองช่าง)
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ค่าใช้สอย รวม 1,250,000 บาท
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้าง มาบริการ จานวน 500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง รงงาน  จ้างบุคคล   ละอื่นๆ  ที่ ข้าประ ภท
รายจ่ายนี้  ถือปฏิบัติตาม นังสือกระทรวงม าดไทย  ที่  มท
 0313.4/ว 1452  ลงวันที่  27  พฤษภาคม  2541  ละ นังสือ
กระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2559 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้
จานวน  150,000  บาท   งินอุด นุนทั่วไป
จานวน  150,000  บาท  (กองช่าง)

ค่าจ้างออก บบ/ค่าจ้างวิศวกรรับรอง จานวน 30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้างออก บบ ละควบคุมการก่อสร้าง  งานซ่อม
บารุงยานพา นะ  งานตรวจสอบ ละรับรองมาตรฐาน ละงาน
ทคนิคต่างๆ  ที่ อกชนมีความชานาญมากกว่า  ถือปฏิบัติตาม
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  ลง

วันที่  9  ธันวาคม  2559 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองช่าง) 
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ จานวน 70,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ละนอกราชอาณาจักร  ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทางไปราชการ  ค่า

พา นะ  ค่า ช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่าน
ทางด่วนพิ ศษ  ค่าธรรม นียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะ บียน
ต่างๆ  ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการ ดินทางไปราชการ   รืออบรม
สัมมนาของพนักงาน ทศบาล   ละพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม   ละการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557  ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดิน
ทางไปราชการของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  รวม ก้ไข พิ่ม
ติม   นังสือกระทรวงม าดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 037 ลงวัน
ที่ 25  ธันวาคม  2556   ละ นังสือกระทรวงม าดไทย  ที่ มท
 0808.2/ว 4952  ลงวันที่  19  ธันวาคม  2556 ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้  (กองช่าง)
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ค่าบารุงรักษา ละซ่อม ซม จานวน 650,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษา ละซ่อม ซม  (รายจ่าย พื่อซ่อม ซม
บารุงรักษา  พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)   ช่น  รถยนต  รถ
บรรทุกน้า  ครื่องพิมพดีด  ครื่องคอมพิว ตอร โตะ –  ก้าอี้ กล้อง
ถ่ายรูป  ครื่องถ่าย อกสาร   ครื่องโทรสาร  ละอื่นๆ ที่ ข้า
ประ ภทรายจ่ายนี้ ถือปฏิบัติตาม นังสือ นังสือกรมส่ง สริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวัน
ที่  9  มิถุนายน  2558 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 880,000 บาท
วัสดุสานักงาน จานวน 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานัก
งาน   ช่น กระดาษ  ฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง  ตลอดจนสิ่ง
พิมพที่ได้จากการซื้อ รือจ้างพิมพ   ละวัสดุสานักงานอื่นๆ ที่ ข้า
ประ ภทรายจ่ายนี้ ถือปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27  มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้า ละวิทยุ จานวน 200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ละวิทยุ    ช่น อุปกรณ
ไฟฟ้า   ลอดไฟ  สายไฟ   ต้า สียบ  ไมโครโฟน  ลาโพง  ปลั๊ก
ไฟฟ้า   ละอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่าย ถือปฏิบัติตาม นังสือกรม
ส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน 2559 (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จานวน 440,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง   ช่น  ไม้
ต่างๆ  ทิน นอร  สี   ปรงทาสี  ตลับ มตร  ลูกดิ่ง  ท่อน้า ละ
อุปกรณประปา   ละวัสดุอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้   ถือ
ปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559  (กอง
ช่าง)

วันที่พิมพ : 19/8/2563  14:03:13 น้า : 89/111



วัสดุยานพา นะ ละขนส่ง จานวน 30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพา นะ ละขนส่ง   ช่น  วัสดุ
อุปกรณ อะไ ล่ต่างๆ ของยานพา นะ    บต ตอรรี่ ยาง
นอก  ยางใน  สัญญาณไฟฉุก ฉิน  กรวยจราจร   ละอื่นๆ  ที่ ข้า
ประ ภทรายจ่ายนี้ สา รับรถยนต  ละรถจักรยานยนตของ
ทศบาลตาบล นอง วง  ถือปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27  มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุ ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น จานวน 30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ชื้อ พลิง ละ ล่อลื่น  ช่น น้ามัน
ดี ซล  น้ามัน บนซิน    กส ุงต้ม  น้ามัน ล่อลื่น น้ามัน
ครื่อง น้ามันจารบี ละอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้ สา รับรถ
ยนต  ละรถจักรยานยนต ของ ทศบาลตาบล นอง วง  รือ
ทรัพยสินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทศบาล   ช่น  ทรัพยสินที่
ยืมจาก น่วยงานอื่น พื่อใช้ในภารกิจ รือกิจการของ ทศบาล ถือ
ปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559 ตั้งจ่าย
จาก งินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุการ กษตร จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุการ กษตร   ช่น  สาร คมีป้องกัน ละ
กาจัดศัตรูพืช ละสัตว  พันธุพืช  พันธุสัตวปีก ละสัตว
น้า  ปุย   ละอื่นๆ  ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้  ถือปฏิบัติตาม
นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท

