
หมายเหตุ

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม
8,805,559 707,000    707,000       707,000      2,121,000    

2,624,640     218,720    218,720       218,720      656,160      

11,442,420   953,535    953,535       953,535      2,860,605    

833,000       19,000      11,800        14,000       44,800        

2,930,885     41,564      279,364       491,899      812,827      

1,427,196     110,000    110,000       110,000      330,000      

575,000       50,000      50,000        50,000       150,000      

423,900       23,000        30,900       53,900        

3,398,000     200,000      200,000      

1,339,400     210,000    - 210,000      

33,800,000   2,309,819  2,353,419    2,776,054   7,439,292    

หมายเหตุ  แผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามฐานะการเงินการคลัง

        ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน

รวม

เทศบาลต าบลเมืองเพีย  อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย 2565

ไตรมาส ท่ี 1 เดือน  ตุลาคม  2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2565

        ค่าตอบแทน

        ค่าใช้สอย

        ค่าวัสดุ

        ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

        ค่าครุภัณฑ์

ประมาณการ การใช้จ่ายเงินตามประมาณการรายการ

งบด าเนินงาน

งบกลาง

งบบุคลากร

        เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)



หมายเหตุ

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวม
8,805,559 707,000    707,000       707,000      2,121,000    

2,624,640     218,720    218,720       218,720      656,160      

11,442,420   953,535    953,535       953,535      2,860,605    

833,000       53,820      16,500        9,580         79,900        

2,930,885     149,323    280,515       243,063      672,901      

1,427,196     110,000    110,000       110,000      330,000      

575,000       50,000      50,000        50,000       150,000      

423,900       -           30,000        40,000       70,000        

3,398,000     300,000    200,000       278,000      778,000      

1,339,400     100,000    100,000       100,000      300,000      

33,800,000   2,642,398  2,666,270    2,709,898   8,018,566    

หมายเหตุ  แผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามฐานะการเงินการคลัง

        ค่าตอบแทน

เทศบาลต าบลเมืองเพีย  อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย 2565

ไตรมาส ท่ี 2 เดือน  มกราคม ถึง เดือน มีนาคม  2565

รายการ ประมาณการ การใช้จ่ายเงินตามประมาณการ

งบกลาง

งบบุคลากร

        เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

งบด าเนินงาน

งบเงินอุดหนุน

รวม

        ค่าใช้สอย

        ค่าวัสดุ

        ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

        ค่าครุภัณฑ์

        ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง



หมายเหตุ

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวม
8,805,559 707,000    707,000       707,000      2,121,000    

2,624,640     218,720    218,720       218,720      656,160      

11,442,420   953,535    953,535       953,535      2,860,605    

833,000       100,000    93,300        100,000      293,300      

2,930,885     350,000    350,000       350,000      1,050,000    

1,427,196     100,000    100,000       100,000      300,000      

575,000       50,000      50,000        50,000       150,000      

423,900       50,000      50,000        50,000       150,000      

3,398,000     500,000    200,000       500,000      1,200,000    

1,339,400     150,000    200,000       150,000      500,000      

33,800,000   3,179,255  2,922,555    3,179,255   9,281,065    

หมายเหตุ  แผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามฐานะการเงินการคลัง

        ค่าตอบแทน

เทศบาลต าบลเมืองเพีย  อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย 2565

ไตรมาส ท่ี 3 เดือน  เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน  2565

รายการ ประมาณการ การใช้จ่ายเงินตามประมาณการ

งบกลาง

งบบุคลากร

        เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

งบด าเนินงาน

งบเงินอุดหนุน

รวม

        ค่าใช้สอย

        ค่าวัสดุ

        ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

        ค่าครุภัณฑ์

        ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง



หมายเหตุ

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
8,805,559 814,000    814,000       814,559      2,442,559    

2,624,640     218,720    218,720       218,720      656,160      

11,442,420   953,535    953,535       953,535      2,860,605    

833,000       139,000    139,000       137,000      415,000      

2,930,885     131,000    131,000       133,157      395,157      

1,427,196     155,000    155,000       157,196      467,196      

575,000       41,500      41,500        41,999       124,999      

423,900       50,000      50,000        50,000       150,000      

3,398,000     500,000    320,000       400,000      1,220,000    

1,339,400     100,000    100,000       129,400      329,400      

33,800,000   3,102,755  2,922,755    3,035,566   9,061,076    

หมายเหตุ  แผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามฐานะการเงินการคลัง

        ค่าตอบแทน

เทศบาลต าบลเมืองเพีย  อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย 2565

ไตรมาส ท่ี 4 เดือน  กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน  2565

รายการ ประมาณการ การใช้จ่ายเงินตามประมาณการ

งบกลาง

งบบุคลากร

        เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

งบด าเนินงาน

งบเงินอุดหนุน

รวม

        ค่าใช้สอย

        ค่าวัสดุ

        ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

        ค่าครุภัณฑ์

        ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
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ทศบาลตาบล มื ง พีย
ต/ า ภ  ุดจับ    จัง วัด ุดรธานี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11  ม.10  ซ ยศรีวิไล  ถนน ุดร- ุดจับ  วง/ตาบล มื ง พีย
  ต/ า ภ  ุดจับ  จัง วัด ุดรธานี  41250

พื้นที่ 51.00 ตาราง ิโล มตร

ประชา รทั้ง มด 5,603 คน
ชาย 2,819 คน

หญิง 2,784 คน

้ มูล ณ วันที่ 26 สิง าคม 2564
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ส่วนที่ 1

ค ถลงปร บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ  

ข ง

ทศบ ลต บล ม ง พีย
ภ ดจบ  จง วด ดรธ นี
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ะ ฯ ะ ช ต อง

บดน ถ วล ทผบร รท ถน ทศบ ลต บล ม พย ได น ร ทศบญญต บปร ม ณร ย
ยปร ปต ภ ทศบ ลต บล ม พย ร น นน ในโ น ผบร รท ถน ทศบ ลต บล ม

พย ชแ ใ ท นปร ธ นแล ม ช ทุ ท นไดทร บถ ถ น ร ล ตล ด น ล รแล แนว
นโยบ ย รด นน ร ในป บปร ม ณ พ.ศ. 2565 ด ต ไปน

1. ถ ะ ค ัง
1.1 บปร ม ณร ย ยทวไป

ค ถ งง ะ ณ
ปร บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565

1.1.1 นฝ ธน ร นวน 16,916,516.20 บ ท

1.1.2 น ม นวน 15,596,942.01 บ ท

1.1.3 นทุน ร น ม นวน 7,018,872.78 บ ท

1.1.4 ร ย ร น นไวแบบ นผ พนแล ย ไมได บ ย นวน 0 โ ร ร รวม 0.00
บ ท

1.1.5 ร ย ร น นไวโดยย ไมได นผ พน นวน 1 โ ร ร รวม 32,896.00 บ ท

1.2 น นวน 0.00 บ ท

ในป บปร ม ณ พ.ศ. 2564 ณ วนท 7 ม พ.ศ. 2564 ์ รป ร วนท ถนม
ถ น ร น ด น

2. ห ง ะ ณใ ีง ะ ณ . . 2563
2.1 ร ยรบ ร นวน 30,985,101.29 บ ท ปร บดวย

มวดภ ษ ร นวน 17,674.97 บ ท

มวด ธรรม นยม ปรบ แล ใบ นุญ ต นวน 97,082.00 บ ท

มวดร ยได ทรพย์ น นวน 147,345.23 บ ท

มวดร ยได ธ รณปโภ แล รพ ณชย์ นวน 331,952.00 บ ท

มวดร ยได บ็ด ตล็ด นวน 74,860.00 บ ท

มวดร ยได ทุน นวน 155,000.00 บ ท

มวดภ ษ ด รร นวน 16,286,633.09 บ ท

มวด น ุด นุนทวไป นวน 13,874,554.00 บ ท

2.2 น ุด นุนทรฐบ ลใ โดยร บุวตถุปร ์ นวน 502,963.00 บ ท

2.3 ร ย ย ร นวน 26,490,333.29 บ ท ปร บดวย
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บ ล นวน 7,611,590.11 บ ท

บบุ ล ร นวน 10,538,932.00 บ ท

บด นน น นวน 5,758,619.86 บ ท

บล ทุน นวน 1,086,856.00 บ ท

บ น ุด นุน นวน 1,494,335.32 บ ท

บร ย ย น นวน 0.00 บ ท

2.4 ร ย ยท ย น ุด นุนทรฐบ ลใ โดยร บุวตถุปร ์ นวน 655,883.00 บ ท

2.5 ม ร ย น ม พ ด นน รต ม น น ท นวน 1,878,000.00 บ ท

2.6 ร ย ยท ย นทุน ร น ม นวน 298,500.00 บ ท

2.7 ร ย ยท ย น นวน 0.00 บ ท
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คาแถลงงบประมาณ
ปร บงบปร ม ณร ยจ ยปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565

ทศบ ลต บล มื ง พีย
ภ ุดจบ จง วด ุดรธ นี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี ร 17,674.97 28,000.00 20,000.00

มวดค ธรรม นียม ค ปรบ แล ใบ
นุญ ต

97,082.00 98,000.00 140,500.00

มวดร ยได้จ ทรพย์สิน 147,345.23 112,000.00 112,000.00

มวดร ยได้จ ส ธ รณูปโภค แล
ิจ รพ ณิชย์

331,952.00 276,000.00 330,000.00

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด 74,860.00 110,000.00 65,000.00

มวดร ยได้จ ทุน 155,000.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 823,914.20 624,000.00 667,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

มวดภ ษีจดสรร 16,286,633.09 17,547,000.00 17,586,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,286,633.09 17,547,000.00 17,586,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มวด งิน ุด นุนท่วไป 13,874,554.00 15,629,000.00 15,546,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

13,874,554.00 15,629,000.00 15,546,500.00

รวม 30,985,101.29 33,800,000.00 33,800,000.00
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2565

2
ิ

2563 2564 2565

งบกลาง 7,611,590.11 8,306,552.00 8,805,559.00

งบบุคลากร 10,538,932.00 13,407,340.00 14,067,060.00

งบดา นินงาน 5,758,619.86 6,698,108.00 5,766,081.00

งบลงทุน 1,086,856.00 3,508,000.00 3,821,900.00

งบ งินอุดหนุน 1,494,335.32 1,880,000.00 1,339,400.00

26,490,333.29 33,800,000.00 33,800,000.00
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ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
เทศบาลตาบลเมืองเพีย

อาเภอ ดจับ  จัง วัดอดรธานี
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตาบลเมองเพีย
อาเภอกดจับ  จัง วัดอดรธานี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริ ารงานทั่วไป 11,579,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 974,020

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,591,101

แผนงานสาธารณสข 712,000

แผนงานสังคมสงเคราะ ์ 520,680

แผนงานเค ะและชมชน 1,547,560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมชน 20,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอตสา กรรมและการโยธา 5,039,780

แผนงานการเกษตร 10,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,805,559

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,800,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
ทศบ ลต บล มื ง พีย
ภ ุดจบ จง วด ุดรธ นี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,805,559 8,805,559
    งบ ล ง 8,805,559 8,805,559

น้ : 1/8
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,271,200 497,640 1,736,340 355,320 8,860,500
     งิน ดื น (ฝ่ ย ร มื ง) 2,624,640 0 0 0 2,624,640

     งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 3,646,560 497,640 1,736,340 355,320 6,235,860

งบดา นินงาน 1,928,000 20,000 527,400 0 2,475,400
    ค่ ต บแทน 693,000 0 85,000 0 778,000

    ค่ ใช้ส ย 320,000 20,000 402,400 0 742,400

    ค่ วสดุ 340,000 0 40,000 0 380,000

    ค่ ส ธ รณูปโภค 575,000 0 0 0 575,000

งบลงทุน 119,400 0 104,000 0 223,400
    ค่ ครุภณฑ์ 119,400 0 104,000 0 223,400

งบ งินอุดหนุน 20,000 0 0 0 20,000
     งิน ุด นุน 20,000 0 0 0 20,000

รวม 8,338,600 517,640 2,367,740 355,320 11,579,300

น้ : 2/8
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรร ทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 402,720 0 402,720
     งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 402,720 0 402,720

งบดา นินงาน 457,000 67,000 524,000
    ค่ ใช้ส ย 442,000 22,000 464,000

    ค่ วสดุ 15,000 15,000 30,000

    ค่ ต บแทน 0 30,000 30,000

งบลงทุน 47,300 0 47,300
    ค่ ครุภณฑ์ 47,300 0 47,300

รวม 907,020 67,000 974,020

น้ : 3/8
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กาหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 2,160,720 0 0 2,160,720
     งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 2,160,720 0 0 2,160,720

งบดา นินงาน 1,329,681 0 0 1,329,681
    ค่ ใช้ส ย 762,485 0 0 762,485

    ค่ วสดุ 567,196 0 0 567,196

งบลงทุน 21,300 0 0 21,300
    ค่ ครุภณฑ์ 21,300 0 0 21,300

งบ งินอุดหนุน 0 869,400 210,000 1,079,400
     งิน ุด นุน 0 869,400 210,000 1,079,400

รวม 3,511,701 869,400 210,000 4,591,101

น้ : 4/8
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบดา นินงาน 512,000 512,000
    ค่ ใช้ส ย 487,000 487,000

    ค่ วสดุ 25,000 25,000

งบ งินอุดหนุน 200,000 200,000
     งิน ุด นุน 200,000 200,000

รวม 712,000 712,000
แผนงานสังคมสง คราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสังคมสง คราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสง คราะห์

รวม

งบบุคลากร 460,680 0 460,680
     งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 460,680 0 460,680

งบดา นินงาน 0 30,000 30,000
    ค่ วสดุ 0 30,000 30,000

งบ งินอุดหนุน 0 30,000 30,000
     งิน ุด นุน 0 30,000 30,000

รวม 460,680 60,000 520,680

น้ : 5/8
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แผนงาน คหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับ คหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ
งานกาจัดขยะมลฝอย

และสิ่งปฏิกล
รวม

งบบุคลากร 152,400 0 243,840 766,320 1,162,560
     งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 152,400 0 243,840 766,320 1,162,560

งบดา นินงาน 180,000 200,000 0 5,000 385,000
    ค่ ใช้ส ย 180,000 0 0 0 180,000

    ค่ วสดุ 0 200,000 0 5,000 205,000

รวม 332,400 200,000 243,840 771,320 1,547,560
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดา นินงาน 10,000 10,000
    ค่ ใช้ส ย 10,000 10,000

งบ งินอุดหนุน 10,000 10,000
     งิน ุด นุน 10,000 10,000

รวม 20,000 20,000

น้ : 6/8
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,019,880 0 1,019,880
     งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 1,019,880 0 1,019,880

งบดา นินงาน 490,000 0 490,000
    ค่ ต บแทน 25,000 0 25,000

    ค่ ใช้ส ย 275,000 0 275,000

    ค่ วสดุ 190,000 0 190,000

งบลงทุน 131,900 3,398,000 3,529,900
    ค่ ครุภณฑ์ 131,900 0 131,900

    ค่ ที่ดินแล สิ่ง ่ สร้ ง 0 3,398,000 3,398,000

รวม 1,641,780 3,398,000 5,039,780

น้ : 7/8
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แผนงานการ กษตร

งานงบ งานส่ง สริมการ กษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดา นินงาน 5,000 5,000 10,000
    ค่ ใช้ส ย 5,000 5,000 10,000

รวม 5,000 5,000 10,000

น้ : 8/8
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,579,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 974,020

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,591,101

แผนงานสาธารณสุข 712,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 520,680

แผนงานเคหะและชุมชน 1,547,560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 20,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,039,780

แผนงานการเกษตร 10,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,805,559

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,800,000

โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มาตรา ุ62 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลเมืองเพีย และโดยเห็นชอบของนายอาเภอกุดจับ ปฏิบัติราชการแทน ผ้วา
ราชการจังหวัดอุดรธานี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นีเรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจานวนรวมทังสิน 33,800,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 33,800,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตาบลเมืองเพีย
อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
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งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตาบลเมืองเพียปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตาบลเมืองเพียมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี

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

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

(นายวุฒิโชติ สุริยพัฒน์)

ตาแหนง นายกเทศมนตรีตาบลเมืองเพีย

เห็นชอบ

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

(นายวิโรจน์ อุทุมโภค)

ตาแหนง นายอาเภอกุดจับ ปฏิบัติราชการแทน ผ้วา
ราชการจังหวัดอุดรธานี
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รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ  พ.ศ. 2565

ทศบ ลต บล มื ง พีย
ภ ุดจบ  จง วด ุดรธ นี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภ ษีโรง รื นแล ที่ดิน 31,368.50 324.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภ ษีบ รุงท้ งที่ 52,835.20 7,788.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภ ษีที่ดินแล สิ่งปลู สร้ ง 0.00 962.97 15,000.00 -33.33 % 10,000.00
     ภ ษีป้ ย 11,200.00 8,600.00 13,000.00 -23.08 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 95,403.70 17,674.97 28,000.00 20,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่ ธรรม นียม ็บแล ขนมูลฝ ย 71,640.00 57,920.00 80,000.00 50.00 % 120,000.00
     ค่ ธรรม นียมปิด โปรย ติดต้งแผ่นปร ศ รื แผ่นปลิว พื่

รโฆษณ
10.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่ ธรรม นียม ี่ยว บ รควบคุม ค ร 391.00 56.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่ ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณิชย์ 300.00 100.00 1,000.00 -50.00 % 500.00
     ค่ ธรรม นียมใบ นุญ ตปร บ ิจ รน้ มน ชื้ พลิง 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่ ธรรม นียม ื่น ๆ 9,957.00 13,790.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่ ปรบผู้ ร ท ผิด ฎ ม ยจร จรท งบ 50,100.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่ ปรบ รผิดสญญ 200.00 17,496.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่ ใบ นุญ ตปร บ รค้ ส รบ ิจ รที่ ปน นตร ยต่
สุขภ พ

4,200.00 7,700.00 5,000.00 60.00 % 8,000.00

วนที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:36:52 น้  : 1/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่ ใบ นุญ ต ี่ยว บ รควบคุม ค ร 20.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่ ใบ นุญ ต ี่ยว บ รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย สียง 10.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่ ใบ นุญ ต ื่น ๆ 9,218.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 146,046.00 97,082.00 98,000.00 140,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่ ช่ ที่ดิน 10,000.00 12,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่ ช่ รื บริ ร 0.00 0.00 12,000.00 0.00 % 12,000.00
     ด บี้ย 66,577.02 135,345.23 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 76,577.02 147,345.23 112,000.00 112,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     ร ยได้จ ปร ป 281,870.00 331,952.00 276,000.00 19.57 % 330,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 281,870.00 331,952.00 276,000.00 330,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่ จ น่ ย ศษข ง 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00
     ค่ ข ย ส ร รจดซื้ จดจ้ ง 10,000.00 12,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ 45,050.00 62,860.00 110,000.00 -42.73 % 63,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 55,050.00 74,860.00 110,000.00 65,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่ ข ยท ดตล ดทรพย์สิน 0.00 155,000.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 155,000.00 0.00 0.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภ ษีรถยนต์ 468,731.43 693,201.08 460,000.00 8.70 % 500,000.00
     ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน 8,849,673.83 8,221,761.20 8,800,000.00 0.00 % 8,800,000.00

วนที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:36:52 น้  : 2/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้ 2,171,619.47 2,150,923.09 2,200,000.00 0.00 % 2,200,000.00
     ภ ษีธุร ิจ ฉพ 40,907.53 73,202.85 67,000.00 -2.99 % 65,000.00
     ภ ษีสรรพส มิต 4,809,515.18 4,198,071.50 4,800,000.00 0.00 % 4,800,000.00
     ค่ ภ ค ลวงแร่ 26,965.78 35,684.04 36,000.00 0.00 % 36,000.00
     ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม 182,189.95 129,351.93 180,000.00 0.00 % 180,000.00
     ค่ ธรรม นียมจดท บียนสิทธิแล นิติ รรมต มปร มวล
ฎ ม ยที่ดิน

897,633.00 779,277.00 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00

     ภ ษีจดสรร ื่น ๆ 2,619.00 5,160.40 4,000.00 25.00 % 5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,449,855.17 16,286,633.09 17,547,000.00 17,586,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     งิน ุด นุนท่วไป 13,539,166.00 13,874,554.00 15,629,000.00 -0.53 % 15,546,500.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,539,166.00 13,874,554.00 15,629,000.00 15,546,500.00
รวมทุกหมวด 31,643,967.89 30,985,101.29 33,800,000.00 33,800,000.00

วนที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:36:52 น้  : 3/3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565

ทศบ ลต บล มื ง พีย

ภ ุดจบ จง วด ุดรธ นี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 33,800,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 20,000 บาท
ภ ษีที่ดินแล สิ่งปลู สร้ ง จ นวน 10,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบต่ ว ปงบปร ม ณที่ผ นม

ภ ษีป้ ย จ นวน 10,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบต่ ว ปงบปร ม ณที่ผ นม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 140,500 บาท
ค ธรรม นียม ็บแล ขนมูลฝ ย จ นวน 120,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบสูง ว ปงบปร ม ณที่ผ นม

ค ธรรม นียม ี่ยว บ รควบคุม ค ร จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบ ท บปงบปร ม ณที่ผ นม

ค ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณิชย์ จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบต่ ว ปงบปร ม ณที่ผ นม

ค ธรรม นียมใบ นุญ ตปร บ ิจ รน มน ชื พลิง จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบ ท บปงบปร ม ณที่ผ นม

ค ธรรม นียม ื่น ๆ จ นวน 10,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบ ท ปงบปร ม ณที่ผ นม

ค ใบ นุญ ตปร บ รค้ ส รบ ิจ รที่ ปน นตร ยต
สุขภ พ

จ นวน 8,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบสูง ว ปงบปร ม ณที่ผ นม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 112,000 บาท
ค ช รื บริ ร จ นวน 12,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบ ท บปงบปร ม ณที่ผ นม

วนที่พิมพ์ : 26/8/2564 21:37:30 น้ : 1/3

22

User
Textbox

User
Textbox



ด บีย จ นวน 100,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบ ท บปงบปร ม ณที่ผ นม

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 330,000 บาท
ร ยได้จ ปร ป จ นวน 330,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบสูง ว ปงบปร ม ณที่ผ นม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 65,000 บาท
ค จ น ย ศษข ง จ นวน 2,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบสูง ว ปงบปร ม ณที่ผ นม

ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ จ นวน 63,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบต่ ว ปงบปร ม ณที่ผ นม