 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้  (กองช่าง)

วัสดุโฆษณา ละ ผย พร่ จานวน 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณา ละ ผย พร่   ช่น ฟิลม   ม
มโมรี่การด  พู่กัน ละสี    ละอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้  ถือ
ปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559 ตั้งจ่าย
จาก งินรายได้ (กองช่าง)
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วัสดุคอมพิว ตอร จานวน 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร  ช่น  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล  ตลับผง มึกสา รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร   มาส   ครื่อง
กระจายสัญญาณ   ละอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้  ถือปฏิบัติ
ตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 19,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,600 บาท
ครุภัณฑสานักงาน

ก้าอี้ทางาน จานวน 11,700 บาท

- พื่อจัดซื้อ ก้าอี้ทางาน จานวน 1 ตัวๆละ 4,200 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้  ป็น ก้าอี้ บบมีโช้ค ขา ล็กมีล้อ ลื่อน  นังพีวี
ซี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 64  ซนติ มตร ลึกไม่น้อยกว่า 75
  ซนติ มตร สูงไม่น้อยกว่า 113  ซนติ มตร จัดซื้อตามราคาท้อง
ตลาด
- พื่อจัดซื้อ ก้าอี้ทางาน จานวน 3 ตัวๆละ 2,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้  ป็น ก้าอี้ บบมีโช้ค ขา ล็กมีล้อ ลื่อน  นังพีวี
ซี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60  ซนติ มตร ลึกไม่น้อยกว่า 54
  ซนติ มตร สูงไม่น้อยกว่า 95  ซนติ มตร จัดซื้อตามราคาท้อง
ตลาด
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โตะทางาน จานวน 7,900 บาท

พื่อจัดซื้อโตะทางาน จานวน 1 ตัวๆ ละ 7,900 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ โตะไม้ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 80  ซนติ มตร ยาวไม่น้อยกว่า 180  ซนติ มตร สูงไม่น้อย
กว่า 75  ซนติ มตร มีกล่อง 2 ลิ้นชักด้านขวามือ ละซ้าย
มือ ลิ้นชักบน ละล่างมีกุญ จล็อค  ผ่นบนโตะทาด้วย
วัสดุ Particle Board ความ นาไม่นน้อย
กว่า 25 มิลลิ มตร  คลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ปิด
ขอบด้วย PVC ด้านล่างมีพลาสติดรองขา  ผ่น น้าลิ้นชักทาด้วย
วัสดุ Particle Board ความ นาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิ มตร ปิดผิว
ด้วย FOIL ปิดขอบด้วย PVC  นาไม่น้อย
กว่า 1.00 มิลลิ มตร  พื่อป้องกันการกระ ทก จัดซื้อตามราคาา
ท้องตลาด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 2,458,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,178,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 2,178,000 บาท
งิน ดือนพนักงาน จานวน 1,800,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนใ ้ ก่พนักงาน ทศบาล  พร้อม งินปรับปรุง
งิน ดือนประจาปี ตามตา น่ง ละอัตราที่  ก.ท.กา นด  โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้ทั้ง  12    ดือน  จานวน  5  อัตรา ตั้งจ่ายจาก
งินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

งินประจาตา น่ง จานวน 78,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจาตา น่งของผู้อานวยการกองสวัสดิการ
สังคม  ตลอดถึงผู้มีสิทธิได้รับ งินประจาตา น่ง   ถือปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงาน ทศบาลจัง วัด
บุรีรัมย   รื่อง   ลัก กณฑ ละ งื่อนไข กี่ยวกับอัตรา งิน ดือน ละ
วิธีการจ่าย งิน ดือน ละประโยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 7)  จ้ง
ตาม นังสือจัง วัดบุรีรัมย  ที่ บร 0023.2/ว 2253  ลงวัน
ที่  13  พฤษภาคม  2559 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองสวัสดิการ
สังคม)
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ค่าตอบ ทนพนักงานจ้าง จานวน 288,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนพนักงานจ้าง   ยก ป็น  พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  จานวน  1  อัตรา  พนักงานจ้างทั่ว
ไป จานวน  1  อัตรา  ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงาน ทศบาลจัง วัดบุรีรัมย  รื่อง  ลัก กณฑ กี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่  19  สิง าคม 2557 ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้  (กองสวัสดิการสังคม)

งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จานวน 12,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง   ถือ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ทศบาล   รื่อง  กา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก กณฑการใ ้
พนักงาน ทศบาล  ลูกจ้าง   ละพนักงานจ้างของ ทศบาลได้รับ
งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  ลงวัน
ที่  18  มิถุนายน  2558  ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองสวัสดิการ
สังคม) 

งบดาเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบ ทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน ก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นกรณี
พิ ศษ (โบนัส)   ก่พนักงาน ทศบาล ลูกจ้างประจา  พนักงาน
จ้าง ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการกา นด
งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษ อันมีลักษณะ ป็น งิน
รางวัลประจาปี ก่พนักงานส่วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจ่ายอื่นของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557    ละ นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที่  29  กันยายน  2557 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองสวัสดิการ
สังคม)
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ค่าตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ จานวน 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบ ทนการปฏิบัติราชการนอก วลาราชการ รือ
ค่าอา ารทาการนอก วลาใ ้ ก่ พนักงาน ทศบาล พนักงาน
จ้าง ลูกจ้าง   รือผู้ที่ได้รับคาสั่งใ ้มาปฏิบัติงาน ร่งด่วนนอก วลา
ราชการ  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการ
บิกจ่าย งินตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กอง
สวัสดิการสังคม)

งินช่วย ลือการศึกษาบุตร จานวน 30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาใ ้ ก่บุตรพนักงาน
ทศบาล ตลอดถึงผู้มีสิทธิ์ บิกได้  ถือปฏิบัติตาม นังสือประทับ
ตรา  กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  0803/ว 1318  ลงวัน
ที่  4  กรกฎาคม  2559   ละ นังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่
สุด  ที่ กค 0422.3/ว 257  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2559  ตั้งจ่าย
จาก งินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่าย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้าง มาบริการ จานวน 10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริการ  ช่น จ้างถ่าย อกสาร ค่า ย็บ
นังสือ รือ ข้าปก นังสือ   ละอื่นๆ  ที่ ข้าประ ภทรายจ่าย

นี้  ถือปฏิบัติตาม นังสือกระทรวงม าดไทย  ที่  มท 0313.4/ว
 1452  ลงวันที่  27  พฤษภาคม  2541  ละ นังสือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2559 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้    (กองสวัสดิการ
สังคม) 
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ จานวน 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ละนอกราชอาณาจักร  ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทางไปราชการ  ค่า

พา นะ  ค่า ช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่าน
ทางด่วนพิ ศษ  ค่าธรรม นียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะ บียน
ต่างๆ  ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการ ดินทางไปราชการ   รืออบรม
สัมมนาของพนักงาน ทศบาล พนักงานจ้าง คณะผู้บริ าร สมาชิก
สภา ทศบาลตาบล นอง วง  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   ละการ ข้ารับการฝึก
อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  ระ บียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555  รวม ก้ไข พิ่ม ติม  นังสือกระทรวง
ม าดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 037 ลงวัน
ที่ 25  ธันวาคม  2556   ละ นังสือกระทรวงม าดไทย  ที่ มท
 0808.2/ว 4952  ลงวันที่  19  ธันวาคม  2556 ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้  (กองสวัสดิการสังคม)   

ค่าบารุงรักษา ละซ่อม ซม จานวน 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษา ละซ่อม ซม  (รายจ่าย พื่อซ่อม ซม
บารุงรักษา  พื่อใ ้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)   ช่น  รถยนต  รถ
บรรทุกน้า   ครื่องพิมพดีด  ครื่องคอมพิว ตอร โตะ –  ก้าอี้ กล้อง
ถ่ายรูป  ครื่องถ่าย อกสาร   ครื่องโทรสาร  ละอื่นๆ ที่ ข้า
ประ ภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสานักงาน จานวน 40,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานัก
งาน   ช่น กระดาษ  ฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง  ธงชาติ ตลอด
จนสิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ รือจ้างพิมพ   ละวัสดุสานักงาน
อื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้ ถือปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริม
การปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27  มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองสวัสดิการ
สังคม)
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วัสดุคอมพิว ตอร จานวน 20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร  ช่น  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล  ตลับผง มึกสา รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร  กระดาษต่อ
นื่อง   มาส   ครื่องกระจายสัญญาณ   ละอื่นๆ ที่ ข้าประ ภท
รายจ่ายนี้  ถือปฏิบัติตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27  มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (กองสวัสดิการ
สังคม)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 250,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรม ละส่ง สริมอาชีพตาม ลักปรัชญา ศรษฐกิจพอ
พียง

จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ละส่ง สริมอาชีพ
ตาม ลักปรัชญา ศรษฐกิจพอ พียง   ช่น  ค่าอา ารกลางวัน  ค่า
อา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร  ค่าป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณที่ กี่ยวข้อง   ละอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทราย
จ่ายนี้  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม ละการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557   ละ นังสือกระทรวงม าดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 3446  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2548 ตั้งจ่ายจาก งินอุด
นุนทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ

.2561-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  2  พ.ศ

.2563   น้าที่  13  ลาดับที่  7) 
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โครงการส่ง สริมการ รียนรู้กิจกรรมงานโครงการศิลปาชีพอา ภอ
ละ านทราย

จานวน 150,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่ง สริมการ รียนรู้กิจกรรมงาน
โครงการศิลปาชีพอา ภอละ านทราย  ช่น  ค่าอา ารกลาง
วัน  ค่าอา ารว่าง ละ ครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร  ค่าป้ายประชา
สัมพันธโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณที่ กี่ยวข้อง   ละอื่นๆ ที่ ข้า
ประ ภทรายจ่ายนี้  ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ละการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557   ละ นังสือกระทรวงม าดไทย  ด่วนที่

สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3446  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2548 ตั้งจ่าย
จาก งินอุด นุนทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  2  พ.ศ
.2563   น้าที่  12  ลาดับที่  5)  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 230,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ

โครงการ ข่งขันกีฬาศูนย ด็กโซนดง จานวน 30,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ ข่งขันกีฬาศูนย ด็กโซนดง ของ
ศูนยพัฒนา ด็ก ล็กสังกัด ทศบาลตาบล นอง วง ช่น ค่าอุปกรณ
การกีฬา ค่า ตรียมสนามการ ข่งขัน ค่าอา ารทาการนอก วลา
ของ จ้า น้าที่ ค่าตอบ ทนกรรมการตัดสิน  ละอื่น ๆที่ ข้า
ประ ภทรายจ่ายนี้ ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่า
ด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ ข่งขันกีฬา
ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการ ข่งขันกีฬาขององคกรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (กองการศึกษา/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  1  พ.ศ
.2562   น้าที่  20  ลาดับที่  3)  
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โครงการ ข่งขันกีฬา นอง วง กมส จานวน 100,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ ข่งขันกีฬา นอง วง
กมส  ช่น ค่าอุปกรณการกีฬา ค่า ตรียมสนามการ ข่งขัน ค่า
อา ารทาการนอก วลาของ จ้า น้าที่ ค่าตอบ ทนกรรมการ
ตัดสิน  ละอื่น ๆที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้ ถือปฏิบัติตามกระทรวง
ม าดไทย ว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
ข่งขันกีฬา ละการส่งนักกีฬา  ข้าร่วมการ ข่งขันกีฬาขององคกร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (กองการศึกษา/ ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  น้าที่  119  ลาดับที่  17) 

โครงการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการ ข่งขันกีฬาละ านทรายสัมพันธ กมส จานวน 50,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการ ข่งขันกีฬาละ าน
ทรายสัมพันธ กมส  ช่น ค่าพา นะ ดินทาง ค่า บี้ย ลี้ยง ค่า ช่าที่
พัก ค่าอุปกรณการกีฬา ค่า ตรียมสนามการ ข่งขัน ค่าอา ารทา
การนอก วลาของ จ้า น้าที่ ค่าตอบ ทนกรรมการตัดสิน  ละ
อื่น ๆที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้ ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทย ว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
ข่งขันกีฬา ละการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการ ข่งขันกีฬาขององคกร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (กองการศึกษา/ ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  น้าที่  120  ลาดับที่  20)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จานวน 50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา  รืออุปกรณ
กีฬา   ช่น ฟุตบอล  วอล ลยบอล   ปตอง  ตะกร้อ  ตาข่าย   ละ
อื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้ (กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 115,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 95,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรม พื่อสร้างทัศนคติ ละจิตสานึกที่ดีงามในการอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท

จานวน 30,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม พื่อสร้างทัศนคติ
ละจิตสานึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท  ช่น ค่า

วัสดุอุปกรณ ป้ายโครงการ ค่าอา าร  ละอื่น ๆที่ ข้าประ ภทราย
จ่ายนี้ ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม ละการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557  ละ นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (กองการศึกษา/ ผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับ
ที่  2  พ.ศ.2563   น้าที่   12  ลาดับที่  2  )  

โครงการรดน้าขอพรผู้สูงอายุ จานวน 5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรดน้าขอพรผู้สูงอายุ   ช่น  ค่า
รางวัลการประกวด  ค่าอุปกรณ  ค่าจัดสถานที่  ค่าป้าย
โครงการ   ละอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้  ถือปฏิบัติตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการ ข่งขันกีฬา ละการส่งนักกีฬา  ข้าร่วมการ
ข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่าย

จาก งินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  1  พ.ศ
.2562   น้าที่  20  ลาดับที่  4)  
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โครงการส่ง สริมประชาธิปไตย อันมีพระม ากษัตริยทรง ป็นประมุข จานวน 30,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่ง สริมประชาธิปไตย อันมี
พระม ากษัตริยทรง ป็นประมุข  ช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ป้าย
โครงการ ค่าอา าร  ละอื่น ๆที่ ข้าประ ภทรายจ่ายนี้ ถือปฏิบัติ
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ละการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  ละ
นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3446 ลง

วันที่ 19 ตุลาคม 2548 (กองการศึกษา/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  2  พ.ศ
.2563   น้าที่ 12   ลาดับที่ 3   )

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริ าร สมาชิกสภา ทศบาล 
พนักงาน ทศบาล ละพนักงานจ้าง

จานวน 30,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้บริ าร สมาชิกสภา ทศบาล พนักงาน ทศบาล  ละพนักงาน
จ้าง  ช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ป้ายโครงการ ค่าอา าร  ละอื่น ๆที่ ข้า
ประ ภทรายจ่ายนี้ ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ละการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  ละ นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่

สุด ที่ มท0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (กองการ
ศึกษา/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน
ปลง  ฉบับที่  1  พ.ศ.2562   น้าที่  19  ลาดับที่  1)  