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,586,000 บาท
ภ ษีรถยนต์ จ นวน 500,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบสูง ว ปงบปร ม ณที่ผ นม

ภ ษีมูลค พิ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน จ นวน 8,800,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบ ท บปงบปร ม ณที่ผ นม

ภ ษีมูลค พิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้ จ นวน 2,200,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบ ท บปงบปร ม ณที่ผ นม

ภ ษีธุร ิจ ฉพ จ นวน 65,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบต่ ว ปงบปร ม ณที่ผ นม

ภ ษีสรรพส มิต จ นวน 4,800,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบ ท บปงบปร ม ณที่ผ นม

ค ภ ค ลวงแร จ นวน 36,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบ ท บปงบปร ม ณที่ผ นม

ค ภ ค ลวงปิโตร ลียม จ นวน 180,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบ ท บปงบปร ม ณที่ผ นม

ค ธรรม นียมจดท บียนสิทธิแล นิติ รรมต มปร มวล ฎ ม ย
ที่ดิน

จ นวน 1,000,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบ ท บปงบปร ม ณที่ผ นม
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ภ ษีจดสรร ื่น ๆ จ นวน 5,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบสูง ว ปงบปร ม ณที่ผ นม

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 15,546,500 บาท

งิน ุด นุนท่วไป จ นวน 15,546,500 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบต่ ว ปงบปร ม ณที่ผ นม

วนที่พิมพ์ : 26/8/2564 21:37:30 น้ : 3/3
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 131,832 116,218 146,600 4.29 % 152,887

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,320 5,600 5,870 3.44 % 6,072

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,379,100 5,497,300 6,091,200 3.61 % 6,311,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,160,800 1,152,000 1,267,200 6.06 % 1,344,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 148,000 144,000 174,000 3.45 % 180,000

เงินสารองจาย 60,274 194,565 150,732 -28.15 % 108,300

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 547,700

เงินบาเ น็จลูกจ้างประจา 0 0 0 100 % 28,800

เงินคาบารุงสันนิบาตเทศบาลแ งประเทศ
ไทย

26,957.68 29,193.11 30,730 -6.93 % 28,600

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตาบลเมืองเพีย
อาเภอกุดจับ    จัง วัดอุดรธานี
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25

User
Textbox

User
Textbox



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

เงินสมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น รือพื้นที่เทศบาลตาบลเมือง
เพีย

98,000 98,000 98,000 0 % 98,000

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

326,860 346,034 545,130 -100 % 0

เงินบาเ น็จลูกจ้างประจา 28,680 28,680 28,800 -100 % 0

รวมงบกลาง 7,365,823.68 7,611,590.11 8,538,262 8,805,559
รวมงบกลาง 7,365,823.68 7,611,590.11 8,538,262 8,805,559
รวมงบกลาง 7,365,823.68 7,611,590.11 8,538,262 8,805,559

รวมแผนงานงบกลาง 7,365,823.68 7,611,590.11 8,538,262 8,805,559
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

695,520 695,520 553,520 25.65 % 695,520

คาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก 120,000 120,000 98,373 21.98 % 120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000 100,000 20 % 120,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริ ารสวนตาบล

198,720 198,720 149,720 32.73 % 198,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400 1,258,027 18.47 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,624,640 2,159,640 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,711,680 1,632,294 1,979,100 16.15 % 2,298,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 4,000 2,000 % 84,000

เงินประจาตาแ นง 228,000 191,067 120,000 55 % 186,000

คาจ้างลูกจ้างประจา 588,180 623,460 664,000 5.22 % 698,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ้างประจา 4,140 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 349,320 292,573 331,100 0.03 % 331,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 39,357 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,929,320 2,778,751 3,146,200 3,646,560
รวมงบบุคลากร 5,553,960 5,403,391 5,305,840 6,271,200

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

29,500 31,500 885,000 -43.5 % 500,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 26,040 0 10,000 -50 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 น้า : 3/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเชาบ้าน 82,000 111,000 168,000 -17.86 % 138,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 27,000 81,150 80,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 164,540 223,650 1,143,000 693,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 200,773.5 0 0 0 % 0

คาจ้างถายเอกสาร 0 0 24,000 -16.67 % 20,000

คาจ้างปรับปรุงโดเมน website 0 0 0 100 % 3,000

คาจ้างสารวจความต้องการและความพึงพอ
ใจในการใ ้บริการประชาชน

0 0 0 100 % 10,000

คาจ้างเ มาบริการ 0 244,118.4 10,000 0 % 10,000

คาจ้างเ มาบริการกาจัดขยะมูลฝอย 0 0 185,000 -27.03 % 135,000

คาเชาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 0 0 700 -100 % 0

คาปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

0 1,551.5 5,000 -60 % 2,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 23,800 18,950 40,000 0 % 40,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 น้า : 4/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

24,118 84,184 100,000 -70 % 30,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 66,900 218,200 100,000 -70 % 30,000

คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้กระเช้าดอกไม้  
พานพุมและพวงมาลา

2,300 5,000 10,000 -100 % 0

โครงการเลือกตั้งผู้บริ ารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 223,500 -100 % 0

โครงการสงเสริมประชาชนเรื่อง
ประชาธิปไตยและ ลักธรรมมาภิบาลและ
การเมืองการปกครอง

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของเทศบาล

225,840 0 50,000 -80 % 10,000

โครงการสารวจความต้องการและความพึง
พอใจในการใ ้บริการประชาชน

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้
บริ าร สมาชิกสภา และ พนักงานเทศบาล

0 0 10,000 -100 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 47,249.47 33,010.13 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 590,980.97 605,014.03 833,200 320,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 134,062.75 109,780.3 190,000 -73.68 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 น้า : 5/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12,065 13,230 35,000 -42.86 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 31,464 13,609 50,000 -50 % 25,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 31,000 -35.48 % 20,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 32,790 66,794.99 80,000 -75 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 220,465 208,960 200,000 -25 % 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ 20,000 20,000 20,000 0 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 9,690 10,720 20,000 -50 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,679 25,020 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 480,215.75 468,114.29 661,000 340,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 439,215.73 509,962.38 625,000 -52 % 300,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 10,395.39 18,325.47 25,000 -40 % 15,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,022.04 2,689.67 10,000 -50 % 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 76,697.6 79,810.4 140,000 78.57 % 250,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 529,330.76 610,787.92 805,000 575,000
รวมงบดาเนินงาน 1,765,067.48 1,907,566.24 3,442,200 1,928,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 น้า : 6/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง  จานวน 2 ตัว 0 0 10,000 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนพร้อมฐานรอง  
จานวน  4 ตัว

0 0 20,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทางานระดับปฏิบัติการ - 
ชานาญการ จานวน 1 ตัว

0 0 0 100 % 7,000

จัดซื้อเก้าอี้ทางาน 0 22,050 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องฉีดน้าแรงดันสูง จานวน 1 
เครื่อง

0 9,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง  
จานวน 1 เครื่อง

0 21,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
จานวน 3 เครื่อง

0 62,700 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จานวน 2 
ลัง

0 9,000 0 0 % 0

จัดซื้อตู้ลิ้นชักแขวนแฟ้ม  จานวน 2 ลัง 0 10,000 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทางานเ ล็ก 5 ฟุต  จานวน 1 ตัว 0 9,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อตู้ลาโพงกลางแจ้ง 9,800 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 น้า : 7/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จัดซื้อตู้ลาโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลาก 9,880 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัด ญ้าแบบข้อแข็ง  จานวน 1 
เครื่อง

9,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องตัด ญ้าแบบข้อแข็ง  จานวน 2 
เครื่อง

0 18,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one 
สา รับสานักงาน  จานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 17,000

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สา รับ
ประมวลผล  จานวน 1 เครื่อง

0 0 22,000 -27.27 % 16,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติด
ตั้งถัง มึกพิมพ์ จานวน 2 เครื่อง

0 0 0 100 % 8,600

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 20,000 254 % 70,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 29,180 162,150 72,000 119,400
รวมงบลงทุน 29,180 162,150 72,000 119,400

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 น้า : 8/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการอุด นุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเ ลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นอาเภอกุดจับ

0 0 20,000 0 % 20,000

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

รวมงานบริหารทั่วไป 7,348,207.48 7,473,107.24 8,840,040 8,338,600
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 231,840 243,360 258,000 5.12 % 271,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 212,880 217,200 221,700 2.14 % 226,440

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 444,720 460,560 479,700 497,640
รวมงบบุคลากร 444,720 460,560 479,700 497,640

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 น้า : 9/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผน
พัฒนาท้องถิ่น รือจัดทาและทบทวนปรับ
ปรุงแผนชุมชน

3,750 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 3,750 0 20,000 20,000
รวมงบดาเนินงาน 3,750 0 20,000 20,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ All in 
one สา รับสานักงาน จานวน 1 เครื่อง

0 0 17,000 -100 % 0

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

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 448,470 460,560 516,700 517,640
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 691,920 925,346 1,254,300 9.02 % 1,367,400

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 น้า : 10/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 14,978 21,300 -40 % 12,780

เงินประจาตาแ นง 42,000 46,500 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 231,480 236,160 241,100 2.93 % 248,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 48,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,013,400 1,270,984 1,624,700 1,736,340
รวมงบบุคลากร 1,013,400 1,270,984 1,624,700 1,736,340

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

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

คาเชาบ้าน 51,000 70,500 120,000 -50 % 60,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 16,800 9,000 40,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 67,800 84,500 165,000 85,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 170,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเ มาเก็บคาบริการเก็บขนขยะ 0 0 0 100 % 24,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 น้า : 11/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาจ้างเ มาจดมิเตอร์น้าประปา 0 0 22,500 33.33 % 30,000

คาจ้างเ มาชวยปฏิบัติงานธุรการ 0 93,333 102,000 0 % 102,000

คาจ้างเ มาชวยปฏิบัติงานพัสดุ 0 0 93,500 9.09 % 102,000

คาจ้างเ มาบริการ      
0 0 5,000 -100 % 0

จ้างเ มาเก็บคาน้าประปา 0 66,000 73,000 1.92 % 74,400

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

33,755 63,688 40,000 -50 % 20,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 25,100 51,280 40,000 -50 % 20,000

โครงการจัดทา รือปรับปรุงแผนที่ภาษี 0 94,684 50,000 -60 % 20,000

โครงการเรงรัดจัดเก็บภาษีบริการเคลื่อนที่ 0 0 10,000 -100 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 228,855 368,985 446,000 402,400
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 2,640 23,137.8 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 3,480 10,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 น้า : 12/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,725 17,370 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 11,365 43,987.8 60,000 40,000
รวมงบดาเนินงาน 308,020 497,472.8 671,000 527,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทางานระดับปฏิบัติการ - 
ชานาญการ  จานวน 2 ตัว

0 0 6,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทางานระดับปฏิบัติการ - 
ชานาญการ จานวน 4 ตัว

0 0 0 100 % 28,000

จัดซื้อเก้าอี้ทางาน 0 4,700 0 0 % 0

จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จานวน 6 ลัง 0 27,000 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทางานเ ล็ก 5 ฟุต จานวน 1 ตัว 0 9,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

คาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 
จานวน 1 คัน

0 0 0 100 % 54,700

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one 
สา รับสานักงาน จานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 17,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 น้า : 13/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติด
ตั้งถัง มึกพิมพ์ จานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 4,300

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one 
สา รับงานประมวลผล

0 22,900 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน จานวน 
1 เครื่อง

0 16,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึก จานวน 1 
เครื่อง

0 7,900 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้ง
ถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 
เครื่อง

0 4,200 4,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 92,200 10,300 104,000
รวมงบลงทุน 0 92,200 10,300 104,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,321,420 1,860,656.8 2,306,000 2,367,740
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

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

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 355,320

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 น้า : 14/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,118,097.48 9,794,324.04 11,662,740 11,579,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 338,940 358,937 382,600 5.26 % 402,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 338,940 358,937 382,600 402,720
รวมงบบุคลากร 338,940 358,937 382,600 402,720

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 432,000 432,000 0 0 % 0

คาจ้างเ มาบริการพนักงานขับรถดับเพลิง
และพนักงานดับเพลิง

0 0 462,000 -6.49 % 432,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสาคัญ
ของชาติ

9,900 26,145 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ ายาเสพติด 3,480 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจาเทศบาลตาบลเมืองเพีย

0 0 116,400 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 น้า : 15/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

0 0 20,000 -100 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 445,380 458,145 628,400 442,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 10,240 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 3,135 1,649 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 13,375 1,649 15,000 15,000
รวมงบดาเนินงาน 458,755 459,794 643,400 457,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้า แบบ อยโขง เครื่อง
ยนต์เบนซิล ขนาด 7 แรงม้า จานวน 1 
เครื่อง

0 0 0 100 % 17,800

คาจัดซื้อเลื่อยยนต์ จานวน 2 เครื่อง 0 0 0 100 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 น้า : 16/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัด ญ้า แบบข้อแข็ง  
จานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 9,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 47,300
รวมงบลงทุน 0 0 0 47,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 797,695 818,731 1,026,000 907,020
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

47,040 55,720 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 47,040 55,720 50,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมวันสถาปนาอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 24,300 24,400 25,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 น้า : 17/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเ ตุทาง
ถนนชวงเทศกาลวันสาคัญ

11,965 0 12,000 0 % 12,000

รวมค่าใช้สอย 36,265 24,400 47,000 22,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ 0 4,415 10,000 -50 % 5,000

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

รวมค่าวัสดุ 0 24,415 30,000 15,000
รวมงบดาเนินงาน 83,305 104,535 127,000 67,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

คาจัดซื้อ ัวฉีดน้าดับเพลิง  จานวน  1  ัว 0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 40,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 40,000 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 83,305 104,535 167,000 67,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 881,000 923,266 1,193,000 974,020

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 น้า : 18/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 784,620 826,380 993,990 50.43 % 1,495,260

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 67,200 0 % 67,200

เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000 67,200 62.5 % 109,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 446,520 455,760 465,000 2.32 % 475,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 31,740 22,500 22,500 -41.07 % 13,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,304,880 1,346,640 1,615,890 2,160,720
รวมงบบุคลากร 1,304,880 1,346,640 1,615,890 2,160,720

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเ มาบริการชวยครูผู้ดูแลเด็ก 0 0 90,000 0 % 90,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแ งชาติ 39,680 40,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 น้า : 19/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริการ
การศึกษา

631,100 593,910 658,410 2.14 % 672,485

รวมค่าใช้สอย 670,780 633,910 748,410 762,485
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 567,196

คาอา ารเสริม (นม) 508,482.26 607,549.82 555,698 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 508,482.26 607,549.82 555,698 567,196
รวมงบดาเนินงาน 1,179,262.26 1,241,459.82 1,304,108 1,329,681

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
จานวน 2 เครื่อง

0 41,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one 
สา รับสานักงาน จานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 17,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึก พร้อมติด
ตั้งถัง มึกพิมพ์ จานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 4,300

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สา รับสานักงาน 15,750 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 น้า : 20/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สา รับสานักงาน 
จานวน 1 เครื่อง

0 15,900 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึก 4,200 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึก จานวน  1 
เครื่อง

0 4,300 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,950 62,000 0 21,300
รวมงบลงทุน 19,950 62,000 0 21,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,504,092.26 2,650,099.82 2,919,998 3,511,701
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬานักเรียน  ศพด. 8,921 0 9,000 -100 % 0

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 3,000 2,920 3,000 -100 % 0

โครงการประเมินคุณภาพใน  ศพด. 0 0 2,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการมีสวนรวมของชุมชนฯ 5,925 0 6,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 17,846 2,920 20,000 0
รวมงบดาเนินงาน 17,846 2,920 20,000 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 น้า : 21/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

โครงการอุด นุนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
ชุมชนตาม ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 
โรงเรียนบ้านดงน้อย มู 4

30,000 30,000 30,000 -100 % 0

โครงการอุด นุนอา ารกลางวันสา รับ 
โรงเรียน บ้านขา มู 6

224,000 220,000 214,000 9.91 % 235,200

โครงการอุด นุนอา ารกลางวันสา รับ 
โรงเรียน บ้านดงน้อย มู 4

225,000 232,000 234,000 7.69 % 252,000

โครงการอุด นุนอา ารกลางวันสา รับ 
โรงเรียน บ้านโสกแกคาเจริญ มู 5

390,400 372,000 368,000 3.86 % 382,200

รวมเงินอุดหนุน 869,400 854,000 846,000 869,400
รวมงบเงินอุดหนุน 869,400 854,000 846,000 869,400

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 887,246 856,920 866,000 869,400

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 น้า : 22/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

โครงการอุด นุนงบประมาณเจ้า น้าที่ชวย
งานพัฒนาการศึกษา (ครูชวยสอน) 
โรงเรียนบ้านขา มู 6

70,000 70,000 70,000 0 % 70,000

โครงการอุด นุนงบประมาณเจ้า น้าที่ชวย
งานพัฒนาการศึกษา (ครูชวยสอน) 
โรงเรียนบ้านดงน้อย มู 4

70,000 70,000 70,000 0 % 70,000

โครงการอุด นุนงบประมาณเจ้า น้าที่ชวย
งานพัฒนาการศึกษา (ครูชวยสอน) 
โรงเรียนบ้านโสกแกคาเจริญ  มู 12

70,000 70,000 70,000 0 % 70,000

รวมเงินอุดหนุน 210,000 210,000 210,000 210,000
รวมงบเงินอุดหนุน 210,000 210,000 210,000 210,000

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ 210,000 210,000 210,000 210,000
รวมแผนงานการศึกษา 3,601,338.26 3,717,019.82 3,995,998 4,591,101

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 น้า : 23/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 432,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเ มาเจ้า น้าที่ปฏิบัติงานประจาศูนย์
สุขภาพบ้านขา มู 6

0 84,000 90,000 0 % 90,000

คาจ้างเ มาเจ้า น้าที่ปฏิบัติงาน นวยการ
แพทย์ฉุกเฉิน (1669)

0 348,000 372,000 0 % 372,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ าไข้เลือด
ออก

10,800 9,810 15,000 0 % 15,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

3,310 6,600 10,000 0 % 10,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใ ้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) และการจัดทา น้ากากอนามัย
เพื่อการป้องกันตนเอง

0 12,769 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 446,110 461,179 487,000 487,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 น้า : 24/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ 6,500 3,000 16,000 56.25 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 6,500 3,000 16,000 25,000
รวมงบดาเนินงาน 452,610 464,179 503,000 512,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

   โครงการอุด นุน โครงการอบรม มอ มู
บ้านในพระราชประสงค์ มู 2

6,000 6,000 0 0 % 0

  โครงการอุด นุน โครงการอบรม มอ มู
บ้านในพระราชประสงค์ มู 5

6,000 6,000 0 0 % 0

 โครงการอุด นุน โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ มู 1

7,000 7,000 0 0 % 0

 โครงการอุด นุน โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ มู 10

7,000 7,000 0 0 % 0

 โครงการอุด นุน โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ มู 11

7,000 7,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 น้า : 25/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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 โครงการอุด นุน โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ มู 12

7,000 7,000 0 0 % 0

 โครงการอุด นุน โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ มู 2

7,000 7,000 0 0 % 0

 โครงการอุด นุน โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ มู 4

7,000 7,000 0 0 % 0

 โครงการอุด นุน โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ มู 5

7,000 7,000 0 0 % 0

 โครงการอุด นุน โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ มู 6

7,000 7,000 0 0 % 0

 โครงการอุด นุน โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ มู 8

7,000 7,000 0 0 % 0

 โครงการอุด นุน โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ มู 9

7,000 7,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 น้า : 26/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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 โครงการอุด นุน โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  มู 1

6,000 6,000 0 0 % 0

 โครงการอุด นุน โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  มู 10

6,000 6,000 0 0 % 0

 โครงการอุด นุน โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  มู 11

6,000 6,000 0 0 % 0

 โครงการอุด นุน โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  มู 12

6,000 6,000 0 0 % 0

 โครงการอุด นุน โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  มู 2

6,000 6,000 0 0 % 0

 โครงการอุด นุน โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  มู 4

6,000 6,000 0 0 % 0

 โครงการอุด นุน โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  มู 5

6,000 6,000 0 0 % 0
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 โครงการอุด นุน โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  มู 6

6,000 6,000 0 0 % 0

 โครงการอุด นุน โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  มู 8

6,000 6,000 0 0 % 0

 โครงการอุด นุน โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  มู 9

6,000 6,000 0 0 % 0

 โครงการอุด นุน โครงการอบรม มอ มู
บ้านในพระราชประสงค์ มู 1

6,000 6,000 0 0 % 0

 โครงการอุด นุน โครงการอบรม มอ มู
บ้านในพระราชประสงค์ มู 6

6,000 6,000 0 0 % 0

 โครงการอุด นุน โครงการอบรม มอ มู
บ้านในพระราชประสงค์ มู 8

6,000 6,000 0 0 % 0

โครงการ To be Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้านขา มู 6

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการ To be Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้านคาเจริญ มู 12

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการ To be Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้านดงเค็ง มู 11

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการ To be Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้านดงน้อย มู 4

0 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการ To be Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้านโนนเมือง มู 8

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการ To be Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้านโนนสาราญ มู 9

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการ To be Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้านเพีย มู 1

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการ To be Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้านศรีวิลัย มู 10

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการ To be Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้านโสกแก มู 5

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการ To be Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน ัวขัว มู 2

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอุด นุน โครงการอบรม มอ มู
บ้านในพระราชประสงค์ มู 10

6,000 6,000 0 0 % 0

โครงการอุด นุน โครงการอบรม มอ มู
บ้านในพระราชประสงค์ มู 11

6,000 6,000 0 0 % 0

โครงการอุด นุน โครงการอบรม มอ มู
บ้านในพระราชประสงค์ มู 12

6,000 6,000 0 0 % 0

โครงการอุด นุน โครงการอบรม มอ มู
บ้านในพระราชประสงค์ มู 4

6,000 6,000 0 0 % 0

โครงการอุด นุน โครงการอบรม มอ มู
บ้านในพระราชประสงค์ มู 9

6,000 6,000 0 0 % 0
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รวมเงินอุดหนุน 190,000 190,000 200,000 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 190,000 190,000 200,000 200,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 642,610 654,179 703,000 712,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 642,610 654,179 703,000 712,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 238,600 -3.64 % 229,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 212,880 219,360 223,800 3.11 % 230,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 212,880 219,360 462,400 460,680
รวมงบบุคลากร 212,880 219,360 462,400 460,680

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 212,880 219,360 462,400 460,680
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 50,000 -40 % 30,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 60,000 30,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 60,000 30,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 น้า : 30/54

54

User
Textbox

User
Textbox



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

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรการกุศล

โครงการอุด นุนการออก นวยบรรเทา
ทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติฯ การใ ้การ
สงเคราะ ์และการสงเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้
ด้อยโอกาสในพื้นที่ อาเภอกุดจับ

0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 60,000 60,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 212,880 219,360 522,400 520,680

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 277,740 294,000 377,100 -100 % 0

เงินประจาตาแ นง 0 3,500 3,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 272,400 277,887 341,400 -62.39 % 128,400
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 29,700 29,953 68,100 -64.76 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 579,840 605,340 789,600 152,400
รวมงบบุคลากร 579,840 605,340 789,600 152,400

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 15,000 -100 % 0

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 0 0 6,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 21,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 472,200 427,432 0 0 % 0

คาจ้างเ มาเจ้า น้าที่ปฏิบัติงานชางสารวจ 0 0 90,000 -100 % 0

คาจ้างเ มาบริการ 0 0 265,000 -100 % 0

คาจ้างเ มาบริการเจ้า น้าที่ปฏิบัติงานซอม
แซมระบบประปา

0 0 90,000 0 % 90,000

คาจ้างเ มาบริการเจ้า น้าที่ปฏิบัติงานดูแล
ระบบประปา

0 0 90,000 0 % 90,000
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คาธรรมเนียม 0 0 5,000 -100 % 0

คารังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ 0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

25,592 8,600 10,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมมและคาลงทะเบียน 20,200 3,900 12,000 -100 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 16,980 36,900 35,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 534,972 476,832 607,000 180,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 5,197 9,049 10,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 278,810 93,400 150,000 -100 % 0

วัสดุยานพา นะและขนสง 1,400 0 28,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 14,100 7,500 16,500 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,900 5,221 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 306,407 115,170 214,500 0
รวมงบดาเนินงาน 841,379 592,002 842,500 180,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทางานระดับปฏิบัติ
การ-ชานาญการ  จานวน 2 ตัว

0 0 6,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้ทางานระดับอานวยการ  
จานวน 2 ตัว

0 0 10,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
จานวน 1 เครื่อง

0 0 21,000 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนพร้อมฐานรอง  
จานวน 4 ตัว

0 0 20,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทางานระดับปฏิบัติ
การ-ชานาญการ  จานวน 1 ตัว

0 0 5,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทางานระดับอานวยการ  
จานวน 1 ตัว

0 0 7,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้า แบบจุมใต้น้า 
(Summersible Pump) ขนาด 2 แรง 
จานวน 1 เครื่อง

0 0 20,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้า แบบ อยโขง มอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 5 แรง จานวน 2 เครื่อง

0 0 64,200 -100 % 0
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จัดซื้อเครื่องสูบน้า แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 
จานวน 4 เครื่อง

0 32,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสูบน้าใต้ดิน 2 HP  จานวน 2 
เครื่อง

0 29,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบมอเตอร์ไฟฟ้า 
จานวน 4 เครื่อง

0 9,706 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าปัมน้า 5 แรง 3 เฟส 
จานวน 2 ตู้

0 0 30,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าปัมน้า 3 แรง 2 เฟส 
จานวน 2 ตู้

0 30,000 0 0 % 0

จัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าปัมน้า 3 แรง 3 เฟส 
จานวน 2 ตู้

0 30,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีด
มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก จานวน 1 เครื่อง

0 0 7,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สา รับสานักงาน 15,750 0 0 0 % 0

จัดซื้้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้ง
ถัง

4,200 0 0 0 % 0

จัดซื้้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกสา รับ
กระดาษขนาด A3  จานวน 1 เครื่อง

0 6,300 0 0 % 0
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รวมค่าครุภัณฑ์ 19,950 137,506 190,700 0
รวมงบลงทุน 19,950 137,506 190,700 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,441,169 1,334,848 1,822,800 332,400
งานไฟฟ้าและประปา

งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 166,670 87,980 80,000 0 % 80,000

วัสดุอื่น 211,070 237,230 420,000 -71.43 % 120,000

รวมค่าวัสดุ 377,740 325,210 500,000 200,000
รวมงบดาเนินงาน 377,740 325,210 500,000 200,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตทอสงน้าดีประปา มูบ้าน 
ถนนคาเจริญ - โคกสะอาด มู 12 บ้านคา
เจริญ

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตทอสงน้าดีประปา มูบ้าน 
มู 1 บ้านเพีย

0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 200,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 200,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยสามัคคีศรีชม
ชื่น 1 มู 6 บ้านขา

0 34,757.67 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยอูสาราญ มู 
6 บ้านขา

0 10,577.65 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยโอชารส มู 9 
บ้านโนนเมือง

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนน คาเจริญ - 
โคกสะอาด มู 12 บ้านคาเจริญ

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนกุดจับ - บ้าน
ผือ มู 1 บ้านเพีย

0 0 100,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 45,335.32 400,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 45,335.32 400,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 377,740 370,545.32 1,100,000 200,000
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งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 229,560 234,240 239,100 1.98 % 243,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 229,560 234,240 239,100 243,840
รวมงบบุคลากร 229,560 234,240 239,100 243,840

รวมงานสวนสาธารณะ 229,560 234,240 239,100 243,840
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 586,800 591,480 594,800 0.59 % 598,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 52,620 48,000 48,000 250 % 168,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 639,420 639,480 642,800 766,320
รวมงบบุคลากร 639,420 639,480 642,800 766,320
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งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริม สนับสนุนการจัดเก็บขยะ 
การคัดแยกขยะ และสิ่งปฏิกูลในชุมชน

19,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมการประดิษฐ์ของเ ลือใช้ใ ้
เกิดมูลคา

14,100 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 33,100 0 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 3,111 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 3,111 10,000 5,000
รวมงบดาเนินงาน 33,100 3,111 10,000 5,000

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 672,520 642,591 652,800 771,320
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,720,989 2,582,224.32 3,814,700 1,547,560
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานนิทรรศการของดีกุดจับ 32,980 32,880 33,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจาก
ขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมเพิ่มประสิทธิภาพกลุม
อาชีพ

0 0 18,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมองค์กรสตรี 9,970 0 10,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนกิจกรรมในการปฏิบัติ
งานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

58,100 14,700 0 0 % 0

โครงการสร้างโอกาส สร้างอาชีพและสร้าง
รายได้เสริมแกประชาชน

0 10,000 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุนเข้มแข็ง 9,900 10,000 10,000 -100 % 0
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โครงการอบรมการประดิษฐ์ของเ ลือใช้ใ ้
เกิดมูลคา

0 8,990 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 110,950 76,570 101,000 10,000
รวมงบดาเนินงาน 110,950 76,570 101,000 10,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

โครงการอุด นุน โครงการแก้ไขปัญ ายา
เสพติดในโรงเรียนบ้านขา

5,000 5,000 0 0 % 0

โครงการอุด นุน โครงการแก้ไขปัญ ายา
เสพติดในโรงเรียนบ้านดงน้อย มู 4

5,000 5,000 0 0 % 0

โครงการอุด นุน โครงการแก้ไขปัญ ายา
เสพติดในโรงเรียนบ้านโสกแกคาเจริญ 

5,000 5,000 0 0 % 0

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

โครงการอุด นุนกองทุนแมของแผนดินบ้าน
ขา

0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 15,000 15,000 20,000 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 15,000 20,000 10,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 125,950 91,570 121,000 20,000
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รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 125,950 91,570 121,000 20,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงทีมนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬา
ประชาชนกุดจับคัพ

19,875 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 19,875 0 40,000 0
รวมงบดาเนินงาน 19,875 0 40,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 19,875 0 40,000 0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานรดน้าดา ัววันผู้สูงอายุ 89,305 0 40,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:38 น้า : 42/54

66

User
Textbox

User
Textbox



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

โครงการบายศรีสูขวัญบ้านสูขวัญเมือง
อุดรธานี

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสืบสานประเพณีแขงเรือพาย 39,900 39,900 900 -100 % 0

โครงการสืบสานประเพณี ลอเทียนและ
ถวายเทียนพรรษา

26,900 36,900 20,000 -100 % 0

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ รือ
พระราชเสาวนีย์ฯ

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 156,105 76,800 70,900 0
รวมงบดาเนินงาน 156,105 76,800 70,900 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

โครงการอุด นุนโรงเรียนบ้านขาเข้าวัด
ปฏิบัติธรรมในพรรษา

30,000 30,000 30,000 -100 % 0

โครงการอุด นุนโรงเรียนอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กนักเรียน

40,000 40,000 40,000 -100 % 0
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เงินอุด นุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการอุด นุนงานประเพณีบุญม าชาติ 
(บุญผะเ วด) มู 4

20,000 20,000 0 0 % 0

โครงการอุด นุนงานประเพณีบุญม าชาติ 
(บุญผะเ วด) มู 5

20,000 20,000 0 0 % 0

โครงการอุด นุนงานประเพณีบุญม าชาติ 
(บุญผะเ วด) มู 6

20,000 20,000 0 0 % 0

โครงการอุด นุนปฏิบัติธรรมวิปัสนา
กรรมฐาน มู 10

0 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการอุด นุนปฏิบัติธรรมวิปัสนา
กรรมฐาน มู 12

0 30,000 30,000 -100 % 0

โครงการอุด นุนปฏิบัติธรรมวิปัสนา
กรรมฐาน มู 8

0 0 20,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสนา
กรรมฐาน มู 10

20,000 0 0 0 % 0

อุด นุนโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสนา
กรรมฐาน มู 12

30,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 180,000 180,000 140,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 180,000 180,000 140,000 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 336,105 256,800 210,900 0
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รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 355,980 256,800 250,900 0
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 723,480

เงินประจาตาแ นง 0 0 0 100 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 230,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 1,019,880
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,019,880

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 25,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

คาจจ้างเ มาเจ้า น้าที่ปฏิบัติงานชาง
สารวจ

0 0 0 100 % 90,000

คาจ้างเ มาบริการ 0 0 0 100 % 110,000

คาธรรมเนียม 0 0 0 100 % 5,000

คารังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 20,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 20,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 275,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 190,000
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รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 490,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

คาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ตัว 0 0 0 100 % 4,000

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

คาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 
จานวน 1 คัน

0 0 0 100 % 54,700

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้า แบบ อยโขง เครื่อง
ยนต์เบนซิล ขนาด 7 แรงม้า จานวน 1 
เครื่อง

0 0 0 100 % 17,800

คาจัดซื้อเลื่อยยนต์ จานวน 1 เครื่อง 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

คาจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ 
ขนาด 8 นิ้ว  จานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 6,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one 
สา รับสานักงาน จานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 17,000

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สา รับ
ประมวลผล จานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 22,000
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รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 131,900
รวมงบลงทุน 0 0 0 131,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,641,780
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติม รือดัดแปลงอาคาร รือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

โครงการตอเติมอาคารสานักงานเทศบาล
ตาบลเมืองเพีย

0 0 0 100 % 500,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้าง ถนน คสล. ซอยมอกก
บาก มู 2 บ้าน ัวขัว

0 0 0 100 % 100,000

โครงการกอสร้าง ถนน คสล. ซอยสนธยา
ประชาคม มู 8 บ้านโนนเมือง

0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้าง ถนน คสล. ซอย น้า
เทศบาล มู 10 บ้านศรีวิลัย

0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างถนนคสล. ซอยโรงสี มู 9 
บ้านโนนสาราญ

0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
ซอยปียืน มู 2 บ้าน ัวขัว

0 0 0 100 % 100,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
ถนนทรายคลอง มูที่ 1 บ้านเพีย

0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัว
ยู ซอยดงน้อย 6 (ฝั่งซ้าย) มู 4 บ้านดง
น้อย

0 0 0 100 % 466,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัว
ยู ซอยศาลาประชาคม (ฝั่งซ้าย) มู 5 บ้าน
โสกแก

0 0 0 100 % 287,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้า คสล.รูปตัวยู 
ซอยลือพัฒนา มู 12 บ้านคาเจริญ

0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเ ล็ก
พร้อมวางรางระบายน้าสาเร็จรูปภายใน
สานักงานเทศบาลตาบลเมืองเพีย

0 0 0 100 % 500,000

โครงการวางทอระบายน้า คสล.ถนนบ้าน
ขา-บ้านกาน มู 6 บ้านขา

0 0 0 100 % 300,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้าง ถนน คสล.ซอยศรีวงศ์ 
มู 4 บ้านดงน้อย

0 37,900 0 0 % 0

โครงการกอสร้าง ถนน คสล.ซอยสารสิน  
มู 4 บ้านดงน้อย

0 135,600 0 0 % 0

โครงการกอสร้าง ถนน คสล.ซอยสุนทร มู 
9 บ้านโนนสาราญ

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

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยบ้านขา - 
บ้านป่อง มู 6 บ้านขา

0 0 247,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายข้างวัดคา
เจริญ มู 12 บ้านคาเจริญ

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยคาโชติ  
มู 5 บ้านโสกแก

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยโคตรแสง 
มู 4 บ้านดงน้อย

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยปียืน มูที่ 
2 บ้าน ัวขัว

0 100,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยผองแผ้ว 
มู 9 บ้านโนนสาราญ

215,000 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยพรมสาลี 
มู 4 บ้านดงน้อย

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยโพธิ์ทิน มู 
12 บ้านคาเจริญ

121,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยวงศ์นรัตน์ 
มู 6 บ้านขา

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยศรีทองราช 
มู 8 บ้านโนนเมือง

0 0 113,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยสัมฤทธิ์ มู 
8 บ้านโนนเมือง

0 0 87,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยสามัคคี 3 
มู 6 บ้านขา

275,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ถนนดง
น้อย- นองโน มู 4 บ้านดงน้อย

356,500 299,000 300,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ถนนทรายคลอง 
มู 1 บ้านเพีย

215,000 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน RMC ทางทิศเ นือ มู 2 บ้าน
ัวขัว

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ทางเข้า ศพด
.เทศบาลตาบลเมืองเพีย (บ้านขา) มู 6

0 60,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายข้างวัดคา
เจริญ มู 12 บ้านคาเจริญ

91,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายข้างวัดเทพ
ปัญญาราม มู 8 บ้านโนนเมือง

309,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.สาย นอง
เปลือย มู 10 บ้านศรีวิไล

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
ถนนซอยคานเพชรทา มู 4 บ้านดงน้อย

54,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
ถนนซอยจวง าญ มู 4 บ้านดงน้อย

45,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
ถนนซอยบอทอง มู 4 บ้านดงน้อย

45,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
ถนนวิทาทิน มู 4 บ้านดงน้อย

40,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้า คสล.ซอย
ลือพัฒนา มู 12 บ้านคาเจริญ

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกท์
คอนกรีต นา 4 เซนติเมตร ถนน สายคา
เจริญ-ดงเค็ง มู 12 บ้านคาเจริญ

120,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติก
คอนกรีตซอยกุลสงคราม มู 5 บ้านโสกแก

0 0 123,000 -100 % 0

โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติก
คอนกรีตสายศาลาประชาคม มู 5 บ้าน
โสกแก

0 0 377,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุเทศบาล
ตาบลเมืองเพีย

0 0 122,000 18.85 % 145,000

โครงการปรับปรุงอาคารสานักงานเทศบาล
ตาบลเมืองเพีย

0 0 121,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสานักงานเทศบาล
ตาบลเมืองเพีย (อาคารกองชาง)

0 0 88,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,887,500 633,000 2,978,000 3,398,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบลงทุน 1,887,500 633,000 2,978,000 3,398,000
รวมงานก่อสร้าง 1,887,500 633,000 2,978,000 3,398,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,887,500 633,000 2,978,000 5,039,780
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงทัศนียภาพตาบลเมืองเพีย 3,240 7,000 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 3,240 7,000 10,000 5,000
รวมงบดาเนินงาน 3,240 7,000 10,000 5,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 3,240 7,000 10,000 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการท้องถิ่นไทย  รวมใจภักดิ์ รักษ์
พื้นที่สีเขียว

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 5,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 10,000 5,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 10,000 5,000
รวมแผนงานการเกษตร 3,240 7,000 20,000 10,000

รวมทุกแผนงาน 26,915,408.42 26,490,333.29 33,800,000 33,800,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทศบาลตาบล มื ง พีย

า ภ ุดจับ   จัง วัด ุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,800,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 8,805,559 บาท
งบกลาง รวม 8,805,559 บาท

งบกลาง รวม 8,805,559 บาท
งินสมทบ งทุนประ ันสังคม จานวน 152,887 บาท

พื่ จ่ายสมทบ งิน งทุนประ ันสังคมข งพนั งานจ้าง ทศบาล
ในส่วนข งนายจ้างสมทบร้ ยละ 5 โดยถื ปฏิบัติตาม นังสื
สานั งาน  .จ.  .ท  ละ  . บต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลง
วันที่ 22 ม ราคม 2557พระราชบัญญัติประ ันสังคม พ.ศ.2533
  ละ นังสื สานั งาน  .จ.  .ท ละ  . บต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10  ร ฎาคม 2557 (ตั้งจ่ายจา งินราย
ได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

งินสมทบ งทุน งินทด ทน จานวน 6,072 บาท

พื่ จ่าย ป็นทุนใน ารจ่าย งินทด ทนใ ้ ่ลู จ้าง รณีประสบ
ันตราย จ็บปวย ตาย รื สูญ าย ัน นื่ งมาจา ารทางานใ ้

นายจ้าง โดยถื ปฎิบัติตามพระราชบัญญัติ งินทด ทน (ฉบับที่ 2
 ) พ.ศ.2561 นังสื สานั งานประ ันสังคม ด่วนที่สุด ที่ รง 0625
/ว 5344 ลงวันที่ 16 ตุลาคม2561 ละ  นังสื ระทรวง รง
งาน ด่วนที่สุด ที่ รง 0625/ว 2506 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 (ตั้ง
จ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)
"     
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บี้ยยังชีพผู้สูง ายุ จานวน 6,311,200 บาท

" พื่ จ่าย งินสง คราะ ์ บี้ยยังชีพผู้สูง ายุใน ขต ทศบาลตาบล
มื ง พียจานวน 810 คน  ย ป็น
- ผู้สูง ายุรับ บี้ยยังชีพ 600 บาท 515 คน *12  ดื น  ป็น
งิน 3,708,000 บาท
- ผู้สูง ายุรับ บี้ยยังชีพ 700 บาท 226 คน *12  ดื น  ป็น
งิน 1,898,400 บาท
- ผู้สูง ายุรับ บี้ยยังชีพ 800 บาท 58 คน *12  ดื น  ป็น
งิน 556,800 บาท
- ผู้สูง ายุรับ บี้ยยังชีพ 1,000 บาท 11 คน *12  ดื น  ป็น
งิน 132,000 บาท
พร้ ม งิน บี้ยยังชีพผู้สูง ายุที่มาขึ้นทะ บียนระ ว่างปีงบประมาณ
(ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)"     

บี้ยยังชีพความพิ าร จานวน 1,344,000 บาท

พื่ จ่าย งินสง คราะ ์ บี้ยยังชีพคนพิ ารใน ขต
ทศบาล จานวน 140 คน  ดื นละ 800 บาท จานวน 12
  ดื น พร้ ม งิน บี้ยยังชีพคนพิ ารที่มาขึ้นทะ บียนระ ว่างปีงบ
ประมาณ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

บี้ยยังชีพผู้ปวย ดส์ จานวน 180,000 บาท

พื่ จ่าย งินสง คราะ ์ บี้ยยังชีพผู้ปวยโรค ดส์ใน ขต
ทศบาล จานวน 29 คน *500 บาท * 12  ดื น พร้ ม งิน บี้ยยัง
ชีพผู้ปวย ดส์ที่ขึ้นทะ บียนระ ว่างปีงบประมาณ (ตั้งจ่ายจา งิน
รายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)"     
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งินสาร งจ่าย จานวน 108,300 บาท

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน รณีฉุ ฉินที่มีสาธารณภัย ิดขึ้น รื
บรร ทาความ ดื ดร้ นข งประชาชน ป็นส่วนรวม ท่านั้น โดยถื
ปฏิบัติตาม นังสื ระทรวงม าไทย ด่วนมา  ที่ มท 0313.4/ว
 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545  นังสื ระทรวงม าดไทยที่ มท
 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558  ละ นังสื
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6

 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป) 
    

รายจ่ายตามข้ ผู พัน

งินค่าบารุงสันนิบาต ทศบาล ่งประ ทศไทย จานวน 28,600 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินค่าบารุงสันนิบาต ทศบาล ่งประ ทศไทย ใน
ัตราร้ ยละ ศษ นึ่งส่วน ข งงบประมาณรายรับ โดยพิจารณา

จา  รายรับจริงประจาปีที่ผ่านมา ย ว้น  งิน ู้  งินจ่ายขาด งิน
สะสม  ละ งิน ุด นุนทุ ประ ภท โดยถื ปฏิบัติตาม
นังสื  สมาคมสันนิบาต ทศบาล ่งประ ทศไทย ส.ท.ท

. 202/2560 ลงวันที่ 6  ุมภาพันธ์ 2560 ( าร
คานวณ 17,110,549.29*0.00167 = 28,574.61 บาท ตั้งจ่าย
ไว้ 28,600 บาท) (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่ว
ไป)     

งินบา น็จลู จ้างประจา จานวน 28,800 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินบา น็จราย ดื นลู จ้างประจาข ง ทศบาลตาบล
มื ง พียรายนายมนัส วงศ์รัตนะ ตา น่ง พนั งานประสานงาน
ชนบทใน ัตรา  ดื นละ 2,390 บาท  ต่ตั้งจ่ายไว้ ดื นละ 2,400
 บาท รวม 12  ดื น  ป็น งิน 28,800 บาท (ตั้งจ่ายจา งินรายได้
ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     
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งินสมทบ งทุนบา น็จบานาญข้าราช ารส่วนท้ งถิ่น ( .บ.ท.) จานวน 547,700 บาท

พื่ จ่าย งินสมทบ งทุนบา น็จบานาญข้าราช ารส่วนท้ ง
ถิ่น ใน ัตราร้ ยละสาม ข งประมาณ ารรายรับตาม ทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไม่รวมราย
ได้ประ ภท พันธบัตร  งิน ู้  งินที่มีผู้ ุทิศใ ้  รื งิน ุด นุนทุ
ประ ภท มาคานวณ) โดยถื ปฏิบัติตาม ฎ ระทรวง าร ั งิน
จา ประมาณ ารรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจาปีสมทบ ข้า
ป็น  งทุนบา น็จบานาญข้าราช ารส่วนท้ งถิ่น พ.ศ.2563
  ละ ฎ ระทรวง า นด ัตรา ละวิธี ารรับบา น็จดารง
ชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563  (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด
นุนทั่วไป)     