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
งินอุด นุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานประ พณีขึ้น ขาพนมรุ้ง ประจาปี 2564 จานวน 20,000 บาท

พื่ออุด นุนที่ทาการปกครองจัง วัดบุรีรัมย ตามโครงการจัดงาน
ประ พณีขึ้น ขาพนมรุ้ง ประจาปี 2564 ถือปฏิบัติตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วย งินอุด นุนขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  ละ ก้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563  นังสือ
กระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 (กองการศึกษา/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  น้าที่   121  ลาดับที่  26)  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 9,848,000 บาท

งบลงทุน รวม 9,848,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 462,000 บาท
ครุภัณฑการ กษตร

อิน วอร ตอรสา รับปัมน้าจาก ซลล สงอาทิตย (Solar pump 
hybrid inverter)  บ้าน นอง วง มู่ที่ 2

จานวน 231,000 บาท

พื่อ ป็นค่าจัดซื้อ ชุดอิน วอร ตอรสา รับปัมน้าจาก ซลล สง
อาทิตยพร้อมอุปกรณครบชุด  ละปัมน้า บ้าน นอง วง  มู่ที่ 2
 ประกอบด้วย
-อิน วอร ตอรสา รับปัมน้าจาก ซล สงอาทิตย รุ่น SN-2200
 ขนาด 2200 วัตต
- ผง ซล สงอาทิตย ขนาด 320 วัตต จานวน 10  ผง
-อุปกรณตู้สวิทซควบคุม
-อุปกรณในการติดตั้ง ชุด สา ล็กรองรับ ผง ซลล สงอาทิตย
พร้อมตุ้มปูนสา ร็จรูปวางบนพื้นดิน จานวน 4 ต้น สา รับรองรับ
ผง ซลล สงอาทิตย จานวน 10  ผง

-ปัมน้า ขนาดไม่ กิน 3  รงม้า  220 โวลล 3  ฟส  พร้อมท่อพีวี
ซี  ขนาดท่อไม่ กิน 2 นิ้ว  ละความยาวไม่ กิน 4  มตร
-ตั้งตามบัญชีนวัตกรรมไทย  โดยสานักงบประมาณ ฉบับ พิ่ม ติม
พฤศจิกายน 2562 ลาดับที่ 61 ร ัส  02020007
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 รวม ก้ไข พิ่ม
ติม (กองช่าง/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 )  พิ่ม
ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  2  พ.ศ.2563   น้าที่  21 ลาดับ
ที่  2)  
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อิน วอร ตอรสา รับปัมน้าจาก ซลล สงอาทิตย (Solar pump 
hybrid inverter)  บ้าน นอง ว้า มู่ที่ 4

จานวน 231,000 บาท

พื่อ ป็นค่าจัดซื้อ ชุดอิน วอร ตอรสา รับปัมน้าจาก ซลล สง
อาทิตยพร้อมอุปกรณครบชุด  ละปัมน้า บ้าน นอง ว้า  มู่ที่ 4
 ประกอบด้วย
-อิน วอร ตอรสา รับปัมน้าจาก ซล สงอาทิตย รุ่น SN-2200
 ขนาด 2200 วัตต
- ผง ซล สงอาทิตย ขนาด 320 วัตต จานวน 10  ผง
-อุปกรณตู้สวิทซควบคุม
-อุปกรณในการติดตั้ง ชุด สา ล็กรองรับ ผง ซลล สงอาทิตย
พร้อมตุ้มปูนสา ร็จรูปวางบนพื้นดิน จานวน 4 ต้น สา รับรองรับ
ผง ซลล สงอาทิตย จานวน 10  ผง

-ปัมน้า ขนาดไม่ กิน 3  รงม้า  220 โวลล 3  ฟส  พร้อมท่อพีวี
ซี  ขนาดท่อไม่ กิน 2 นิ้ว  ละความยาวไม่ กิน 4  มตร
-ตั้งตามบัญชีนวัตกรรมไทย  โดยสานักงบประมาณ ฉบับ พิ่ม ติม
พฤศจิกายน 2562 ลาดับที่ 61 ร ัส  02020007
  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 รวม ก้ไข พิ่ม
ติม (กองช่าง/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   พิ่ม
ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  2  พ.ศ.2563   น้าที่  21 ลาดับ
ที่  3)  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 9,386,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าชด ชยงานก่อสร้าง (ค่า K) จานวน 30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินชด ชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา บบปรับราคา
ได้ (ค่า K) ถือปฏิบัติตามนัยมติคณะรัฐมนตรี  มื่อวัน
ที่  22  สิง าคม  2532   ละ นังสือกรมส่ง สริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1837 ลงวันที่  11  กันยายน  2560
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม ล็ก ซอย9 - ถนนลาดยาง
ขื่อนลาปะ ทีย บ้าน งอนไก่ มู่ที่ 3

จานวน 506,000 บาท

พื่อ ป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม ล็ก ซอย9 - ถนนลาดยาง
ขื่อนลาปะ ทีย บ้าน งอนไก่  มู่ที่ 3 - ก่อสร้างถนนคอนกรีต
สริม ล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00  มตร ยาว
รวม 185.00  มตร  นา 0.15  มตร  รือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 925 ตาราง มตร  รายละ อียดตาม บบ ปลน ทศบาลตาบล
นอง วง   ลขที่ ท.4/2564    ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศ

บาล พ.ศ.2496 รวม ก้ไข พิ่ม ติม (กองช่าง/ ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  2  พ.ศ
.2563   น้าที่  3  ลาดับที่  3)  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม ล็ก ซอยข้างปาชุมชน บ้าน
ผไทรวมพล มู่ที่ 11

จานวน 614,000 บาท

พื่อ ป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม ล็ก ซอย ข้างปา
ชุมชน บ้านผไทรวมพล  มู่ที่ 11 - ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม

ล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00  มตร ยาว
รวม 220.00  มตร  นา 0.15  มตร  รือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 1,100 ตาราง มตร รายละ อียดตาม บบ ปลน ทศบาล
ตาบล นอง วง   ลขที่ ท.9/2564    ป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ทศบาล พ.ศ.2496 รวม ก้ไข พิ่ม ติม (กองช่าง/ ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  2  พ.ศ
.2563   น้าที่  5  ลาดับที่  11)  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม ล็ก ซอยข้างโรง รียน บ้านผไท
รวมพล มู่ที่่ 11

จานวน 614,000 บาท

พื่อ ป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม ล็ก ซอย ข้าง
โรง รียน  บ้านผไทรวมพล  มู่ที่ 11 - ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม

ล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00  มตร ยาว
รวม   220.00  มตร  นา 0.15  มตร  รือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 1,100 ตาราง มตร  รายละ อียดตาม บบ ปลน ทศบาล
ตาบล นอง วง   ลขที่ ท.8/2564   ป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ทศบาล พ.ศ.2496 รวม ก้ไข พิ่ม ติม (กองช่าง/ ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  2  พ.ศ
.2563   น้าที่  5  ลาดับที่  10)  
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม ล็ก ซอยข้างอนามัย บ้านศรี
ทายาท มู่ที่ 8

จานวน 1,242,000 บาท

พื่อ ป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม ล็กซอยข้างอนามัย  บ้าน
ศรีทายาท  มู่ที่ 8 - ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม ล็กขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00  มตร ยาว
รวม 555.00  มตร  นา 0.15  มตร  รือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 2,220 ตาราง มตร รายละ อียดตาม บบ ปลน ทศบาล
ตาบล นอง วง   ลขที่ ท.6/2564   ป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ทศบาล พ.ศ.2496 รวม ก้ไข พิ่ม ติม (กองช่าง/ ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)    พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  2  พ.ศ
.2563  น้าที่ 4 ลาดับที่ 7)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม ล็ก ซอยสี่ ยก ลัง
โรง รียน-ถนนลูกรังสายนอก บ้านราษฎรรัก ดน มู่ที่ 9

จานวน 915,000 บาท

พื่อ ป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม ล็ก ซอยสี่ ยก ลัง
โรง รียน-ถนนลูกรังสายนอก  บ้านราษฎรรัก ดน  มู่ที่ 9 - ก่อ
สร้างถนนคอนกรีต สริม ล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00  มตร ยาวรวม 334.00  มตร  นา 0.15  มตร  รือมี
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,670 ตาราง มตร   รายละ อียดตาม
บบ ปลน ทศบาลตาบล นอง วง   ลขที่ ท.7/2564    ป็นไป

ตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 รวม ก้ไข พิ่ม ติม (กอง
ช่าง/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน
ปลง  ฉบับที่  2  พ.ศ.2563  น้าที่ 4 ลาดับที่ 8)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม ล็ก ยกถนนลาดยางสาย บร
.4063-วัด ขาลังกา บ้าน นอง ว้า มู่ที่ 4

จานวน 1,131,000 บาท

พื่อ ป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม ล็ก ยกถนนลาดยาง
สาย บร.4063-วัด ขาลังกา บ้าน นอง ว้า  มู่ที่ 4 - ก่อสร้างถนน
คอนกรีต สริม ล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00  มตร ยาว
รวม 400.00  มตร  นา 0.15  มตร  รือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 2,000 ตาราง มตร  รายละ อียดตาม บบ ปลน ทศบาล
ตาบล นอง วง   ลขที่ ท.5/2564  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศ
บาล พ.ศ.2496 รวม ก้ไข พิ่ม ติม (กองช่าง/ ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  2  พ.ศ
.2563   น้าที่ 4 ลาดับที่ 4)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม ล็กสายข้างคลองส่งน้า บ้าน
ปากช่อง มู่ที่ 1- มู่ที่ 7

จานวน 1,981,000 บาท

พื่อ ป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม ล็กสายข้างคลองส่ง
น้า บ้านปากช่อง  มู่ที่ 1 -  มู่ที่ 7 - ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม

ล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  มตร ยาว
รวม 898.00  มตร  นา 0.15  มตร  รือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 3,592 ตาราง มตร  รายละ อียดตาม บบ ปลน ทศบาล
ตาบล นอง วง   ลขที่ ท.1/2564   ป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ทศบาล พ.ศ.2496 รวม ก้ไข พิ่ม ติม  (กองช่าง/ ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  2  พ.ศ
.2563   น้าที่ 3  ลาดับที่ 1)

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ซอย 6 ทิศ นือ บ้าน นอง วง 
มู่ที่ 2

จานวน 1,170,000 บาท

พื่อ ป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้า ซอย 6 ทิศ นือ บ้าน นอง
วง  มู่ที่ 2 – วางท่อระบายน้าขนาด ส้นผ่าศูนย

กลาง  0.60  มตร จานวน 320   ท่อน - สร้างบ่อพักท่อ
ขนาด 0.80x0.80x1.40  มตร จานวน 35 บ่อ -ขยายผิวจราจร
คอนกรีต สริม ล็กขนาดกว้าง 1.00  มตร ยาว
รวม 698  มตร  นา 0.15  มตร รายละ อียดตาม บบ ปลน
ทศบาลตาบล นอง วง   ลขที่ ท.2/2564   ป็นไปตามพระราช
บัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 รวม ก้ไข พิ่ม ติม (กองช่าง/ ผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับ
ที่  2  พ.ศ.2563   น้าที่ 17   ลาดับที่ 1)
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โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ซอย 7 ทิศใต้ บ้าน นอง วง มู่ที่ 
2

จานวน 1,183,000 บาท

พื่อ ป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้า ซอย 7 ทิศใต้ บ้าน นอง
วง  มู่ที่ 2 – วางท่อระบายน้าขนาด ส้นผ่าศูนย

กลาง  0.60  มตร จานวน 322 ท่อน  - สร้างบ่อพักท่อ
ขนาด 0.80x0.80x1.40  มตร จานวน 36 บ่อ -ขยายผิวจราจร
คอนกรีต สริม ล็กขนาดกว้าง 1.00  มตร ยาว
รวม 700  มตร  นา 0.15  มตร  รายละ อียดตาม บบ ปลน
ทศบาลตาบล นอง วง   ลขที่ ท.3/2564    ป็นไปตามพระราช
บัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 รวม ก้ไข พิ่ม ติม (กองช่าง/ ผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับ
ที่  2  พ.ศ.2563   น้าที่ 17   ลาดับที่ 2)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 24,915,600 บาท

งบกลาง รวม 24,915,600 บาท
งบกลาง รวม 24,915,600 บาท
งินสมทบกองทุนประกันสังคม จานวน 310,000 บาท

พื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง   สังกัด
ทศบาลตาบล นอง วง  ในอัตราร้อยละ ้า  ถือปฏิบัติตาม
นังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท.  ละ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท

 0809.5/ว9  ลงวันที่  22  มกราคม  2557  พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533   ละ นังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท.  ละ ก
.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81  ลงวัน
ที่  10  กรกฎาคม  2557 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (สานักปลัด
ทศบาล)  
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งินสมทบกองทุน งินทด ทน จานวน 40,000 บาท

พื่อจ่ายสมทบกองทุน งินทด ทนของพนักงานจ้างของ ทศบาลใน
อัตราร้อยละ  0.2  ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี  ตามพระราช
บัญญัติ งินทด ทน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2561  ถือปฏิบัติตาม
นังสือสานักงานประกันสังคม  ด่วนที่สุด  ที่ รง 0625/ว

 5344  ลงวันที่  16  ตุลาคม  2561  พระราชบัญญัติ งินทด
ทน  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2561   ละ นังสือกรมส่ง สริมการ

ปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 4172  ลงวัน
ที่  24  ธันวาคม  2561 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้    (สานักปลัด
ทศบาล)  

บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จานวน 17,304,600 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จานวน  2,279  ราย  ถือ
ปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ลัก กณฑการจ่าย
งิน บี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2552   นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว
 118  ลงวันที่  15  มกราคม  2553   นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2500  ลงวัน
ที่  20  สิง าคม  2553   ละ นังสือกรมส่ง สริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ 14304 ลงวัน
ที่   11  ธันวาคม  2555  ตั้งจ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป (กอง
สวัสดิการสังคม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม
ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  1  พ.ศ.2562   น้าที่  22  ลาดับ
ที่  1)  

บี้ยยังชีพคนพิการ จานวน 5,232,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ยยังชีพคนพิการ  จานวน  545  ราย  ถือปฏิบัติ
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ลัก กณฑการจ่าย งิน
บี้ยความพิการใ ้คนพิการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2553  รวม ก้ไข พิ่ม ติม   นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118  ลงวันที่  15  มกราคม  2553   นังสือ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2500  ลงวัน
ที่  20  สิง าคม  2553   ละ นังสือกรมส่ง สริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ 14304 ลงวันที่   11  ธันวาคม  2555 ตั้ง
จ่ายจาก งินอุด นุนทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม/ ผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  น้าที่  129  ลาดับที่  9) 
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บี้ยยังชีพผู้ปวย อดส จานวน 300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ยยังชีพผู้ปวย อดส  จานวน  50  ราย  ถือ
ปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยการจ่าย งิน
สง คราะ พื่อการยังชีพขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548  มวด 1 (ข้อ 6,7)  มวด 4 (ข้อ16,17,18,19,20,21  ละ
บท ฉพาะกาลข้อ 22) ใ ้ ป็นผู้มีสิทธิ์รับ งิน  ตั้งจ่ายจาก งินอุด
นุนทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ

.2561-2565)  พิ่ม ติม   ปลี่ยน ปลง  ฉบับที่  1  พ.ศ

.2562   น้าที่ 22  ลาดับที่  2)  
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สารองจ่าย จานวน 500,000 บาท

พื่อจ่ายกรณีฉุก ฉินที่มี ตุสาธารณภัย กิดขึ้น รือกรณีการ
ป้องกัน ละยับยั้งก่อน กิดสาธารณภัย รือคาดว่าจะ กิดสาธารณ
ภัย  รือกรณีฉุก ฉิน พื่อบรร ทาปัญ าความ ดือดร้อนของ
ประชาชน ป็นส่วนรวมได้  ช่น การป้องกัน ละ ก้ไขปัญ า
อุทกภัย น้าปาไ ล ลาก  ผ่นดินถล่ม ภัย ล้ง ภัย
นาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปา ละ มอกควัน โรคติดต่อ โรค

ระบาด  ป็นต้นถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่าย พื่อช่วย ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560  ละที่ ก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2561  นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15  มษายน 2563  นังสือ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559   นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560   นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
   นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561   นังสือกรมส่ง
สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4967 ลงวัน
ที่ 4 ธันวาคม 2562   นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 5141 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562
   นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 1022
 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563   นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1656 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
   ละ นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0820.3/ว 4930 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้จานวน  500,000  บาท   งินอุด นุนทั่วไป
จานวน  500,000  บาท  (สานักปลัด ทศบาล)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

งินบารุงสันนิบาต ทศบาล ่งประ ทศไทย จานวน 58,000 บาท

งินบารุงสันนิบาต ทศบาล ่งประ ทศไทย  ตั้ง
ไว้  58,000  บาท   พื่อจ่าย ป็น งินค่าบารุงสันนิบาต ทศบาล ่ง
ประ ทศไทย  ตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยรายจ่ายของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น กี่ยวกับค่าบารุงสมาคม  พ.ศ
.2561   (รายรับจริงปีงบประมาณ  พ.ศ
.2561 จานวน  34,549,201.19 บาท)  ถือปฏิบัติตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทย  ว่าด้วยรายจ่ายขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น กี่ยวกับค่าบารุงสมาคม  พ.ศ.2555  ลงวัน
ที่  14  มิถุนายน  2555 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (สานักปลัด
ทศบาล)

งินสมทบระบบ ลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น รือพื้นที่ ทศบาล
ตาบล นอง วง

จานวน 380,000 บาท

พื่อจ่าย งินสมทบระบบ ลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น รือ
พื้นที่ ทศบาลตาบล นอง วง  ตั้งไว้  380,000  บาท  ถือปฏิบัติ
ตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0891.3/ว 2199  ลงวันที่  10  พฤศจิกายน  2552   ละ นังสือ
กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0891.3/ว 1514  ลงวัน
ที่  26  กรกฎาคม  2554 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (กองสาธารณสุข
ละสิ่ง วดล้อม/ ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ

.2561-2565)  น้าที่  128  ลาดับที่  5)
งินช่วยพิ ศษ จานวน 100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วยพิ ศษสา รับข้าราชการส่วนท้องถิ่น   ละ
พนักงานจ้างซึ่งถึง ก่ความตาย   ป็นจานวนสาม ท่าของ งิน ดือน
ต็ม ดือนที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น รือพนักงานจ้างผู้นั้นได้รับใน
ดือนที่ถึง ก่ความตาย  ถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา การจ่าย
งิน ดือน  งินปี บา น็จ บานาญ  ละ งินอื่นในลักษณะ ดียว
กัน พ.ศ.2535 มาตรา 23   ละระ บียบกระทรวงม าดไทยว่า
ด้วย งินบา น็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ตั้งจ่าย
จาก งินรายได้  (สานักปลัด ทศบาล)
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งินสมทบกองทุนบา น็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จานวน 691,000 บาท

พื่อจ่ายสมทบกองทุนบา น็จบานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ประจาปี  2564  ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ  2 ของรายได้ในงบ
ประมาณรายจ่ายประจาปี   ละงบประมาณรายจ่าย พิ่ม
ติม  (กรณีจ่ายจาก งินรายได้  ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร งิน
กู้   งินที่มีผู้อุทิศใ ้   งินอุด นุนทั่วไป   ละ งินอุด นุน ฉพาะ
กิจ  ถือปฏิบัติตาม นังสือสานักงานกองทุนบา น็จบานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น  ที่ มท 0808.5/ว 30  ลงวัน
ที่  12  กรกฎาคม  2560  นังสือสานักงานกองทุนบา น็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30  ลงวัน
ที่  12  กรกฎาคม  2560 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้  (สานักปลัด
ทศบาล)
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