       

งินสมทบ งทุน ลั ประ ันสุขภาพในระดับท้ งถิ่น รื พื้นที่
ทศบาลตาบล มื ง พีย

จานวน 98,000 บาท

พื่ จ่ายสมทบ งิน งทุน ลั ประ ันสุขภาพในระดับท้ งถิ่น รื
พื้นที่ ทศบาลตาบล มื ง พีย โดยถื ปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยว่าด้วย ารตั้งงบประมาณข ง งค์ รป คร งส่วนท้ ง
ถิ่น  พื่ สมทบ งทุน พ.ศ.2561 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื
งิน ุด นุนทั่วไป)     

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,338,600 บาท

งบบุคลากร รวม 6,271,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
งิน ดื นนาย /ร งนาย งค์ รป คร งส่วนท้ งถิ่น จานวน 695,520 บาท

  พื่ จ่าย ป็น งิน ดื น นาย ทศมนตรี ละร งนาย
ทศมนตรี (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

ค่าต บ ทนประจาตา น่งนาย /ร งนาย จานวน 120,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าต บ ทนประจาตา น่งนาย ทศมนตรี ละร ง
นาย ทศมนตรี (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     
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ค่าต บ ทนพิ ศษนาย /ร งนาย จานวน 120,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินค่าต บ ทนพิ ศษนาย ทศมนตรี ละร งนาย
ทศมนตรี(ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

ค่าต บ ทนราย ดื น ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
งค์ ารบริ ารส่วนตาบล

จานวน 198,720 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินค่าต บ ทน ลขานุ ารนาย ฯ  ละที่ปรึ ษา
นาย ฯ
(ตั้งจ่ายจา งินรายได้)"     

ค่าต บ ทนประธานสภา/ร งประธานสภา/สมาชิ สภา/ ลขานุ ารสภา
งค์ รป คร งส่วนท้ งถิ่น

จานวน 1,490,400 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินค่าต บ ทนประธานสภา ทศบาล ร งประธาน
สภา
ทศบาล ละสมาชิ สภา ทศบาล (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 3,646,560 บาท
งิน ดื นข้าราช าร รื พนั งานส่วนท้ งถิ่น จานวน 2,298,720 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ดื นพนั งาน ทศบาล พร้ มทั้ง งินปรับปรุง งิน
ดื น(ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

งิน พิ่มต่าง ๆ ข งข้าราช าร รื พนั งานส่วนท้ งถิ่น จานวน 84,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินค่าต บ ทนราย ดื นตา น่งปลัด ทศบาล (ตั้ง
จ่ายจา งินรายได้)     

งินประจาตา น่ง จานวน 186,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินประจาตา น่งปลัด ทศบาล ร งปลัด
ทศบาล  ัว น้าสานั ปลัด ทศบาล  ละ ัว น้าฝาย านวย
าร (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     
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ค่าจ้างลู จ้างประจา จานวน 698,640 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินค่าจ้างลู จ้างประจาพร้ มทั้ง งินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจา (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

ค่าต บ ทนพนั งานจ้าง จานวน 331,200 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินค่าจ้างพนั งานจ้างพร้ มทั้ง งินปรับปรุงค่าจ้าง
พนั งานจ้าง (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

งิน พิ่มต่าง ๆ ข งพนั งานจ้าง จานวน 48,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน พิ่มตามคุณวุฒิ ละ งิน พิ่มค่าคร งชีพชั่วคราว
ข ง
พนั งานจ้าง (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

งบดาเนินงาน รวม 1,928,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 693,000 บาท
ค่าต บ ทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน์ ่ งค์ รป คร งส่วน
ท้ งถิ่น

จานวน 500,000 บาท

พื่ ป็นค่าสมนาคุณ รรม ารคุมส บ  งินประโยชน์ต บ ทน ื่น
ป็น รณีพิ ศษ ค่าต บ ทนบุคคล รื คณะ รรม ารที่ได้รับ ต่ง
ตั้งตาม ฏ มายว่าด้วย ารจัดซื้ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพัสดุภาค
รัฐ  ค่าต บ ทนคณะ รรม ารส บข้ ท็จจริงความรับผิดทาง
ละ มิน  ค่าต บ ทนคณะ รรม ารส บสวนทางวินัย ค่าต บ
ทน จ้า น้าที่ใน าร ลื ตั้ง  งินรางวับ  งินค่าทาขวัญฝา
ันตราย ป็นครั้งคราว ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

ค่าต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร จานวน 5,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร รื ค่า
า าร ารทา ารน วลาราช ารข ง จ้า น้าที่ที่ได้รับคาสั่งใ ้

ปฏิบัติงานฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     
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ค่า ช่าบ้าน จานวน 138,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินค่า ช่าบ้านข งพนั งาน ทศบาล (ตั้งจ่ายจา งิน
รายได้)     

งินช่วย ลื ารศึ ษาบุตร

งินช่วย ลื ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา จานวน 50,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินค่าช่วย ลื ารศึ ษาบุตร ข ง พนั งาน
ทศบาล  ละลู จ้างประจา (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

ค่าจ้างถ่าย สาร จานวน 20,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ ารต่าง ๆ  ช่นค่าถ่าย สาร  ค่าจ้าง
มาต่างๆ  ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่ว

ไป)     

ค่าจ้างปรับปรุงโด มน website จานวน 3,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจ้างปรับปรุงโด มน website (ตั้งจ่ายจา งินราย
ได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)

ค่าจ้างสารวจความต้ ง าร ละความพึงพ ใจใน ารใ ้บริ าร
ประชาชน

จานวน 10,000 บาท

พื่ ป็นค่าจ้างสถาบัน ารศึ ษาระดับ ุดมศึ ษา ตามบัญชีรายชื่
สถาบัน ารศึ ษาที่คณะ รรม ารพนั งาน ทศบาล า นด พื่
ดา นิน ารสารวจความพึงพ ใจข งผู้รับบริ าร ฯลฯ- ป็นไปตาม
นังสื ด่วนที่สุด ที่ ด 0023.2/909 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2562 

-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 84 ลาดับ
ที่ 17 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

ค่าจ้าง มาบริ าร จานวน 10,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ ารต่าง ๆ  ช่น ค่าประ ันภัย ค่า ย็บ
รื ข้าป นังสื  ค่าขนส่ง ค่า าจัดสิ่งปฏิ ูล ค่าจ้าง มาต่างๆ 

 ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     
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ค่าจ้าง มาบริ าร าจัดขยะมูลฝ ย จานวน 135,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ าร ททิ้งขยะ ฝัง ลบขยะ ฯลฯ (ตั้ง
จ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

ค่าปรับปรุง ละพัฒนาระบบ ทคโนโลยีสารสน ทศ จานวน 2,000 บาท

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารปรับปรุงพัฒนาระบบ ทคโนโลยี
สารสน ทศ  ช่นค่าติดตั้ง/ ดินสาย/ ปรับปรุงระบบ ิน ต ร์ น็ท /
ค่าบริ ารต่าง ๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุน
ทั่วไป)     

รายจ่าย ี่ยว ับ ารรับร ง ละพิธี าร จานวน 40,000 บาท

ย ป็น
1.ค่ารับร งใน ารต้ นรับบุคคล รื คณะบุคคล จานวน 10,000
 บาท  พื่ จ่าย ป็นค่า ลี้ยงรับร งข ง  ปท.ค่ารับร งใน ารต้ น
รับบุคคล รื  คณะบุคคล ทีมานิ ทศงาน ตรวจงาน ทัศนศึ ษาดู
งาน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)
2.ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  ละวันสาคัญ
ต่างๆ จานวน 5,000 บาท  พื่ ป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา งานรัฐพิธี ละวันสาคัญต่างๆ  ช่นวัน  ปพร. วัน  สม. วัน
สตรีสา ล วันงดสูบบุ รี่โล  ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื
งิน ุด นุนทั่วไป)
3.ค่า ลี้ยงรับร งใน ารประชุมสภาท้ งถิ่น รื คณะ รรม าร
ต่างๆ จานวน 25,000 บาท  พื่ ป็นค่า ลี้ยงรับร งใน ารประชุม
สภาท้ งถิ่น  ารประชุมคณะ รรม ารต่างๆ ที่ได้รับ าร ต่งตั้ง
ตาม ฎ มาย ระ บียบ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด
นุนทั่วไป)     
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รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในราช าณาจั ร ละน ราช
าณาจั ร

จานวน 30,000 บาท

พื่ ป็นค่า ดินทางไปราช ารข ง คณะผู้บริ าร สมาชิ
สภา พนั งาน ทศบาล ลู จ้างประจา  ละพนั งานจ้าง  ช่น ค่าที่
พั  ค่าพา นะ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่ว
ไป)     

ค่าธรรม นียม ละค่าลงทะ บียน จานวน 30,000 บาท

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารฝึ บรมต่างๆ ข งคณะผู้บริ าร สมาชิ
สภา ทศบาล พนั งาน ทศบาล ลู จ้างประจา พนั งานจ้าง ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

โครง ารส่ง สริมพัฒนาศั ยภาพบุคลา รข ง ทศบาล จานวน 10,000 บาท

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง าร  ช่น ค่าพา นะ ค่า บี้ย
ลี้ยง ค่าสมนาคุณวิทยา ร ค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ ครื่ ง
ดื่ม ฯลฯ -  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายใน ารฝึ บรม  ละ าร ข้ารับ ารฝึ บรมข ง จ้า น้าที่
ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-
2565  น้า 83 ลาดับ 1 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด
นุนทั่วไป)     

ค่าบารุงรั ษา ละซ่ ม ซม จานวน 30,000 บาท

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารบารุงรั ษา/ซ่ ม ซมทรัพย์สิน พื่ ใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด
นุนทั่วไป)     
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ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสานั งาน จานวน 50,000 บาท

พื่ ป็นค่าจัดซื้ วัสดุต่างๆ  ช่น ระดาษ ปา า  มึ พิมพ์ ตรา
ยาง ธงชาติ สมุดประวัติข้าราช าร ซ ง  บบพิมพ์ พระบรมฉายา
ลั ษณ์  ้า ี้พลาสติ  ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด
นุนทั่วไป)     

วัสดุไฟฟ้า ละวิทยุ จานวน 20,000 บาท

พื่ ป็นค่าจัดซื้ วัสดุไฟฟ้า ละวิทยุ  ช่น ล ดไฟ สายไฟ ปลั๊
ไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า ฟิวส์  บร ร์ ถ่านวิทยุสื่
สาร ไฟฉาย ไมโครโฟน ลาโพง ฯลฯ(ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ
รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 25,000 บาท

พื่ ป็นค่าจัดซื้ ไม้ วาด ถังขยะ ถ้วย ชาม  ้วน้า  ข่ง มุ้ง ผ้าปูที่
น น  ้า ี้พลาสติ  ผ้า ่ม ที่น น  ระจ งา มีด  ระติ น้า
ร้ น ถัง

๊ส ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)    

วัสดุ ่ สร้าง จานวน 20,000 บาท

พื่ ป็นค่าวัสดุ ่ สร้าง  ช่น ไม้ สี ปูนซี มนต์ ทราย  ิฐ  รื
จาพว

ล็  ตะปู สัง ะสี  ลื่ ย ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน
ุด นุนทั่วไป)     

วัสดุยานพา นะ ละขนส่ง จานวน 20,000 บาท

พื่ ป็นค่าจัดซื้  ยางรถยนต์  บต ต รี่  พลา  ัว ทียน  ม้ นา
 ้รถ
ยนต์ ฟิล์ม ร ง สง  ระจ โค้งมน สัญญาณไฟฉุ ฉิน ฯลฯ (ตั้ง
จ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป     
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วัสดุ ชื้ พลิง ละ ล่ ลื่น จานวน 150,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ น้ามันดี ซล นามัน บนซิล ถ่าน  ๊ส ุง
ต้ม น้ามัน ครื่ ง น้ามันจารบี ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื
งิน ุด นุนทั่วไป)     

วัสดุวิทยาศาสตร์ รื าร พทย์ จานวน 20,000 บาท

พื่ ป็นค่าจัดซื้  น้ายา าจัดลู น้ายุงลาย วัคซีนป้ ง ันโรคพิษ
สุนัข
บ้า  วชภัณฑ์  คมีภัณฑ์  ครื่ งมื วิทยาศาสตร์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา
งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

วัสดุ าร ษตร จานวน 5,000 บาท

พื่ ป็นค่าจัดซื้ สาร คมีป้ ง ัน ละ าจัดศัตรูพืช ละ
สัตว์  า ารสัตว์ พันธุ์พืช ปุย พันธุ์สัตว์ปี ละสัตว์น้า น้า ชื้ พันธุ์
สัตว์ วัสดุ พาะชา  ุป รณ์ใน ารขยายพันธุ์พืช  ช่น ใบ
มีด  ชื  ผ้าใบ รื ผ้าพลาสติ  ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ
รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

วัสดุโฆษณา ละ ผย พร่ จานวน 10,000 บาท

พื่ ป็นค่าจัดซื้   ผ่นป้าย ฟิล์ม โฟม สี  ารล้าง ัดรูป ภาพถ่าย
ดาว
ทียม  มมโมรี่ าร์ด  ผ่นซีดี  ระ ปาใส่ ล้ งถ่ายรูป ฯลฯ (ตั้งจ่าย
จา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)"     

วัสดุค มพิว ต ร์ จานวน 20,000 บาท

พื่ ป็นค่าจัดซื้ วัสดุค มพิว ต ร์ ช่น  มึ พิมพ์  มาส์  ผ่นวงจร
ิ ล็ ทร นิ ส์ โปร รมค มพิว ต ร์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้
ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 575,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จานวน 300,000 บาท

พื่ ป็นค่า ระ สไฟฟ้าสานั งาน ทศบาล  าคาร ี าฯ ศูนย์
พัฒนา ด็ ล็  ระบบประปา  ละค่าไฟฟ้าที่ ทศบาลรับผิดช บจา
ป็นต้ งจ่าย ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่ว
ไป)     

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล จานวน 15,000 บาท

พื่ ป็นค่าน้าประปาสานั งาน ทศบาล  ละค่าน้าประปาที่สานั
งาน ทศบาลรับผิดช บจา ป็นต้ งจ่าย ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินราย
ได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

ค่าบริ ารโทรศัพท์ จานวน 5,000 บาท

พื่ ป็นค่าบริ ารโทรศัพท์ข งผู้ใ ้บริ าร ่ ทศบาล  ละค่า
โทรศัพท์ ื่น ๆ ที่ ทศบาลรับผิดช บจา ป็นต้ งจ่าย ฯลฯ (ตั้งจ่าย
จา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

ค่าบริ ารไปรษณีย์ จานวน 5,000 บาท

พื่ ป็นค่าบริ ารไปรษณีย์ ค่าโทร ลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้ ดวงตรา
ไปรษณียา ร ค่าส่งไปรษณีย์  ละ ื่นๆ ที่จา ป็นต้ งจ่าย ฯลฯ (ตั้ง
จ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

ค่าบริ ารสื่ สาร ละโทรคมนาคม จานวน 250,000 บาท

พื่ ป็นค่าบริ าร ิน ต ร์ น็ต ละค่าบริ ารที่ ิดขึ้นใน ารใช้
บริ าร ิน ต ร์ น็ต ค่าติดตั้งจานดาว ทียม  ละ ื่นๆ ที่ ี่ยวข้ ง
ในประ ภทนี้ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:39:14 น้า : 12/60

90

User
Textbox

User
Textbox



งบลงทุน รวม 119,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 119,400 บาท
ครุภัณฑ์สานั งาน

ค่าจัดซื้ โต๊ะทางานระดับปฏิบัติ าร - ชานาญ าร จานวน 1 ตัว จานวน 7,000 บาท

พื่ จัดซื้ โต๊ะ ล็ ขนาดไม่น้ ย ว่า 1,067( ว้าง) x 660
(ลึ ) x 759(สูง) มิลลิ มตร  น้าโต๊ะ ล็  PVC พร้ ม ระจ ปู
โต๊ะขาโต๊ะ ล็    จัดซื้ ตามราคาตลาดท้ งถิ่น-  ป็นไปตาม
นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28

 พฤษภาคม  2564 -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ
.2561 -2565  ฉบับ พิ่ม ติม ครั้งที่ 6 /2564    น้า 76 ลาดับ 6
  (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ รื ิ ล็ ทร นิ ส์

ค่าจัดซื้ ครื่ งค มพิว ต ร์ All in one สา รับสานั งาน  จานวน 
1 ครื่ ง

จานวน 17,000 บาท

พื่ จัดซื้ ครื่ งค มพิว ต ร์ บบ All in one สา รับ สานั
งาน มีคุณสมบัติ ดังนี้ - มี น่วยประมวลผล ลาง (CPU) ไม่น้ ย
ว่า 2  น ลั  (2 core) โดย มีความ ร็วสัญญาณนา ิ าพื้น

ฐานไม่น้ ย ว่า 2.2 GHz จานวน 1  น่วย  น่วยประมวลผล
ลาง (CPU) มี น่วยความจา  บบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level)  ดียว ันขนาดไม่น้ ย ว่า 4 MBมี น่วยความ
จา ลั  (RAM) ชนิด DDR4  รื ดี ว่า มีขนาดไม่น้ ย ว่า 4 GB 
จัดซื้ ตาม ณฑ์ราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
ุป รณ์ ละระบบค มพิว ต ร์ ฉบับ ดื นพฤษภาคม 2563

  ระทรวง ICT  -  ป็นไปตาม นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 
 2564  -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 -2565 ฉบับ
พิ่ม ติม ครั้งที่ 6/2564   น้า 77 ลาดับ 16 (ตั้งจ่ายจา
งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)
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ค่าจัดซื้ ครื่ งค มพิว ต ร์โน๊ตบุ๊ค สา รับประมวลผล  จานวน 1 
ครื่ ง

จานวน 16,000 บาท

พื่ จัดซื้ ครื่ งค มพิว ต ร์โน๊ตบุ๊ค สา รับ สานั งาน มี
คุณสมบัติ ดังนี้ - มี น่วยประมวลผล ลาง (CPU) ไม่น้ ย ว่า 2
  น ลั  (2 core) โดยมีความ ร็วสัญญาณนา ิ า
พื้นฐานไม่น้ ย ว่า 1.0 GHz  ละมี ทคโนโลยี พิ่มสัญญาณ
นา ิ าได้ใน รณีที่ต้ งใช้ความสามารถใน
ารประมวลผลสูง จานวน 1  น่วย

-  น่วยประมวลผล ลาง (CPU) มี น่วยความจา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  ดียว ัน

ขนาดไม่น้ ย ว่า 4 MB - มี น่วยความจา ลั  (RAM) 
ชนิด DDR4  รื ดี ว่า ขนาดไม่น้ ย ว่า 4 GB
- มี น่วยจัด ็บข้ มูล ชนิด SATA  รื ดี ว่า ขนาดความจุไม่
น้ ย ว่า 1 TB  รื  ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้ ย ว่า 250 GB จ านวน 1  น่วย
- มีจ ภาพที่ร งรับความละ ียดไม่น้ ย ว่า 1,366 x 768 Pixel 
ละมีขนาดไม่น้ ย ว่า 12 นิ้ว

- มีช่ ง ชื่ มต่  (Interface)  บบ USB 2.0  รื ดี ว่า ไม่น้ ย
ว่า 3 ช่ ง

- มีช่ ง ชื่ มต่ บบ HDMI  รื  VGA จ านวนไม่น้ ย ว่า 1
 ช่ ง 
- มีช่ ง ชื่ มต่ ระบบ ครื ข่าย (Network Interface) 
บบ 10/100/1000 Base-T  รื ดี ว่า จานวน

ไม่น้ ย ว่า 1 ช่ ง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้ ย ว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
ละ Bluetooth จัดซื้ ตาม ณฑ์ราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้น

ฐาน ารจัด า ุป รณ์ ละระบบค มพิว ต ร์ ฉบับ ดื น
พฤษภาคม 2563  ระทรวง ICT  -  ป็นไปตาม นังสื ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 
 2564  -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 -2565 ฉบับ
พิ่ม ติม ครั้งที่ 6/2564   น้า 78 ลาดับ 19 (ตั้งจ่ายจา
งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     
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ค่าจัดซื้ ครื่ งพิมพ์ บบฉีด มึ พร้ มติดตั้งถัง มึ พิมพ์ จานวน 2 
ครื่ ง

จานวน 8,600 บาท

พื่ จัดซื้ ครื่ งพิมพ์ บบฉีด มึ พร้ มติดตั้งถัง มึ
พิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
-  ป็น ครื่ งพิมพ์ บบฉีด มึ พร้ มติดตั้งถัง มึ
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผู้ผลิต
- มีความละ ียดใน ารพิมพ์ไม่น้ ย ว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์ร่างขาวดาสา รับ ระดาษขนาด A4 ไม่
น้ ย ว่า 19  น้าต่ นาที (ppm)  รื  8.8 ภาพต่ นาที
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์ร่างสีสา รับ ระดาษขนาด A4 ไม่น้ ย
ว่า 15  น้าต่ นาที (ppm)  รื  5 ภาพต่ นาที (ipm)

- มีช่ ง ชื่ มต่  (Interface)  บบ USB 2.0  รื ดี ว่า จานวนไม่
น้ ย ว่า 1 ช่ ง
- มีถาดใส่ ระดาษได้ไม่น้ ย ว่า 50  ผ่น
- สามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal  ละ Custom จัดซื้ ตาม

ณฑ์ราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า ุป รณ์ ละ
ระบบค มพิว ต ร์ ฉบับ ดื นพฤษภาคม 2563  ระทรวง ICT  - 
ป็นไปตาม นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 24 พฤษภาคม  2564 -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ
.2561 -2565 ฉบับ พิ่ม ติม ครั้งที่ 6/2564  น้า 78 ลาดับ 18
 (ตั้งจ่ายจา
งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)   
     

ค่าบารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ์ จานวน 70,800 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าบารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจา งิน
ได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
งิน ุด นุน งค์ รป คร งส่วนท้ งถิ่น

โครง าร ุด นุนศูนย์ปฏิบัติ ารร่วมใน ารช่วย ลื ประชาชนข ง
งค์ รป คร งส่วนท้ งถิ่น า ภ ุดจับ

จานวน 20,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ุด นุนตามโครง าร ุด นุนศูนย์ปฏิบัติ ารร่วม
ใน ารช่วย ลื ประชาชนข ง งค์ รป คร งส่วนท้ งถิ่น า ภ
ุดจับ จัง วัด ุดรธานี  ุด นุนใ ้ ับ งค์ ารบริ ารส่วนตาบล

สร้าง ่  ฯ-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน ุด
นุนข ง งค์ รป คร งส่วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559  ป็นไปตาม ผน

พัฒนาท้ งถิ่น พ..2561 -2565  น้า 84 ลาดับ 10 (ตั้งจ่ายจา
งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 517,640 บาท
งบบุคลากร รวม 497,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 497,640 บาท
งิน ดื นข้าราช าร รื พนั งานส่วนท้ งถิ่น จานวน 271,200 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ดื นพนั งาน ทศบาลพร้ มทั้ง งินปรับปรุง งิน
ดื น (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

ค่าต บ ทนพนั งานจ้าง จานวน 226,440 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินค่าจ้างพนั งานจ้างพร้ มทั้ง งินปรับปรุงค่าจ้าง
พนั งานจ้าง (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     
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งบดาเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ

โครง ารจัดประชุมประชาคม พื่ จัดทา ผนพัฒนาท้ งถิ่น รื จัดทา
ละทบทวนปรับปรุง ผนชุมชน

จานวน 20,000 บาท

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง าร  ช่น ค่าป้าย ค่า บี้ย
ลี้ยง ค่าสมนาคุณวิทยา ร ค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ ครื่ ง
ดื่ม ฯลฯ -  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายใน ารฝึ บรม  ละ าร ข้ารับ ารฝึ บรมข ง จ้า น้าที่
ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-
2565  น้า 84 ลาดับ 13 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด
นุนทั่วไป)     

งานบริหารงานคลัง รวม 2,367,740 บาท
งบบุคลากร รวม 1,736,340 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,736,340 บาท
งิน ดื นข้าราช าร รื พนั งานส่วนท้ งถิ่น จานวน 1,367,400 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ดื นพนั งาน ทศบาลพร้ มทั้งปรับปรุง งิน
ดื น (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

งิน พิ่มต่าง ๆ ข งข้าราช าร รื พนั งานส่วนท้ งถิ่น จานวน 12,780 บาท

พื่ จ่าย ป็น พิ่มตามคุณวุฒิ ละ งิน พิ่มค่าคร งชีพชั่วคราว ใ ้
ับพนั งาน ทศบาล (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

งินประจาตา น่ง จานวน 60,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินประจาตา น่ง ผู้ านวย าร งคลัง   ัว น้า
ฝายบริ ารงานคลัง (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

ค่าต บ ทนพนั งานจ้าง จานวน 248,160 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจ้างพนั งานจ้าง พร้ มทั้ง งินปรับปรุงค่าจ้าง
พนั งานจ้าง (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     
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งิน พิ่มต่าง ๆ ข งพนั งานจ้าง จานวน 48,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน พิ่มตามคุณวุฒิ ละ งิน พิ่มค่าคร งชีพชั่วคราว
ข ง
พนั งานจ้าง (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

งบดาเนินงาน รวม 527,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
ค่าต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร จานวน 5,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินค่าต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร รื
ค่า า ารทา ารน วลาราช ารข ง จ้า น้าที่ที่ได้รับคาสั่งใ ้
ปฏิบัติงานฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

ค่า ช่าบ้าน จานวน 60,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินค่า ช่าบ้านข งพนั งาน ทศบาล (ตั้งจ่ายจา งิน
ราย
ได้)     

งินช่วย ลื ารศึ ษาบุตร

งินช่วย ลื ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา จานวน 20,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินค่าช่วย ลื ารศึ ษาบุตรข งพนั งาน
ทศบาล (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

ค่าใช้สอย รวม 402,400 บาท
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

ค่าจ้าง มา ็บค่าบริ าร ็บขนขยะ จานวน 24,000 บาท

พื่ ป็นค่าจ้าง มา จ้า น้าที่ปฏิบัติงานจัด ็บค่าบริ าร ็บขน
ขยะภายใน ขต ทศบาล  ละ ารจ้าง มาบริ าร ื่น ๆ (ตั้งจ่าย
จา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     
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ค่าจ้าง มาจดมิ ต ร์น้าประปา จานวน 30,000 บาท

พื่ ป็นค่าจ้าง มา จ้า น้าที่ปฏิบัติงานจดมิ ต ร์น้าประปาภาย
ใน ขต ทศบาล  ละ ารจ้าง มาบริ าร ื่น ๆ (ตั้งจ่ายจา งินราย
ได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

ค่าจ้าง มาช่วยปฏิบัติงานธุร าร จานวน 102,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาผู้ช่วยธุร าร งคลัง  พื่ ช่วย ลื ปฏิบัติ
ารงานทั่วไปด้าน ารจัดทา  ารรับ - ส่ง  นังสื ราช าร  สาร

ทาง าร งิน ารคลัง  สารทั่วไป  ละงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
ม บ มาย (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

ค่าจ้าง มาช่วยปฏิบัติงานพัสดุ จานวน 102,000 บาท

  พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาผู้ช่วยพัสดุ งคลัง  พื่ ช่วยปฏิบัติงาน
ทาง ารพัสดุทั่วไปข ง ทศบาล ซึ่งมีลั ษณะงานที่ปฏิบัติ ี่ยว ับ
ารจัด า จัดซื้   าร บิ จ่าย  าร ็บรั ษา  ารซ่ ม ซม ละ

บารุงรั ษา  ารทาบัญชี ทะ บียนพัสดุ าร ็บรั ษาใบ
สาคัญ  ลั ฐาน ละ สาร ี่ยว ับพัสดุ าร ทงจา น่ายพัสดุที่
ชารุด  ารทาสัญญา  ารต่ ายุสัญญา ละ าร ปลี่ยน ปลง
สัญญาซื้   รื สัญญาจ้าง  ละปฏิบัติ น้าที่ ื่นที่ ี่ยวข้ ง  ละ
งานต่าง ๆ ตามที่ได้รับม บ มาย (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื
งิน ุด นุนทั่วไป)     
       

จ้าง มา ็บค่าน้าประปา จานวน 74,400 บาท

พื่ ป็นค่าจ้าง มา จ้า น้าที่ปฏิบัติงานจัด ็บค่าน้าประปาภาย
ใน ขต ทศบาล  ละ ารจ้าง มาบริ าร ื่น ๆ (ตั้งจ่ายจา งินราย
ได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     
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รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารใน ละน ราช าณาจั ร จานวน 20,000 บาท

พื่ ป็นค่า ดินทางไปราช ารข งพนั งาน ทศบาล ลู จ้าง
ประจา  ละพนั งานจ้าง  ช่น ค่าที่พั  ค่า บี้ย ลี้ยง ค่า
พา นะ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

ค่าธรรม นียม ละค่าลงทะ บียน จานวน 20,000 บาท

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารฝึ บรมต่างๆ ข งพนั งาน
ทศบาล ลู จ้างประจา  ละพนั งานจ้าง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งิน
รายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

โครง ารจัดทา รื ปรับปรุง ผนที่ภาษี จานวน 20,000 บาท

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง าร  ช่น  ค่าจ้างสารวจข้ มูล
ภาคสนาม พื่ จัดทาบัญชีราย ารที่ดิน ละสิ่งปลู สร้าง ค่าจ้างนา
ข้าระบบ ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย์สิน ค่าจ้างปรับปรุง ผนที่
ม่บท ค่าวัสดุ ุป รณ์ ฯลฯ - ป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
ละสิ่งปลู สร้าง พ.ศ.2562   -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ

.ศ.2561 - 2565   น้า 84  ลาดับ  16   (ตั้งจ่ายจา งินรายได้
ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)      

     

ค่าบารุงรั ษา ละซ่ ม ซม จานวน 10,000 บาท

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารบารุงรั ษา/ซ่ ม ซมทรัพย์สิน พื่ ใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด
นุนทั่วไป)     
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสานั งาน จานวน 20,000 บาท

พื่ ป็นค่าจัดซื้ วัสดุต่างๆ  ช่น ระดาษ ปา า  มึ พิมพ์ ตรา
ยาง ธงชาติ สมุดประวัติข้าราช าร ซ ง  บบพิมพ์ พระบรมฉายา
ลั ษณ์  ้า ี้พลาสติ  ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด
นุนทั่วไป)     

วัสดุ ชื้ พลิง ละ ล่ ลื่น จานวน 5,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ น้ามันดี ซล น้ามัน บนซิล ถ่าน  ๊ส ุง
ต้ม น้ามัน ครื่ ง  น้ามันจารบี ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ
รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

วัสดุโฆษณา ละ ผย พร่ จานวน 5,000 บาท

พื่ ป็นค่าจัดซื้ ผ่นป้าย ฟิล์ม โฟม สี  ารล้าง ัดรูป ภาพถ่าย
ดาว
ทียม  มมโมรี่ าร์ด  ผ่นซีดี  ระ ปาใส่ ล้ งถ่ายรูป ฯลฯ (ตั้งจ่าย
จา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

วัสดุค มพิว ต ร์ จานวน 10,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ วัสดุค มพิว ต ร์  มึ พิมพ์  มาส์  ผ่นวงจร
ิ ล็ ทร นิ ส์ โปร รมค มพิว ต ร์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้
ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     
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งบลงทุน รวม 104,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 104,000 บาท
ครุภัณฑ์สานั งาน

ค่าจัดซื้ โต๊ะทางานระดับปฏิบัติ าร - ชานาญ าร จานวน 4 ตัว จานวน 28,000 บาท

พื่ จัดซื้ โต๊ะ ล็ ขนาดไม่น้ ย ว่า  1,067( ว้าง) x 660(
ลึ ) x 759(สูง) มิลลิ มตร  น้าโต๊ะ ล็  PVC พร้ ม ระจ ปูโต๊ะ
ขาโต๊ะ ล็    จัดซื้ ตามราคาตลาดท้ งถิ่น-  ป็นไปตาม นังสื
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน

ที่ 28 พฤษภาคม  2564 -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ
.2561 -2565  ฉบับ พิ่ม ติม ครั้ง
ที่ 6 /2564    น้า 76 ลาดับ 6  (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื
งิน ุด นุนทั่วไป)

ครุภัณฑ์ยานพา นะ ละขนส่ง

ค่าจัดซื้ รถจั รยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จานวน 1 คัน จานวน 54,700 บาท

พื่ จัดซื้ รถจั รยานยนต์  ขนาดไม่ต่า ว่า 120 CC  ราคาที่
า นดรวมค่าจดทะ บียน ได้รับ ารรับร งมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ุตสา รรม จัดซื้ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สานั งบ

ประมาณ ธันวาคม  2563 -  ป็นไปตาม นังสื ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 -2565 ฉบับ พิ่ม
ติม ครั้งที่ 6/2564  น้า 77 ลาดับ 11 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ
รื งิน ุด นุนทั่วไป)
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ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ รื ิ ล็ ทร นิ ส์

ค่าจัดซื้ ครื่ งค มพิว ต ร์ All in one สา รับสานั งาน จานวน 1 
ครื่ ง

จานวน 17,000 บาท

พื่ จัดซื้ ครื่ งค มพิว ต ร์ บบ All in one สา รับ สานั
งาน มีคุณสมบัติ ดังนี้ - มี น่วยประมวลผล ลาง (CPU) ไม่น้ ย
ว่า 2  น ลั  (2 core) โดย มีความ ร็วสัญญาณนา ิ าพื้น

ฐานไม่น้ ย ว่า 2.2 GHz จานวน 1  น่วย  น่วยประมวลผล
ลาง (CPU) มี น่วยความจา บบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level)  ดียว ันขนาดไม่น้ ย ว่า 4 MBมี น่วยความ
จา ลั  (RAM) ชนิด DDR4  รื ดี ว่า มีขนาดไม่น้ ย ว่า 4 GB 
จัดซื้ ตาม ณฑ์ราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
ุป รณ์ ละระบบค มพิว ต ร์ ฉบับ ดื นพฤษภาคม 2563

  ระทรวง ICT  -  ป็นไปตาม นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 
 2564  -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 -2565 ฉบับ
พิ่ม ติม ครั้งที่ 6/2564   น้า 77 ลาดับ 16 (ตั้งจ่ายจา
งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)
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ค่าจัดซื้ ครื่ งพิมพ์ บบฉีด มึ พร้ มติดตั้งถัง มึ พิมพ์ จานวน 1 
ครื่ ง

จานวน 4,300 บาท

พื่ จัดซื้ ครื่ งพิมพ์ บบฉีด มึ พร้ มติดตั้งถัง มึ
พิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
-  ป็น ครื่ งพิมพ์ บบฉีด มึ พร้ มติดตั้งถัง มึ
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผู้ผลิต
- มีความละ ียดใน ารพิมพ์ไม่น้ ย ว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์ร่างขาวดาสา รับ ระดาษขนาด A4 ไม่
น้ ย ว่า 19  น้าต่ นาที (ppm)  รื  8.8 ภาพต่ นาที
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์ร่างสีสา รับ ระดาษขนาด A4 ไม่น้ ย
ว่า 15  น้าต่ นาที (ppm)  รื  5 ภาพต่ นาที (ipm)

- มีช่ ง ชื่ มต่  (Interface)  บบ USB 2.0  รื ดี ว่า จานวนไม่
น้ ย ว่า 1 ช่ ง
- มีถาดใส่ ระดาษได้ไม่น้ ย ว่า 50  ผ่น
- สามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal  ละ Custom จัดซื้ ตาม

ณฑ์ราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า ุป รณ์ ละ
ระบบค มพิว ต ร์ ฉบับ ดื นพฤษภาคม 2563  ระทรวง ICT  - 
ป็นไปตาม นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 24 พฤษภาคม  2564 -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ
.2561 -2565 ฉบับ พิ่ม ติม ครั้งที่ 6/2564  น้า 78 ลาดับ 18
 (ตั้งจ่ายจา
งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)   

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

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 355,320 บาท
งิน ดื นข้าราช าร รื พนั งานส่วนท้ งถิ่น จานวน 355,320 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ดื นพนั งาน ทศบาลพร้ มทั้งปรับปรุง งิน
ดื น (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 907,020 บาท

งบบุคลากร รวม 402,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 402,720 บาท
งิน ดื นข้าราช าร รื พนั งานส่วนท้ งถิ่น จานวน 402,720 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ดื นพนั งาน พร้ มทั้ง งินปรับปรุง งิน ดื น (ตั้ง
จ่ายจา งินรายได้)     

งบดาเนินงาน รวม 457,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 442,000 บาท
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

ค่าจ้าง มาบริ ารพนั งานขับรถดับ พลิง ละพนั งานดับ พลิง จานวน 432,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ ารพนั งานขับรถดับ พลิง ละ
พนั งานดับ พลิง  ละ ารจ้าง มาบริ าร ื่นๆ (ตั้งจ่ายจา งิน
รายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

ค่าบารุงรั ษา ละซ่ ม ซม จานวน 10,000 บาท

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารบารุงรั ษา/ซ่ ม ซมทรัพย์สิน พื่ ใ ้
สามารถใช้งานได้ตามป ติ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด
นุนทั่วไป)     

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุ ่ สร้าง จานวน 5,000 บาท

พื่ ป็นค่าวัสดุ ่ สร้าง  ช่น ไม้ สี ปูนซี มนต์ ทราย  ิฐ  รื
จาพว

ล็  ตะปู สัง ะสี  ลื่ ย ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน
ุด นุนทั่วไป)     
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วัสดุยานพา นะ ละขนส่ง จานวน 5,000 บาท

พื่ ป็นค่าจัดซื้  ยางรถยนต์  บต ต รี่  พลา  ัว ทียน  ม้ น้า
รถ
ยนต์ ฟิลม์ ร ง สง  ระจ โค้งมน สัญญาไฟฉุ ฉิน ฯลฯ (ตั้งจ่าย
จา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

วัสดุ ครื่ ง ต่ง าย จานวน 5,000 บาท

พื่ ป็นค่าวัสดุ ครื่ ง ต่ง าย  ช่น  าง ง  มว  ร ง ท้า ถุง
มื   ละ ครื่ งมื ครื่ งใช้ วัสดุ ื่นๆ ที่จา ป็นต้ งใช้ ฯลฯ (ตั้ง
จ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

งบลงทุน รวม 47,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,300 บาท
ครุภัณฑ์ าร ษตร

ค่าจัดซื้ ครื่ งสูบน้า บบ ยโข่ง ครื่ งยนต์ บนซิล ขนาด 7 รง
ม้า จานวน 1 ครื่ ง

จานวน 17,800 บาท

พื่ จัดซื้ ครื่ งสูบน้า  บบ ยโข่ง  ครื่ งยนต์ บนซิล ขนาด 7
  รงม้า  สูบน้าได้ 1,000 ลิตรต่ นาที ขนาด 7  รงม้า
(1)  ป็น ครื่ งสูบน้า บบ ยโข่ง ใช้ ครื่ งยนต์ บนซิน
ขนาดไม่น้ ย ว่า 7  รงม้า  รื ขนาดปริมาตร ระบ สูบ
ไม่น้ ย ว่า 205 ซีซี
(2) ขนาดท่ ส่งไม่น้ ย ว่า 4 นิ้ว (100 มิลลิ มตร)
(3) สูบน้าได้ไม่น้ ย ว่าตามปริมาณที่ า นด
(4) ส่งน้าได้สูงไม่น้ ย ว่า 11  มตร  รื ประมาณ 36 ฟุต
(5)  ุป รณ์ประ บข ง ครื่ งสูบน้า ละข ง ครื่ งยนต์
ต้ งมีครบชุด พร้ มที่จะใช้งานได จัดซื้ ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์สานั งบประมาณ ธันวาคม  2563 -  ป็นไปตาม นังสื
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28

 พฤษภาคม 2564 -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ
.2561 -2565 ฉบับ พิ่ม ติม ครั้งที่ 6/2564  น้า 78 ลาดับ 23
 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     
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ค่าจัดซื้ ลื่ ยยนต์ จานวน 2 ครื่ ง จานวน 20,000 บาท

พื่ จัดซื้ ลื่ ยยนต์    ป็น ครื่ งยนต์ชนิด ครื่ งยนต์ บนซิน 2
 จัง วะ  าลังไม่น้ ย ว่า 0.8  รงม้า บาร์ยาวไม่น้ ย ว่า 12
 นิ้ว ขนาดใบ ลื่ ยโซ่ไม่น้ ย ว่า 3/8 ความยาวบาร์ตัดไม่น้ ย
ว่า 12 นิ้ว ปริมาตร ระบ สูบไม่น้ ย ว่า 38 ซีซี ขนาด ครื่ ง

ยนต์ ไม่น้ ย ว่า 0.135 RPM จัดซื้ ตามราคาตลาดท้ งถิ่น-  ป็น
ไปตาม นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม  2564 -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ
.2561 -2565  ฉบับ พิ่ม ติม ครั้งที่ 6 /2564    น้า 78 ลาดับ 24
  (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้ ครื่ งตัด ญ้า บบข้ ข็ง  จานวน 1 ครื่ ง จานวน 9,500 บาท

พื่ จัดซื้ ครื่ งตัด ญ้า  บบ ข้ ข็ง มีคุณลั ษณะดังนี้
1)  ป็น ครื่ งตัด ญ้า บบสะพาย
2)  ครื่ งยนต์ขนาดไม่น้ ย ว่า 1.4  รงม้า
3) ปริมาตร ระบ สูบไม่น้ ย ว่า 30 ซีซี
4) พร้ มใบมีด  จัดซื้ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สานั งบ
ประมาณ ธันวาคม  2563 -  ป็นไปตาม นังสื ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 -2565 ฉบับ พิ่ม
ติม ครั้งที่ 6/2564  น้า 78 ลาดับ 20 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ
รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 67,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 67,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าต บ ทนผู้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชน์ ่ งค์ รป คร งส่วน
ท้ งถิ่น

จานวน 30,000 บาท

พื่ ป็นค่าปวย ารชด ชย ารงาน รื วลาที่ สียไป พื่ สนับสนุน
ารปฏิบัติ น้าที่ข ง าสาสมัครป้ ง ันภัยฝายพล รื น ฯลฯ (ตั้ง

จ่ายจา งินรายได้)     
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ค่าใช้สอย รวม 22,000 บาท
รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ

โครง าร ิจ รรมวันสถาปนา าสาสมัครป้ ง ันภัยฝายพล รื น จานวน 10,000 บาท

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง าร  ช่น ค่าพา นะ ค่า บี้ย
ลี้ยง ค่าสมนาคุณวิทยา ร ค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ ครื่ ง
ดื่ม ฯลฯ -  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายใน ารฝึ บรม  ละ าร ข้ารับ ารฝึ บรมข ง จ้า น้าที่
ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 -
 2565  น้า 76 ลาดับ 2 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด
นุนทั่วไป)     

โครง ารรณรงค์ป้ ง ัน ละลด ุบัติ ตุทางถนนช่วง ทศ าลวัน
สาคัญ

จานวน 12,000 บาท

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง าร  ช่น ค่าพา นะ ค่า บี้ย
ลี้ยง ค่าสมนาคุณวิทยา ร ค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ ครื่ ง
ดื่ม ฯลฯ -  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายใน ารฝึ บรม  ละ าร ข้ารับ ารฝึ บรมข ง จ้า น้าที่
ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ
.2561 -2565  น้า 76 ลาดับ 7 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื
งิน ุด นุนทั่วไป)     

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์ รื าร พทย์ จานวน 5,000 บาท

พื่ ป็นค่าจัดซื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ ละ าร พทย์  ช่น  ปล ามคน
ไข้ สาลี ละผ้าพัน ผล  วชภัณฑ์  ล ล์ น้ายาต่างๆ ถุง
มื  ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

วัสดุ ครื่ งดับ พลิง จานวน 10,000 บาท

พื่ ป็นค่าจัดซื้ วัสดุ ครื่ งดับ พลิง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้
ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,511,701 บาท

งบบุคลากร รวม 2,160,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 2,160,720 บาท
งิน ดื นข้าราช าร รื พนั งานส่วนท้ งถิ่น จานวน 1,495,260 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ดื นพนั งานพร้ มทั้ง งินปรับปรุง งิน ดื น (ตั้ง
จ่ายจา งินรายได้)     

งิน พิ่มต่าง ๆ ข งข้าราช าร รื พนั งานส่วนท้ งถิ่น จานวน 67,200 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าต บ ทนใ ้ครูสัง ัด ทศบาลตาบล มื ง พีย (ตั้ง
จ่ายจา งินรายได้)     

งินวิทยฐานะ จานวน 109,200 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวิทยฐานะใ ้ครูสัง ัด ทศบาลตาบล มื ง พีย (ตั้ง
จ่ายจา งินรายได้)     

ค่าต บ ทนพนั งานจ้าง จานวน 475,800 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจ้างพนั งานจ้างพร้ มทั้ง งินปรับปรุงค่าจ้าง
พนั งาน
จ้าง (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)"     

งิน พิ่มต่าง ๆ ข งพนั งานจ้าง จานวน 13,260 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน พิ่มตามคุณวุฒิ ละ งิน พิ่มค่าคร งชีพชั่วคราว
ข ง
พนั งานจ้าง (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     
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งบดาเนินงาน รวม 1,329,681 บาท
ค่าใช้สอย รวม 762,485 บาท
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

ค่าจ้าง มาบริ ารช่วยครูผู้ดู ล ด็ จานวน 90,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจ้าง มาบริ ารปฏิบัติ น้าที่ช่วย บรม ลี้ยงดู ด็
ล็  ใ ้ ด็ มีพัฒนา ารที่ มาะสม ับวัย ปฎิบัติ น้าที่ช่วย
ิจ รรมส่ง สริม าร รียนรู้ ใ ้ ด็ มีความรู้ ความคิด ความ

ประพฤติ ความพร้ มทางด้านร่าง าย จิตใจ  ารมณ์ ละสติ
ปัญญาที่ส ดคล้ ง ับ ารพัฒนา ารข ง ด็  ปฏิบัติ น้าที่ช่วย
ดู ลความ รียบร้ ย  ละความปล ดภัยข ง ด็ ล็ ที่ ยู่ในความ
รับผิดช บ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป) 
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รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ

โครง ารสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน ารบริ าร ารศึ ษา จานวน 672,485 บาท

1. า าร ลางวันศูนย์พัฒนา ด็ ล็  จานวน 457,905 บาท  พื่
ป็นค่า า าร ลางวันสา รับศูนย์พัฒนา ด็ ล็ ในพื้นที่รับผิด
ช บข ง ทศบาลตาบล มื ง พีย รวมจานวน 89 คน คนละ 21
 บาท จานวน 245 วัน (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุน
ทั่วไป)
2.ค่าจัด าร รียนข งศูนย์พัฒนา ด็ ล็ ราย ัว จานวน 151,300
บาท  พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารจัด าร รียน ารส นราย ัว ค่าสื่
าร รียน ารส น ค่าวัสดุ ุป รณ์ทาง ารศึ ษา / ค่าใช้จ่ายใน

ด้าน ทคโนโลยีสารสน ทศ ละ ารสื่ สาร พื่ าร รียนรู้ วัสดุทาง
ารศึ ษา  ละ ครื่ ง ล่นพัฒนา าร ด็  สา รับศูนย์พัฒนา ด็
ล็ ในพื้นที่รับผิดช บข ง  ทศบาลตาบล มื ง พีย รวม
จานวน 89 คน คนละ 1,700 บาท
3. งิน ุด นุนสา รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารศึ ษา
สา รับศูนย์พัฒนา ด็ ล็ จานวน 63,280 บาท  พื่ จ่าย ป็น 
 - ค่า นังสื รียน จานวน 11,200 บาท
 - ค่า ุป รณ์ าร รียน จานวน 11,200 บาท 
 -  ค่า ครื่ ง บบนั รียน จานวน 16,800 บาท
  - ค่า ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน จานวน 24,080 บาท 
  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  น้า 73
 ลาดับ 8 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     
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ค่าวัสดุ รวม 567,196 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 567,196 บาท

1.ค่าจัดซื้ า าร สริม (นม) โรง รียนสัง ัด สพฐ
. จานวน  396,654
บาท  พื่ จัดซื้ า าร สริม(นม) ใ ้ ับโรง รียนสัง ัด สพฐ. ใน
ขตพื้นที่ ทศบาลตาบล มื ง พีย จานวน 3 โรง รียน  ด็
จานวน 207 คน คนละ 7.37 บาท 260 วัน (ตั้งจ่ายจา งินรายได้
ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)

2.ค่าจัดซื้ า าร สริม (นม) ศูนย์พัฒนา ด็ ล็ ใน ขตพื้นที่
ทศบาล
ตาบล มื ง พีย จานวน 170,542 บาท  พื่ จัดซื้ า าร
สริม (นม) ใ ้ ับศูนย์พัฒนา ด็ ล็ ใน ขตพื้นที่ ทศบาลตาบล
มื ง พีย จานวน 89 คน คนละ 7.37 บาท 260 วัน (ตั้งจ่ายจา
งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)"     
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งบลงทุน รวม 21,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,300 บาท
ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ รื ิ ล็ ทร นิ ส์

ค่าจัดซื้ ครื่ งค มพิว ต ร์ All in one สา รับสานั งาน จานวน 1 
ครื่ ง

จานวน 17,000 บาท

พื่ จัดซื้ ครื่ งค มพิว ต ร์ บบ All in one สา รับ สานั
งาน มีคุณสมบัติ ดังนี้ - มี น่วยประมวลผล ลาง (CPU) ไม่น้ ย
ว่า 2  น ลั  (2 core) โดย มีความ ร็วสัญญาณนา ิ าพื้น

ฐานไม่น้ ย ว่า 2.2 GHz จานวน 1  น่วย  น่วยประมวลผล
ลาง (CPU) มี น่วยความจา บบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level)  ดียว ันขนาดไม่น้ ย ว่า 4 MBมี น่วยความ
จา ลั  (RAM) ชนิด DDR4  รื ดี ว่า มีขนาดไม่น้ ย ว่า 4 GB 
จัดซื้ ตาม ณฑ์ราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
ุป รณ์ ละระบบค มพิว ต ร์ ฉบับ ดื นพฤษภาคม 2563

  ระทรวง ICT  -  ป็นไปตาม นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 
 2564  -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 -2565 ฉบับ
พิ่ม ติม ครั้งที่ 6/2564   น้า 79 ลาดับ 26 (ตั้งจ่ายจา
งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     
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ค่าจัดซื้ ครื่ งพิมพ์ บบฉีด มึ  พร้ มติดตั้งถัง มึ พิมพ์ จานวน 1 
ครื่ ง

จานวน 4,300 บาท

พื่ จัดซื้ ครื่ งพิมพ์ บบฉีด มึ พร้ มติดตั้งถัง มึ
พิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
-  ป็น ครื่ งพิมพ์ บบฉีด มึ พร้ มติดตั้งถัง มึ
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผู้ผลิต
- มีความละ ียดใน ารพิมพ์ไม่น้ ย ว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์ร่างขาวดาสา รับ ระดาษขนาด A4 ไม่
น้ ย ว่า 19  น้าต่ นาที (ppm)  รื  8.8 ภาพต่ นาที
- มีความ ร็วใน ารพิมพ์ร่างสีสา รับ ระดาษขนาด A4 ไม่น้ ย
ว่า 15  น้าต่ นาที (ppm)  รื  5 ภาพต่ นาที (ipm)

- มีช่ ง ชื่ มต่  (Interface)  บบ USB 2.0  รื ดี ว่า จานวนไม่
น้ ย ว่า 1 ช่ ง
- มีถาดใส่ ระดาษได้ไม่น้ ย ว่า 50  ผ่น
- สามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal  ละ Custom จัดซื้ ตาม

ณฑ์ราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า ุป รณ์ ละ
ระบบค มพิว ต ร์ ฉบับ ดื นพฤษภาคม 2563  ระทรวง ICT  - 
ป็นไปตาม นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 24 พฤษภาคม  2564 -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ
.2561 -2565 ฉบับ พิ่ม ติม ครั้งที่ 6/2564  น้า 79 ลาดับ 27
 (ตั้งจ่ายจา
งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)   
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 869,400 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 869,400 บาท

เงินอุดหนุน รวม 869,400 บาท
งิน ุด นุนส่วนราช าร

โครง าร ุด นุน า าร ลางวันสา รับ โรง รียน บ้านข่า มู่ 6 จานวน 235,200 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ า าร ลางวันโรง รียนสัง ัด สพฐ.โรง รียน
บ้านข่า จานวน 56 คน คนละ 21 บาท จานวน 200 วัน -  ป็นไป
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน ุด นุนข ง งค์ ร
ป คร งส่วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ
.ศ.2561 - 2565  น้า 73 ลาดับ 7 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ
รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

โครง าร ุด นุน า าร ลางวันสา รับ โรง รียน บ้านดงน้ ย มู่ 4 จานวน 252,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ า าร ลางวันโรง รียนสัง ัด สพฐ.โรง รียน
บ้านดงน้ ย จานวน  60 คน คนละ 21 บาท จานวน 200
 วัน -  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน ุด นุน
ข ง งค์ รป คร งส่วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559  ป็นไปตาม ผนพัฒนา
ท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565   น้า 73 ลาดับ 5 (ตั้งจ่ายจา งินราย
ได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

โครง าร ุด นุน า าร ลางวันสา รับ โรง รียน บ้านโส คา
จริญ มู่ 5

จานวน 382,200 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้ า าร ลางวันโรง รียนสัง ัด สพฐ.โรง รียน
บ้านโส คา จริญ จานวน 91 คน คนละ 21 บาท จานวน 200
 วัน -  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน ุด นุน
ข ง งค์ รป คร งส่วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559  ป็นไปตาม ผนพัฒนา
ท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  น้า 73 ลาดับ 6 (ตั้งจ่ายจา งินราย
ได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     
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งานศึกษาไม่กาหนดระดับ รวม 210,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
งิน ุด นุนส่วนราช าร

โครง าร ุด นุนงบประมาณ จ้า น้าที่ช่วยงานพัฒนา ารศึ ษา (ครู
ช่วยส น) โรง รียนบ้านข่า มู่ 6

จานวน 70,000 บาท

" พื่ จ่าย ป็น งิน ุด นุนตามโครง าร  ช่นค่าจ้างครูช่วยส น ค่า
วัสดุ ุป รณ์ ค่าใช้จ่ายใน ารดา นินงานต่าง ๆ ฯลฯ -  ป็นไปตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน ุด นุนข ง งค์ ร
ป คร งส่วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ
.ศ.2561 -2565  น้า 73 ลาดับ 4 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื
งิน ุด นุนทั่วไป)"     

โครง าร ุด นุนงบประมาณ จ้า น้าที่ช่วยงานพัฒนา ารศึ ษา (ครู
ช่วยส น) โรง รียนบ้านดงน้ ย มู่ 4

จานวน 70,000 บาท

" พื่ จ่าย ป็น งิน ุด นุนตามโครง าร  ช่นค่าจ้างครูช่วยส น ค่า
วัสดุ ุป รณ์ ค่าใช้จ่ายใน ารดา นินงานต่าง ๆ ฯลฯ -  ป็นไปตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน ุด นุนข ง งค์ ร
ป คร งส่วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ
.ศ.2561-2565  น้า 72 ลาดับ 2 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื
งิน ุด นุนทั่วไป)"     

โครง าร ุด นุนงบประมาณ จ้า น้าที่ช่วยงานพัฒนา ารศึ ษา (ครู
ช่วยส น) โรง รียนบ้านโส คา จริญ  มู่ 12

จานวน 70,000 บาท

" พื่ จ่าย ป็น งิน ุด นุนตามโครง าร  ช่นค่าจ้างครูช่วยส น ค่า
วัสดุ ุป รณ์ ค่าใช้จ่ายใน ารดา นินงานต่าง ๆ ฯลฯ -  ป็นไปตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย งิน ุด นุนข ง งค์ ร
ป คร งส่วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ
.ศ.2561-2565  น้า 73 ลาดับ 3 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื
งิน ุด
นุนทั่วไป)

"     
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 712,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 512,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 487,000 บาท
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

ค่าจ้าง มา จ้า น้าที่ปฏิบัติงานประจาศูนย์สุขภาพบ้านข่า มู่ 6 จานวน 90,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินค่าจ้าง มา จ้า น้าที่ปฏิบัติงานประจาศูนย์
สุขภาพบ้านข่า  มู่ 6  ละ ารจ้าง มาบริ าร ื่น ๆ ฯลฯ (ตั้งจ่าย
จา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

ค่าจ้าง มา จ้า น้าที่ปฏิบัติงาน น่วย าร พทย์ฉุ ฉิน (1669) จานวน 372,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินค่าจ้าง มา จ้า น้าที่ปฏิบัติงาน น่วย าร พทย์
ฉุ ฉินข ง ทศบาล  ละ ารจ้าง มาบริ าร ื่นๆ ฯลฯ (ตั้งจ่าย
จา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ

โครง ารป้ ง ัน ละ ้ไขปัญ าไข้ ลื ด จานวน 15,000 บาท

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง าร  ช่น ค่าพา นะ ค่า บี้ย
ลี้ยง ค่าสมณาคุณวิทยา ร ค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ ครื่ ง
ดื่ม ฯลฯ -  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายใน ารฝึ บรม  ละ าร ข้ารับ ารฝึ บรมข ง จ้า น้าที่
ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ
.2561 -2565  น้า 78 ลาดับ 2 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื
งิน ุด นุนทั่วไป)     
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โครง ารสัตว์ปล ดโรคคนปล ดภัยจา โรคพิษสุนัขบ้า จานวน 10,000 บาท

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง าร  ช่น ค่าพา นะ ค่า บี้ย
ลี้ยง ค่าสมณาคุณวิทยา ร ค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ ครื่ ง
ดื่ม ฯลฯ -  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายใน ารฝึ บรม  ละ าร ข้ารับ ารฝึ บรมข ง จ้า น้าที่
ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-
2565  น้า 78 ลาดับ 5 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด
นุนทั่วไป)     

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์ รื าร พทย์ จานวน 25,000 บาท

พื่ ป็นค่าจัดซื้  น้ายา าจัดลู น้ายุงลาย วัคซีนป้ ง ันโรคพิษ
สุนัข
บ้า  วชภัณฑ์  คมีภัณฑ์  ครื่ งมื วิทยาศาสตร์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา
งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
งิน ุด นุน งค์ รประชาชน

โครง าร To be Number one ร่วมใจ ต้านภัยโควิด -19 บ้านข่า 
มู่ 6

จานวน 20,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ุด นุนตามโครง ารใ ้ ับคณะ รรม าร มู่
บ้าน  ช่น ค่าสมนาคุณวิทยา ร ค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ
ครื่ งดื่ม ค่าป้ายโครง าร ฯลฯ - ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยว่าด้วย งิน ุด นุนข ง งค์ รป คร งส่วนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2559 - ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565
 ฉบับ  พิ่ม ติม ครั้งที่ 6/64  น้า 71 ลาดับที่ 5 (ตั้งจ่ายจา งิน
รายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)"     
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โครง าร To be Number one ร่วมใจ ต้านภัยโควิด -19 บ้านคา
จริญ มู่ 12

จานวน 20,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ุด นุนตามโครง ารใ ้ ับคณะ รรม าร มู่
บ้าน  ช่น ค่าสมนาคุณวิทยา ร ค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ
ครื่ งดื่ม ค่าป้ายโครง าร ฯลฯ - ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยว่าด้วย งิน ุด นุนข ง งค์ รป คร งส่วนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2559 - ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565
 ฉบับ  พิ่ม ติม ครั้งที่ 6/64  น้า 71 ลาดับที่ 11 (ตั้งจ่ายจา งิน
รายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)

โครง าร To be Number one ร่วมใจ ต้านภัยโควิด -19 บ้านดง
ค็ง มู่ 11

จานวน 20,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ุด นุนตามโครง ารใ ้ ับคณะ รรม าร มู่
บ้าน  ช่น ค่าสมนาคุณวิทยา ร ค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ
ครื่ งดื่ม ค่าป้ายโครง าร ฯลฯ - ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยว่าด้วย งิน ุด นุนข ง งค์ รป คร งส่วนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2559 - ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565
 ฉบับ  พิ่ม ติม ครั้งที่ 6/64  น้า 71 ลาดับที่ 10 (ตั้งจ่ายจา งิน
รายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)

โครง าร To be Number one ร่วมใจ ต้านภัยโควิด -19 บ้านดง
น้ ย มู่ 4

จานวน 20,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ุด นุนตามโครง ารใ ้ ับคณะ รรม าร มู่
บ้าน  ช่น ค่าสมนาคุณวิทยา ร ค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ
ครื่ งดื่ม ค่าป้ายโครง าร ฯลฯ - ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยว่าด้วย งิน ุด นุนข ง งค์ รป คร งส่วนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2559 - ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565
 ฉบับ  พิ่ม ติม ครั้งที่ 6/64  น้า 70 ลาดับที่ 3 (ตั้งจ่ายจา งิน
รายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)
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โครง าร To be Number one ร่วมใจ ต้านภัยโควิด -19 บ้านโนน
มื ง มู่ 8

จานวน 20,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ุด นุนตามโครง ารใ ้ ับคณะ รรม าร มู่
บ้าน  ช่น ค่าสมนาคุณวิทยา ร ค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ
ครื่ งดื่ม ค่าป้ายโครง าร ฯลฯ - ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยว่าด้วย งิน ุด นุนข ง งค์ รป คร งส่วนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2559 - ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565
 ฉบับ  พิ่ม ติม ครั้งที่ 6/64  น้า 71 ลาดับที่ 7 (ตั้งจ่ายจา งิน
รายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)

โครง าร To be Number one ร่วมใจ ต้านภัยโควิด -19 บ้านโนน
สาราญ มู่ 9

จานวน 20,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ุด นุนตามโครง ารใ ้ ับคณะ รรม าร มู่
บ้าน  ช่น ค่าสมนาคุณวิทยา ร ค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ
ครื่ งดื่ม ค่าป้ายโครง าร ฯลฯ - ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยว่าด้วย งิน ุด นุนข ง งค์ รป คร งส่วนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2559 - ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565
 ฉบับ  พิ่ม ติม ครั้งที่ 6/64  น้า 71 ลาดับที่ 8 (ตั้งจ่ายจา งิน
รายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)

โครง าร To be Number one ร่วมใจ ต้านภัยโควิด -19 บ้าน พีย 
มู่ 1

จานวน 20,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ุด นุนตามโครง ารใ ้ ับคณะ รรม าร มู่
บ้าน  ช่น ค่าสมนาคุณวิทยา ร ค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ
ครื่ งดื่ม ค่าป้ายโครง าร ฯลฯ - ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยว่าด้วย งิน ุด นุนข ง งค์ รป คร งส่วนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2559 - ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565
 ฉบับ  พิ่ม ติม ครั้งที่ 6/64  น้า 70 ลาดับที่ 1 (ตั้งจ่ายจา งิน
รายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)
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โครง าร To be Number one ร่วมใจ ต้านภัยโควิด -19 บ้านศรี
วิลัย มู่ 10

จานวน 20,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ุด นุนตามโครง ารใ ้ ับคณะ รรม าร มู่
บ้าน  ช่น ค่าสมนาคุณวิทยา ร ค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ
ครื่ งดื่ม ค่าป้ายโครง าร ฯลฯ - ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยว่าด้วย งิน ุด นุนข ง งค์ รป คร งส่วนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2559 - ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565
 ฉบับ  พิ่ม ติม ครั้งที่ 6/64  น้า 71 ลาดับที่ 9 (ตั้งจ่ายจา งิน
รายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)

โครง าร To be Number one ร่วมใจ ต้านภัยโควิด -19 บ้านโส
 มู่ 5

จานวน 20,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ุด นุนตามโครง ารใ ้ ับคณะ รรม าร มู่
บ้าน  ช่น ค่าสมนาคุณวิทยา ร ค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ
ครื่ งดื่ม ค่าป้ายโครง าร ฯลฯ - ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยว่าด้วย งิน ุด นุนข ง งค์ รป คร งส่วนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2559 - ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565
 ฉบับ  พิ่ม ติม ครั้งที่ 6/64  น้า 70 ลาดับที่ 4 (ตั้งจ่ายจา งิน
รายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)"

โครง าร To be Number one ร่วมใจ ต้านภัยโควิด -19 บ้าน ัว
ขัว มู่ 2

จานวน 20,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ุด นุนตามโครง ารใ ้ ับคณะ รรม าร มู่
บ้าน  ช่น ค่าสมนาคุณวิทยา ร ค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ
ครื่ งดื่ม ค่าป้ายโครง าร ฯลฯ - ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยว่าด้วย งิน ุด นุนข ง งค์ รป คร งส่วนท้ งถิ่น พ.ศ
. 2559 - ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565
 ฉบับ  พิ่ม ติม ครั้งที่ 6/64  น้า 70 ลาดับที่ 2 (ตั้งจ่ายจา งิน
รายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)"
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 460,680 บาท

งบบุคลากร รวม 460,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 460,680 บาท
งิน ดื นข้าราช าร รื พนั งานส่วนท้ งถิ่น จานวน 229,920 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ดื นพนั งาน พร้ มทั้ง งินปรับปรุง งิน ดื น (ตั้ง
จ่ายจา งินรายได้)     

ค่าต บ ทนพนั งานจ้าง จานวน 230,760 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจ้างพนั งานจ้าง พร้ มทั้ง งินปรับปรุงค่าจ้าง
พนั งานจ้าง (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 60,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุ ่ สร้าง จานวน 30,000 บาท

พื่ จัดซื้ วัสดุสา รับ ่ สร้างบ้าน พื่ นาไปสร้างบ้านใ ้
ประชาชนผู้ด้ ยโ าส ผู้ยา ไร้  ละผู้ยา จน ตามโครง ารบ้าน
ท้ งถิ่นไทย (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
งิน ุด นุน งค์ ร าร ุศล

โครง าร ุด นุน าร น่วยบรร ทาทุ ข์ผู้ประสบภัยพิบัติฯ าร
ใ ้ ารสง คราะ ์ ละ ารส่ง สริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ปวยติด ตียง ผู้
สูง ายุ ผู้พิ าร ละผู้ด้ ยโ าสในพื้นที่ า ภ ุดจับ

จานวน 30,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ุด นุนตามโครง าร  ุด นุนใ ้ ับ ิ่ง าชาด
า ภ ุดจับดา นิน าร ฯ-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง

ม าดไทยว่าด้วย งิน ุด นุนข ง งค์ รป คร งส่วนท้ งถิ่น พ.ศ
.2559  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ..2561 -2565 ฉบับ พิ่ม
ติม ครั้งที่ 6/64  น้า 72 ลาดับ 1 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื
งิน ุด นุนทั่วไป)     

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 332,400 บาท

งบบุคลากร รวม 152,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 152,400 บาท
ค่าต บ ทนพนั งานจ้าง จานวน 128,400 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินค่าจ้างพนั งานจ้าง พร้ มทั้ง งินปรับปรุงค่าจ้าง
พนั งานจ้าง (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

งิน พิ่มต่าง ๆ ข งพนั งานจ้าง จานวน 24,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน พิ่มตามคุณวุฒิ ละ งิน พิ่มค่าคร งชีพชั่วคราว
ข ง
พนั งานจ้าง (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     
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งบดาเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

ค่าจ้าง มาบริ าร จ้า น้าที่ปฏิบัติงานซ่ ม ซมระบบประปา จานวน 90,000 บาท

พื่ ป็นค่าจ้าง มาบริ าร จ้า น้าที่ปฏิบัติงานซ่ ม ซมระบบ
ประปา ไฟฟ้า ค่าจ้าง มาบริ ารต่างๆ  ฯลฯ(ตั้งจ่ายจา งินราย
ได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)
     

ค่าจ้าง มาบริ าร จ้า น้าที่ปฏิบัติงานดู ลระบบประปา จานวน 90,000 บาท

พื่ ป็นค่าจ้าง มาบริ าร จ้า น้าที่ปฏิบัติงานดู ลระบบ
ประปา ค่าจ้าง มาบริ ารต่าง ใน ขต ทศบาล ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา
งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

งานไฟฟ้าและประปา รวม 200,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้า ละวิทยุ จานวน 80,000 บาท

พื่ ป็นค่าจัดซื้ วัสดุไฟฟ้าต่างๆ  ช่น  ล ดไฟ สวิตซ์ สาย
ไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า  บร ร์ ตู้ควบคุมไฟฟ้า ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งิน
รายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

วัสดุ ื่น จานวน 120,000 บาท

พื่ ป็นค่าจัดซื้ วัสดุประปา  ช่น สารส้ม ค ลีน ปูนขาว  ละวัสดุ
ื่นๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     
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งานสวนสาธารณะ รวม 243,840 บาท
งบบุคลากร รวม 243,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 243,840 บาท
ค่าต บ ทนพนั งานจ้าง จานวน 243,840 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ดื นพนั งานจ้าง พร้ มทั้ง งินปรับปรุงค่าจ้าง
พนั งานจ้าง (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 771,320 บาท
งบบุคลากร รวม 766,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 766,320 บาท
ค่าต บ ทนพนั งานจ้าง จานวน 598,320 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ดื นพนั งานจ้าง พร้ มทั้ง งินปรับปรุงค่าจ้าง
พนั งานจ้าง (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

งิน พิ่มต่าง ๆ ข งพนั งานจ้าง จานวน 168,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน พิ่มตามคุณวุฒิ ละ งิน พิ่มค่าคร งชีพชั่วคราว
ข ง
พนั งานจ้าง (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

งบดาเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุ ครื่ ง ต่ง าย จานวน 5,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวัสดุ ครื่ ง ต่ง าย  ช่น  าง ง  มว  ร ง ท้า ถุง
มื   ละ ครื่ งมื ครื่ งใช้ วัสดุ ื่นๆ ที่จา ป็นต้ งใช้ ฯลฯ (ตั้ง
จ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 20,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ

โครง าร บรม ารประดิษฐ์ข ง ลื ใช้ใ ้ ิดมูลค่า จานวน 10,000 บาท

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารดา นินโครง าร  ช่น ค่าพา นะ ค่า บี้ย
ลี้ยง ค่าต บ ทนวิทยา ร ค่า า าร ค่า า ารว่าง ละ ครื่ ง
ดื่ม ฯลฯ -  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายใน ารฝึ บรม  ละ าร ข้ารับ ารฝึ บรมข ง จ้า น้าที่
ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-
2565  น้า 78 ลาดับ 2 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด
นุนทั่วไป)     

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
งิน ุด นุน งค์ รประชาชน

โครง าร ุด นุน งทุน ม่ข ง ผ่นดินบ้านข่า จานวน 10,000 บาท

พื่ จ่าย งิน ุด นุนใ ้ ับ งทุน ม่ข ง ผ่นดิน บ้านข่า  พื่
ดา นิน ารตามโครง าร -  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย งิน ุด นุนข ง งค์ รป คร งส่วนท้ งถิ่น พ.ศ.2559  ป็น
ไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับ พิ่ม ติม ครั้งที่ 5
 พ.ศ.2563  น้า 8 ลาดับ 1 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด
นุนทั่วไป)     
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,641,780 บาท

งบบุคลากร รวม 1,019,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,019,880 บาท
งิน ดื นข้าราช าร รื พนั งานส่วนท้ งถิ่น จานวน 723,480 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน ดื นพนั งาน ทศบาลพร้ มทั้ง งินปรับปรุง งิน
ดื น (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

งินประจาตา น่ง จานวน 18,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินประจาตา น่ง ัว น้าฝาย บบ ผน ละ ่
สร้าง(ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

ค่าต บ ทนพนั งานจ้าง จานวน 230,400 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินค่าจ้างพนั งานจ้าง พร้ มทั้ง งินปรับปรุงค่าจ้าง
พนั งานจ้าง (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

งิน พิ่มต่าง ๆ ข งพนั งานจ้าง จานวน 48,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งิน พิ่มตามคุณวุฒิ ละ งิน พิ่มค่าคร งชีพชั่วคราว
ข ง
พนั งานจ้าง (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

งบดาเนินงาน รวม 490,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
ค่าต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร จานวน 5,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินค่าต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร รื
ค่า า ารทา ารน วลาราช ารข ง จ้า น้าที่ที่ได้รับคาสั่งใ ้
ปฏิบัติงานฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     
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งินช่วย ลื ารศึ ษาบุตร

งินช่วย ลื ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา จานวน 20,000 บาท

พื่ จ่าย ป็น งินค่าช่วย ลื ารศึ ษาบุตร  พนั งาน
ทศบาล  ละลู จ้างประจา (ตั้งจ่ายจา งินรายได้)     

ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท
รายจ่าย พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

ค่าจจ้าง มา จ้า น้าที่ปฏิบัติงานช่างสารวจ จานวน 90,000 บาท

พื่ ป็นค่าจ้าง มาบริ าร จ้า น้าที่ปฏิบัติงานช่างสารวจ ค่าจ้าง
มาบริ ารต่างๆ  ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด
นุนทั่วไป)     

ค่าจ้าง มาบริ าร จานวน 110,000 บาท

พื่ ป็นค่าจ้าง มาบริ ารต่างๆ  ช่น ค่าจ้าง รงงาน ค่า าจัดสิ่ง
ปฏิ ูล ค่าจ้าง มาต่างๆ ใน ขต ทศบาล ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินราย
ได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

ค่าธรรม นียม จานวน 5,000 บาท

พื่ ป็นค่าธรรม นียมใน ารตรวจส บคุณภาพน้าดิบระบบ
ประปา มู่บ้านค่าธรรม นียมใน ารถ่าย สาร บบ ปลน ับ
น่วยงานราช าร ื่นๆ  ละค่าธรรม นียม ื่นๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา

งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)
     

ค่ารังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ จานวน 10,000 บาท

พื่ ป็นค่ารังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ฯ รวมถึงค่า บ่ง ย โฉนด
ที่ดินที่ราษฎร ุทิศใ ้  ละ ื่นๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ
รื งิน ุด นุนทั่วไป)     
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รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายใน าร ดินทางไปราช ารในราช าณาจั ร ละน ราช
าณาจั ร

จานวน 20,000 บาท

พื่ ป็นค่า ดินทางไปราช ารข ง พนั งาน ทศบาล ลู จ้าง
ประจา  ละพนั งานจ้าง  ช่น ค่าที่พั  ค่า บี้ย ลี้ยง ค่า
พา นะ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

ค่าธรรม นียม ละค่าลงทะ บียน จานวน 20,000 บาท

พื่ ป็นค่าใช้จ่ายใน ารฝึ บรมต่าง ๆ ข งพนั งาน
ทศบาล ลู จ้างประจา พนั งานจ้าง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้
ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

ค่าบารุงรั ษา ละซ่ ม ซม จานวน 20,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าบารุงรั ษา/ซ่ ม ซมทรัพย์สิน พื่ ใ ้สามารถใช้
งานได้ตามป ติ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)  
   

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสานั งาน จานวน 10,000 บาท

พื่ ป็นค่าจัดซื้ วัสดุต่างๆ  ช่น ระดาษ ปา า  มึ พิมพ์ ตรา
ยาง ธงชาติ สมุดประวัติข้าราช าร ซ ง  บบพิมพ์ พระบรมฉายา
ลั ษณ์ ฯลฯ  (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

วัสดุ ่ สร้าง จานวน 150,000 บาท

พื่ ป็นค่าวัสดุ ่ สร้าง  ช่น ไม้ สี ปูนซี มนต์ ทราย  ิฐ  รื
จาพว

ล็  ตะปู สัง ะสี ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด
นุนทั่วไป)     
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วัสดุยานพา นะ ละขนส่ง จานวน 5,000 บาท

พื่ ป็นค่าจัดซื้  ยางรถยนต์  บต ต รี่  พลา  ัว ทียน  ม้ น้า
รถ
ยนต์ ฟิล์ม ร ง สง  ระจ โค้งมน สัญญาณไฟฉุ ฉิน ฯลฯ (ตั้ง
จ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

วัสดุ ชื้ พลิง ละ ล่ ลื่น จานวน 15,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าจัดซื้  น้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน ถ่าน  ๊ส
ุง

ต้ม น้ามัน ครื่ ง น้ามันจารบี ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื
งิน ุด นุนทั่วไป)     

วัสดุค มพิว ต ร์ จานวน 10,000 บาท

พื่ ป็นค่าจัดซื้ วัสดุค มพิว ต ร์  มึ พิมพ์  มาส์  ผ่นวงจร
ิ ล็ ทร นิ ส์ โปร รมค มพิว ต ร์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจา งินรายได้
ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

งบลงทุน รวม 131,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 131,900 บาท
ครุภัณฑ์สานั งาน

ค่าจัดซื้ โต๊ะค มพิว ต ร์ จานวน 2 ตัว จานวน 4,000 บาท

พื่ จัดซื้ โต๊ะวางค มพิว ต ร์ 
1. ขนาดไม่น้ ย ว่า 60 x 80 x 75  ซนติ มตร (  x ย x ส)
2. มีชั้นวางคีย์บ ร์ดสามารถ ลื่ น ข้า- ได้ โดยสะดว
3. มีช่ งร้ ยสายไฟ ละสายสัญญาณต่าง ๆ ใช้สะดว  .
4. มีชั้นวาง cpu
5.  ผ่นบนโต๊ะ ละ ผ่นข้างโต๊ะทาด้วยวัสดุ ย่างดี
จัดซื้ ตามราคาตลาดท้ งถิ่น จัดซื้ ตามราคาตลาดท้ งถิ่น-  ป็น
ไปตาม นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่นพ.ศ
.2561 -2565  ฉบับ พิ่ม ติม ครั้งที่ 6 /2564    น้า 79 ลาดับ 33
  (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     
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ครุภัณฑ์ยานพา นะ ละขนส่ง

ค่าจัดซื้ รถจั รยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จานวน 1 คัน จานวน 54,700 บาท

พื่ จัดซื้ รถจั รยานยนต์  ขนาดไม่ต่า ว่า 120 CC  ราคาที่
า นดรวมค่าจดทะ บียน ได้รับ ารรับร งมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ุตสา รรม จัดซื้ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สานั งบ

ประมาณ ธันวาคม  2563 -  ป็นไปตาม นังสื ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 -2565 ฉบับ พิ่ม
ติม ครั้งที่ 6/2564  น้า 80 ลาดับ 41 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ
รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

ครุภัณฑ์ าร ษตร

ค่าจัดซื้ ครื่ งสูบน้า บบ ยโข่ง ครื่ งยนต์ บนซิล ขนาด 7 รง
ม้า จานวน 1 ครื่ ง

จานวน 17,800 บาท

พื่ จัดซื้ ครื่ งสูบน้า  บบ ยโข่ง  ครื่ งยนต์ บนซิล ขนาด 7
  รงม้า  สูบน้าได้ 1,000 ลิตรต่ นาที ขนาด 7  รงม้า
(1)  ป็น ครื่ งสูบน้า บบ ยโข่ง ใช้ ครื่ งยนต์ บนซิน
ขนาดไม่น้ ย ว่า 7  รงม้า  รื ขนาดปริมาตร ระบ สูบ
ไม่น้ ย ว่า 205 ซีซี
(2) ขนาดท่ ส่งไม่น้ ย ว่า 4 นิ้ว (100 มิลลิ มตร)
(3) สูบน้าได้ไม่น้ ย ว่าตามปริมาณที่ า นด
(4) ส่งน้าได้สูงไม่น้ ย ว่า 11  มตร  รื ประมาณ 36 ฟุต
(5)  ุป รณ์ประ บข ง ครื่ งสูบน้า ละข ง ครื่ งยนต์
ต้ งมีครบชุด พร้ มที่จะใช้งานได จัดซื้ ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์สานั งบประมาณ ธันวาคม  2563 -  ป็นไปตาม นังสื
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28

 พฤษภาคม 2564 -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ
.2561 -2565 ฉบับ พิ่ม ติม ครั้งที่ 6/2564  น้า 80 ลาดับ 44
 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     
"     
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ค่าจัดซื้ ลื่ ยยนต์ จานวน 1 ครื่ ง จานวน 10,000 บาท

พื่ จัดซื้ ลื่ ยยนต์    ป็น ครื่ งยนต์ชนิด ครื่ งยนต์ บนซิน 2
 จัง วะ  าลังไม่น้ ย ว่า 0.8  รงม้า บาร์ยาวไม่น้ ย ว่า 12
 นิ้ว ขนาดใบ ลื่ ยโซ่ไม่น้ ย ว่า 3/8 ความยาวบาร์ตัดไม่น้ ย
ว่า 12 นิ้ว ปริมาตร ระบ สูบไม่น้ ย ว่า 38 ซีซี ขนาด ครื่ ง

ยนต์ ไม่น้ ย ว่า 0.135 RPM จัดซื้ ตามราคาตลาดท้ งถิ่น-  ป็น
ไปตาม นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม  2564 -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ
.2561 -2565  ฉบับ พิ่ม ติม ครั้งที่ 6 /2564    น้า 80 ลาดับ 43
  (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     
     

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซื้ ลื่ ยวง ดื นไฟฟ้า บบมื ถื  ขนาด 8 นิ้ว  จานวน 1 
ครื่ ง

จานวน 6,400 บาท

พื่ จัดซื้ ลื่ ยวง ดื นไฟฟ้า บบ มื ถื   ขนาดไม่น้ ย ว่า 8
 นิ้ว 
มีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) ขับด้วยม ต ร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้ ย ว่า 1,100 วัตต์
ความ ร็วร บไม่น้ ย ว่า 4,000 ร บต่ นาที
2) ตัดไม้ได้ นา ไม่น้ ย ว่า 65 มิลลิ มตร
3) ขนาดที่ า นด ป็นขนาด ส้นผ่าศูนย์ ลางข งใบ ลื่ ยขั้น
ต่า  จัดซื้ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สานั งบ
ประมาณ ธันวาคม  2563 -  ป็นไปตาม นังสื ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่นพ.ศ.2561 -2565 ฉบับ พิ่ม
ติม ครั้ง ที่ 6/2564  น้า 80 ลาดับ 42 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้
ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     
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ครุภัณฑ์ค มพิว ต ร์ รื ิ ล็ ทร นิ ส์

ค่าจัดซื้ ครื่ งค มพิว ต ร์ All in one สา รับสานั งาน จานวน 1 
ครื่ ง

จานวน 17,000 บาท

พื่ จัดซื้ ครื่ งค มพิว ต ร์ บบ All in one สา รับ สานั
งาน มีคุณสมบัติ ดังนี้ - มี น่วยประมวลผล ลาง (CPU) ไม่น้ ย
ว่า 2  น ลั  (2 core) โดย มีความ ร็วสัญญาณนา ิ าพื้น

ฐานไม่น้ ย ว่า 2.2 GHz จานวน 1  น่วย  น่วยประมวลผล
ลาง (CPU) มี น่วยความจา บบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level)  ดียว ันขนาดไม่น้ ย ว่า 4 MBมี น่วยความ
จา ลั  (RAM) ชนิด DDR4  รื ดี ว่า มีขนาดไม่น้ ย ว่า 4 GB 
จัดซื้ ตาม ณฑ์ราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
ุป รณ์ ละระบบค มพิว ต ร์ ฉบับ ดื นพฤษภาคม 2563

  ระทรวง ICT  -  ป็นไปตาม นังสื ระทรวงม าดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 
 2564  -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 -2565 ฉบับ
พิ่ม ติม ครั้งที่ 6/2564   น้า 79 ลาดับ 29 (ตั้งจ่ายจา
งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

ค่าจัดซื้ ครื่ งค มพิว ต ร์โน้ตบุ๊ค สา รับประมวลผล จานวน 1 
ครื่ ง

จานวน 22,000 บาท

พื่ จัดซื้ ครื่ งค มพิว ต ร์โน๊ตบุ๊ค สา รับ สานั งาน มี
คุณสมบัติ ดังนี้ - มี น่วยประมวลผล ลาง (CPU) ไม่น้ ย ว่า 4
  น ลั  (4 core) จานวน 1  น่วย โดยมีคุณลั ษณะ
ย่างใด ย่าง นึ่ง  รื ดี ว่า ดังนี้ 

1) ใน รณีที่มี น่วยความจา  บบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level)  ดียว ัน ขนาดไม่
น้ ย ว่า 4 MB ต้ งมีความ ร็วสัญญาณนา ิ าพื้นฐานไม่น้ ย
ว่า 2.3 GHz  ละมี น่วยประมวลผลด้าน
ราฟิ  (Graphics Processing Unit) ไม่น้ ย ว่า 10  น  รื

2) ใน รณีที่มี น่วยความจา  บบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level)  ดียว ัน ขนาดไม่น้ ย ว่า 6 MB ต้ งมีความ ร็ว
สัญญาณนา ิ าพื้นฐานไม่น้ ย ว่า 1.8 GHz  ละมี ทคโนโลยี
พิ่มสัญญาณนา ิ าได้ใน รณีที่ต้ งใช้ความสามารถใน าร
ประมวลผลสูง
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- มี น่วยความจา ลั  (RAM) ชนิด DDR4  รื ดี ว่า ขนาดไม่
น้ ย ว่า 8 GB
- มี น่วยจัด ็บข้ มูล ชนิด SATA  รื ดี ว่า ขนาดความจุไม่
น้ ย ว่า 1 TB  รื  ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้ ย ว่า 250 GB จานวน 1  น่วย
- มีจ ภาพที่ร งรับความละ ียดไม่น้ ย ว่า 1,366 x 768 Pixel 
ละมีขนาดไม่น้ ย ว่า 12 นิ้ว

- มีช่ ง ชื่ มต่  (Interface)  บบ USB 2.0  รื ดี ว่า ไม่น้ ย
ว่า 3 ช่ ง

- มีช่ ง ชื่ มต่ บบ HDMI  รื  VGA จานวนไม่น้ ย ว่า 1 ช่ ง 
- มีช่ ง ชื่ มต่ ระบบ ครื ข่าย (Network Interface) 
บบ 10/100/1000 Base-T  รื ดี ว่า จานวนไม่น้ ย ว่า 1

 ช่ ง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้ ย ว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
ละ Bluetooth จัดซื้ ตาม ณฑ์ราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้น

ฐาน ารจัด า ุป รณ์ ละระบบค มพิว ต ร์ ฉบับ ดื น
พฤษภาคม 2563  ระทรวง ICT  -  ป็นไปตาม นังสื ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 
 2564  -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 -2565 ฉบับ
พิ่ม ติม ครั้งที่ 6/2564   น้า 79 ลาดับ 28 (ตั้งจ่ายจา
งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)     
     

งานก่อสร้าง รวม 3,398,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,398,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,398,000 บาท
ค่าต่ ติม รื ดัด ปลง าคาร รื สิ่งปลู สร้างต่าง ๆ

โครง ารต่ ติม าคารสานั งาน ทศบาลตาบล มื ง พีย จานวน 500,000 บาท
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พื่ จ่าย ป็นค่าต่ ติม าคารสานั งาน ทศบาลตาบล มื ง พีย
 จานวน 1  ลัง ตาม บบ ปลนข ง ทศบาลตาบล มื ง พีย
 ที่ 12 / 65 -  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496
 -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับ พิ่ม
ติม ครั้งที่ 6/2564   น้า 73 ลาดับ 3 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ
รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

ค่า ่ สร้างสิ่งสาธารณูป าร

โครง าร ่ สร้าง ถนน คสล. ซ ยม บา  มู่ 2 บ้าน ัวขัว จานวน 100,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า ่ สร้างถนนค น รีต สริม ล็  ขนาดผิว
จราจร  ว้าง 4  มตร ยาว 45  มตร  นา 0.15  มตร ไ ล่ทาง
ลู รังข้างละ 0.50  มตร  รื  มีพื้นที่จราจรไม่น้ ย ว่า 180
 ตาราง มตร ตาม บบ ปลนข ง ทศบาลตาบล มื ง พีย
 ที่ 3 / 65 -  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496
 -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับ พิ่ม
ติม ครั้งที่ 6/2564   น้า 67 ลาดับ 6 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ
รื งิน ุด นุนทั่วไป)

โครง าร ่ สร้าง ถนน คสล. ซ ยสนธยาประชาคม มู่ 8 บ้านโนน
มื ง

จานวน 200,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า ่ สร้างถนนค น รีต สริม ล็  ขนาดผิว
จราจร  ว้าง 4  มตร ยาว 90  มตร  นา 0.15  มตร ไ ล่ทาง
ลู รังข้างละ 0.50  มตร  รื  มีพื้นที่จราจรไม่น้ ย ว่า 360
 ตาราง มตร ตาม บบ ปลนข ง ทศบาลตาบล มื ง พีย
 ที่ 4 / 65 -  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496
 -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับ พิ่ม
ติม ครั้งที่ 6/2564   น้า 67 ลาดับ 11 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้
ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)
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โครง าร ่ สร้าง ถนน คสล. ซ ย น้า ทศบาล มู่ 10 บ้านศรีวิลัย จานวน 200,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า ่ สร้างถนนค น รีต สริม ล็  ขนาดผิว
จราจร  ว้าง 4  มตร ยาว 90  มตร  นา 0.15  มตร ไ ล่ทาง
ลู รังข้างละ 0.50  มตร  รื  มีพื้นที่จราจรไม่น้ ย ว่า 360
 ตาราง มตร ตาม บบ ปลนข ง ทศบาลตาบล มื ง พีย
 ที่ 6 / 65 -  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496
 -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับ พิ่ม
ติม ครั้งที่ 6/2564   น้า 67 ลาดับ 12 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้
ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)

โครง าร ่ สร้างถนนคสล. ซ ยโรงสี มู่ 9 บ้านโนนสาราญ จานวน 200,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า ่ สร้างถนนค น รีต สริม ล็  ขนาดผิว
จราจร  ว้าง 4  มตร ยาว 90  มตร  นา 0.15  มตร ไ ล่ทาง
ลู รังข้างละ 0.50  มตร  รื  มีพื้นที่จราจรไม่น้ ย ว่า 360
 ตาราง มตร ตาม บบ ปลนข ง ทศบาลตาบล มื ง พีย
 ที่ 5 / 65 -  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496
 -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565    น้า 65
 ลาดับ 49 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)

โครง าร ่ สร้างถนนค น รีต สริม ล็  ซ ยปียืน มู่ 2 บ้าน ัว
ขัว

จานวน 100,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า ่ สร้างถนนค น รีต สริม ล็  ขนาดผิว
จราจร  ว้าง 4  มตร ยาว 45  มตร  นา 0.15  มตร ไ ล่ทาง
ลู รังข้างละ 0.50  มตร  รื  มีพื้นที่จราจรไม่น้ ย ว่า 180
 ตาราง มตร ตาม บบ ปลนข ง ทศบาลตาบล มื ง พีย
 ที่ 2 / 65 -  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496
 -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565    น้า 58
 ลาดับ 3 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)
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โครง าร ่ สร้างถนนค น รีต สริม ล็ ถนนทรายคล ง มู่ที่ 1 
บ้าน พีย

จานวน 200,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า ่ สร้างถนนค น รีต สริม ล็  ขนาดผิว
จราจร  ว้าง 4  มตร ยาว 90  มตร  นา 0.15  มตร ไ ล่ทาง
ลู รังข้างละ 0.50  มตร  รื  มีพื้นที่จราจรไม่น้ ย ว่า 360
 ตาราง มตร ตาม บบ ปลนข ง ทศบาลตาบล มื ง พีย
 ที่ 1 / 65 -  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496
 -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565    น้า 58
 ลาดับ 1 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)

โครง าร ่ สร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัวยู ซ ยดงน้ ย 6 (ฝังซ้าย) 
มู่ 4 บ้านดงน้ ย

จานวน 466,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า ่ สร้างรางระบายน้า คสล.ขนาด 0.40 x 0.60
 (ภาย
ใน) ยาว 145   มตร ตาม บบ ปลนข ง ทศบาลตาบล มื ง พีย
ที่ 7 / 65 -  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 -  ป็น
ไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับ พิ่ม ติม ครั้ง
ที่ 6/2564   น้า 67 ลาดับ 9 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน
ุด นุนทั่วไป)     

โครง าร ่ สร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัวยู ซ ยศาลาประชาคม 
(ฝังซ้าย) มู่ 5 บ้านโส

จานวน 287,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า ่ สร้างรางระบายน้า คสล.ขนาด 0.40 x 0.60
 (ภาย
ใน) ยาว 90  มตร ตาม บบ ปลนข ง ทศบาลตาบล มื ง พีย
ที่ 78/ 65 -  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496
 -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับ พิ่ม
ติม ครั้งที่ 6/2564   น้า 66 ลาดับ 2 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ
รื งิน ุด นุนทั่วไป)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:39:15 น้า : 57/60

135

User
Textbox

User
Textbox



โครง าร ่ สร้างรางระบายน้า คสล.รูปตัวยู ซ ยลื พัฒนา มู่ 12 
บ้านคา จริญ

จานวน 200,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่า ่ สร้างรางระบายน้า คสล.ขนาด 0.40 x 0.60
 (ภาย
ใน) ยาว       มตร ตาม บบ ปลนข ง ทศบาลตาบล มื ง พีย
ที่ 9 / 65 -  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 -  ป็น
ไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับ พิ่ม ติม ครั้ง
ที่ 5 พ.ศ.2563   น้า 5 ลาดับ 11 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื
งิน ุด นุนทั่วไป)

โครง าร ่ สร้างลานค น รีต สริม ล็ พร้ มวางรางระบายน้า
สา ร็จรูปภายในสานั งาน ทศบาลตาบล มื ง พีย

จานวน 500,000 บาท

พื่ ป็นค่า ่ สร้างลานค น รีต สริม ล็ ขนาด 883 ตาราง
มตร พร้ มวางรางระบายน้าสา ร็จรูป ขนาด 0.30*0.30
  มตร (ภายน )
ยาว 45   มตร พร้ มบ่ พั  จานวน  2 บ่  ตาม บบ ปลนข ง
ทศบาลตาบล มื ง พีย ที่ 11 / 65 -  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ทศบาล พ.ศ. 2496 -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 -
 2565 ฉบับ  พิ่ม ติม ครั้งที่ 6/2564  น้า 73 ลาดับ 1 (ตั้งจ่าย
จา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่วไป)

โครง ารวางท่ ระบายน้า คสล.ถนนบ้านข่า-บ้าน าน มู่ 6 บ้านข่า จานวน 300,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าวางท่ ระบายน้า คสล.ขนาด  ส้นผ่านศูนย์
ลาง 0.40   มตร ยาวไม่น้ ย ว่า 210  มตร พร้ มบ่ พั  ตาม
บบ ปลนข ง ทศบาลตาบล มื ง พีย ที่ 10 / 65 -  ป็นไป

ตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 -  ป็นไปตาม ผนพัฒนา
ท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับ พิ่ม ติม ครั้ง
ที่ 6/2564   น้า 67 ลาดับ 10 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน
ุด นุนทั่วไป)
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ค่าปรับปรุงที่ดิน ละสิ่ง ่ สร้าง

โครง ารปรับปรุง าคาร ็บพัสดุ ทศบาลตาบล มื ง พีย จานวน 145,000 บาท

พื่ จ่าย ป็นค่าปรับปรุง าคาร ็บพัสดุ ทศบาลตาบล มื ง พีย
 จานวน 1  ลัง ตาม บบ ปลนข ง ทศบาลตาบล มื ง พีย
 ที่ 13 / 65 -  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496
 -  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับ พิ่ม
ติม ครั้งที่ 6/2564   น้า 73 ลาดับ 2 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ
รื งิน ุด นุนทั่วไป)     

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 5,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ

โครง ารปรับปรุงทัศนียภาพตาบล มื ง พีย จานวน 5,000 บาท

พื่ ป็นค่าดา นิน ารตามโครง าร  ช่นค่าวัสดุ ุป รณ์ ค่าจัดซี้
พันธุ์ ล้าไม้ด ไม้ประดับ ค่าจ้าง มา รงงาน  ละค่าใช้จ่าย
ื่น ๆ ฯลฯ-  ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561 -2565

  น้า 82 ลาดับ 2 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด นุนทั่ว
ไป)     
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 5,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่าย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่ ข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ

โครง ารฝึ บรม นุรั ษ์พันธุ รรมพืช ัน นื่ งมาจา พระราชดาริ
สม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช ุมารี

จานวน 5,000 บาท

พื่ ป็นค่าดา นิน ารตามโครง าร  ช่นค่าวัสดุ ุป รณ์ ค่า
า าร ค่า า ารว่าง ละ ครื่ งดื่ม  ค่าจ้าง มา รงงาน ค่าจ้าง

ทาข้ มูล ละสรรพคุณพืช  ละค่าใช้จ่าย ื่น ๆ ฯลฯ-  ป็นไปตาม
ผนพัฒนาท้ งถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับ พิ่ม ติม ครั้งที่ 5 พ.ศ

.2563  น้า 10 ลาดับ 1 (ตั้งจ่ายจา งินรายได้ ละ รื งิน ุด
นุนทั่วไป)     
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,072

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

152,887

เงินสารองจาย 108,300

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,344,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 180,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,311,200

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินคาบารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

28,600

เงินบาเหน็จลูกจ้าง
ประจา

28,800

เงินสมทบกองทุน
บาเหน็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

547,700

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลตาบลเมืองเพีย

98,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ.

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:41:40 หน้า : 1/34

139

User
Textbox

User
Textbox



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,072

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

152,887

เงินสารองจาย 108,300

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,344,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 180,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,311,200

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินคาบารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

28,600

เงินบาเหน็จลูกจ้าง
ประจา

28,800

เงินสมทบกองทุน
บาเหน็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

547,700

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลตาบลเมืองเพีย

98,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจาตาแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตาบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

695,520

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

คาจ้างลูกจ้างประจา 698,640

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 805,800 475,800 230,760 970,560

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,292,640 402,720 1,495,260 229,920

เงินประจาตาแหนง 246,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

96,780 67,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

96,000 13,260 192,000

เงินวิทยฐานะ 109,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจาตาแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตาบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

695,520

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

คาจ้างลูกจ้างประจา 698,640

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 230,400 2,713,320

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

723,480 7,144,020

เงินประจาตาแหนง 18,000 264,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

163,980

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

48,000 349,260

เงินวิทยฐานะ 109,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 198,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

500,000 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

70,000

ค่าใช้สอย

คาบารุงรักษาและซอมแซม 40,000 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานชางสารวจ

คาจ้างถายเอกสาร 20,000

คาจ้างปรับปรุงโดเมน 
website

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 198,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 15,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

530,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

20,000 90,000

ค่าใช้สอย

คาบารุงรักษาและซอมแซม 20,000 70,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานชางสารวจ

90,000 90,000

คาจ้างถายเอกสาร 20,000

คาจ้างปรับปรุงโดเมน 
website

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างสารวจความต้อง
การและความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
ประชาชน

10,000

คาจ้างเหมาเก็บคา
บริการเก็บขนขยะ

24,000

คาจ้างเหมาจดมิเตอร์น้า
ประปา

30,000

คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานประจาศูนย์
สุขภาพบ้านขา หมู 6

90,000

คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานหนวยการ
แพทย์ฉุกเฉิน (1669)

372,000

คาจ้างเหมาชวยปฏิบัติ
งานธุรการ

102,000

คาจ้างเหมาชวยปฏิบัติ
งานพัสดุ

102,000

คาจ้างเหมาบริการ 10,000

คาจ้างเหมาบริการ
กาจัดขยะมูลฝอย

135,000

คาจ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าที่ปฏิบัติงานซอม
แซมระบบประปา

90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างสารวจความต้อง
การและความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
ประชาชน

10,000

คาจ้างเหมาเก็บคา
บริการเก็บขนขยะ

24,000

คาจ้างเหมาจดมิเตอร์น้า
ประปา

30,000

คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานประจาศูนย์
สุขภาพบ้านขา หมู 6

90,000

คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานหนวยการ
แพทย์ฉุกเฉิน (1669)

372,000

คาจ้างเหมาชวยปฏิบัติ
งานธุรการ

102,000

คาจ้างเหมาชวยปฏิบัติ
งานพัสดุ

102,000

คาจ้างเหมาบริการ 110,000 120,000

คาจ้างเหมาบริการ
กาจัดขยะมูลฝอย

135,000

คาจ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าที่ปฏิบัติงานซอม
แซมระบบประปา

90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าที่ปฏิบัติงานดูแล
ระบบประปา

90,000

คาจ้างเหมาบริการชวย
ครูผู้ดูแลเด็ก

90,000

คาจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถดับเพลิง
และพนักงานดับเพลิง

432,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

30,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร

20,000

คาธรรมเนียม

คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียน

50,000

คาปรับปรุงและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2,000

คารังวัดที่ดินสาธารณ
ประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าที่ปฏิบัติงานดูแล
ระบบประปา

90,000

คาจ้างเหมาบริการชวย
ครูผู้ดูแลเด็ก

90,000

คาจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถดับเพลิง
และพนักงานดับเพลิง

432,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000 50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร

20,000

คาธรรมเนียม 5,000 5,000

คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียน

20,000 70,000

คาปรับปรุงและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2,000

คารังวัดที่ดินสาธารณ
ประโยชน์

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกิจกรรมวัน
สถาปนาอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

10,000

โครงการจัดทาหรือปรับ
ปรุงแผนที่ภาษี

20,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
จัดทาและทบทวนปรับ
ปรุงแผนชุมชน

20,000

โครงการปรับปรุง
ทัศนียภาพตาบลเมือง
เพีย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไข้เลือด
ออก

15,000

โครงการฝึกอบรม
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกิจกรรมวัน
สถาปนาอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

10,000

โครงการจัดทาหรือปรับ
ปรุงแผนที่ภาษี

20,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
จัดทาและทบทวนปรับ
ปรุงแผนชุมชน

20,000

โครงการปรับปรุง
ทัศนียภาพตาบลเมือง
เพีย

5,000 5,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไข้เลือด
ออก

15,000

โครงการฝึกอบรม
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลวัน
สาคัญ

12,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาล

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริการการ
ศึกษา

672,485

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

10,000

โครงการอบรมการ
ประดิษฐ์ของเหลือใช้ให้
เกิดมูลคา

10,000

จ้างเหมาเก็บคาน้า
ประปา

74,400

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 20,000 5,000 30,000

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,000 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลวัน
สาคัญ

12,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาล

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริการการ
ศึกษา

672,485

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

10,000

โครงการอบรมการ
ประดิษฐ์ของเหลือใช้ให้
เกิดมูลคา

10,000

จ้างเหมาเก็บคาน้า
ประปา

74,400

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 150,000 205,000

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 567,196

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 155,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 5,000 25,000

วัสดุสานักงาน 70,000

วัสดุอื่น 120,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 15,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

250,000

คาไฟฟ้า 300,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์สานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 592,196

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 15,000 170,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุสานักงาน 10,000 80,000

วัสดุอื่น 120,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 15,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

250,000

คาไฟฟ้า 300,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์สานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

70,800

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All in 
one สาหรับสานักงาน  
จานวน 1 เครื่อง

17,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All in 
one สาหรับสานักงาน 
จานวน 1 เครื่อง

17,000 17,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
สาหรับประมวลผล  
จานวน 1 เครื่อง

16,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
สาหรับประมวลผล 
จานวน 1 เครื่อง

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง  จานวน 1 
เครื่อง

9,500

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก พร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ จานวน 
1 เครื่อง

4,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

70,800

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All in 
one สาหรับสานักงาน  
จานวน 1 เครื่อง

17,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All in 
one สาหรับสานักงาน 
จานวน 1 เครื่อง

17,000 51,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
สาหรับประมวลผล  
จานวน 1 เครื่อง

16,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
สาหรับประมวลผล 
จานวน 1 เครื่อง

22,000 22,000

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง  จานวน 1 
เครื่อง

9,500

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก พร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ จานวน 
1 เครื่อง

4,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ จานวน 1 
เครื่อง

4,300

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ จานวน 2 
เครื่อง

8,600

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้า 
แบบหอยโขง เครื่อง
ยนต์เบนซิล ขนาด 7 
แรงม้า จานวน 1 เครื่อง

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้า 
แบบหอยโขง เครื่อง
ยนต์เบนซิล ขนาด 7 
แรงม้า จานวน 1 เครื่อง

17,800

คาจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ จานวน 2 
ตัว

คาจัดซื้อโต๊ะทางาน
ระดับปฏิบัติการ - 
ชานาญการ จานวน 4 
ตัว

28,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ จานวน 1 
เครื่อง

4,300

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ จานวน 2 
เครื่อง

8,600

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้า 
แบบหอยโขง เครื่อง
ยนต์เบนซิล ขนาด 7 
แรงม้า จานวน 1 เครื่อง

17,800 17,800

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้า 
แบบหอยโขง เครื่อง
ยนต์เบนซิล ขนาด 7 
แรงม้า จานวน 1 เครื่อง

17,800

คาจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ จานวน 2 
ตัว

4,000 4,000

คาจัดซื้อโต๊ะทางาน
ระดับปฏิบัติการ - 
ชานาญการ จานวน 4 
ตัว

28,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อโต๊ะทางาน
ระดับปฏิบัติการ - 
ชานาญการ จานวน 1 
ตัว

7,000

คาจัดซื้อรถ
จักรยานยนต์ ขนาด 
120 ซีซี จานวน 1 คัน

54,700

คาจัดซื้อเลื่อยยนต์ 
จานวน 1 เครื่อง

คาจัดซื้อเลื่อยยนต์ 
จานวน 2 เครื่อง

20,000

คาจัดซื้อเลื่อยวงเดือน
ไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 
8 นิ้ว  จานวน 1 เครื่อง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการกอสร้าง ถนน 
คสล. ซอยมอกกบาก 
หมู 2 บ้านหัวขัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อโต๊ะทางาน
ระดับปฏิบัติการ - 
ชานาญการ จานวน 1 
ตัว

7,000

คาจัดซื้อรถ
จักรยานยนต์ ขนาด 
120 ซีซี จานวน 1 คัน

54,700 109,400

คาจัดซื้อเลื่อยยนต์ 
จานวน 1 เครื่อง

10,000 10,000

คาจัดซื้อเลื่อยยนต์ 
จานวน 2 เครื่อง

20,000

คาจัดซื้อเลื่อยวงเดือน
ไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 
8 นิ้ว  จานวน 1 เครื่อง

6,400 6,400

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการกอสร้าง ถนน 
คสล. ซอยมอกกบาก 
หมู 2 บ้านหัวขัว

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้าง ถนน 
คสล. ซอยสนธยา
ประชาคม หมู 8 บ้าน
โนนเมือง

โครงการกอสร้าง ถนน 
คสล. ซอยหน้าเทศบาล 
หมู 10 บ้านศรีวิลัย

โครงการกอสร้างถนน
คสล. ซอยโรงสี หมู 9 
บ้านโนนสาราญ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยปียืน หมู 2 บ้านหัว
ขัว

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ทรายคลอง หมูที่ 1 
บ้านเพีย

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้า คสล. รูปตัวยู 
ซอยดงน้อย 6 (ฝั่งซ้าย) 
หมู 4 บ้านดงน้อย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้าง ถนน 
คสล. ซอยสนธยา
ประชาคม หมู 8 บ้าน
โนนเมือง

200,000 200,000

โครงการกอสร้าง ถนน 
คสล. ซอยหน้าเทศบาล 
หมู 10 บ้านศรีวิลัย

200,000 200,000

โครงการกอสร้างถนน
คสล. ซอยโรงสี หมู 9 
บ้านโนนสาราญ

200,000 200,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยปียืน หมู 2 บ้านหัว
ขัว

100,000 100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ทรายคลอง หมูที่ 1 
บ้านเพีย

200,000 200,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้า คสล. รูปตัวยู 
ซอยดงน้อย 6 (ฝั่งซ้าย) 
หมู 4 บ้านดงน้อย

466,000 466,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้า คสล. รูปตัวยู 
ซอยศาลาประชาคม (ฝั่ง
ซ้าย) หมู 5 บ้านโสกแก

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้า คสล.รูปตัวยู 
ซอยลือพัฒนาหมู 12 
บ้านคาเจริญ

โครงการกอสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางรางระบายน้า
สาเร็จรูปภายในสานัก
งานเทศบาลตาบลเมือง
เพีย

โครงการตอเติมอาคาร
สานักงานเทศบาลตาบล
เมืองเพีย

โครงการปรับปรุงอาคาร
เก็บพัสดุเทศบาลตาบล
เมืองเพีย

โครงการวางทอระบาย
น้า คสล.ถนนบ้าน
ขา-บ้านกาน หมู 6 บ้าน
ขา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้า คสล. รูปตัวยู 
ซอยศาลาประชาคม (ฝั่ง
ซ้าย) หมู 5 บ้านโสกแก

287,000 287,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้า คสล.รูปตัวยู 
ซอยลือพัฒนาหมู 12 
บ้านคาเจริญ

200,000 200,000

โครงการกอสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางรางระบายน้า
สาเร็จรูปภายในสานัก
งานเทศบาลตาบลเมือง
เพีย

500,000 500,000

โครงการตอเติมอาคาร
สานักงานเทศบาลตาบล
เมืองเพีย

500,000 500,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
เก็บพัสดุเทศบาลตาบล
เมืองเพีย

145,000 145,000

โครงการวางทอระบาย
น้า คสล.ถนนบ้าน
ขา-บ้านกาน หมู 6 บ้าน
ขา

300,000 300,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการ To be 
Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
ขา หมู 6

20,000

โครงการ To be 
Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
คาเจริญ หมู 12

20,000

โครงการ To be 
Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
ดงเค็ง หมู 11

20,000

โครงการ To be 
Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
ดงน้อย หมู 4

20,000

โครงการ To be 
Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
โนนเมือง หมู 8

20,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:41:40 หน้า : 27/34

165

User
Textbox

User
Textbox



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการ To be 
Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
ขา หมู 6

20,000

โครงการ To be 
Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
คาเจริญ หมู 12

20,000

โครงการ To be 
Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
ดงเค็ง หมู 11

20,000

โครงการ To be 
Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
ดงน้อย หมู 4

20,000

โครงการ To be 
Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
โนนเมือง หมู 8

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการ To be 
Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
โนนสาราญ หมู 9

20,000

โครงการ To be 
Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
เพีย หมู 1

20,000

โครงการ To be 
Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
ศรีวิลัย หมู 10

20,000

โครงการ To be 
Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
โสกแก หมู 5

20,000

โครงการ To be 
Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
หัวขัว หมู 2

20,000

โครงการอุดหนุนกองทุน
แมของแผนดินบ้านขา

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการ To be 
Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
โนนสาราญ หมู 9

20,000

โครงการ To be 
Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
เพีย หมู 1

20,000

โครงการ To be 
Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
ศรีวิลัย หมู 10

20,000

โครงการ To be 
Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
โสกแก หมู 5

20,000

โครงการ To be 
Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้าน
หัวขัว หมู 2

20,000

โครงการอุดหนุนกองทุน
แมของแผนดินบ้านขา

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนการ
ออกหนวยบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัยพิบัติฯ การ
ให้การสงเคราะห์และ
การสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยติด
เตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสใน
พื้นที่ อาเภอกุดจับ

30,000

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณเจ้าหน้าที่ชวย
งานพัฒนาการศึกษา 
(ครูชวยสอน) โรงเรียน
บ้านขา หมู 6

70,000

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณเจ้าหน้าที่ชวย
งานพัฒนาการศึกษา 
(ครูชวยสอน) โรงเรียน
บ้านดงน้อย หมู 4

70,000

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณเจ้าหน้าที่ชวย
งานพัฒนาการศึกษา 
(ครูชวยสอน) โรงเรียน
บ้านโสกแกคาเจริญ  
หมู 12

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนการ
ออกหนวยบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัยพิบัติฯ การ
ให้การสงเคราะห์และ
การสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยติด
เตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสใน
พื้นที่ อาเภอกุดจับ

30,000

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณเจ้าหน้าที่ชวย
งานพัฒนาการศึกษา 
(ครูชวยสอน) โรงเรียน
บ้านขา หมู 6

70,000

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณเจ้าหน้าที่ชวย
งานพัฒนาการศึกษา 
(ครูชวยสอน) โรงเรียน
บ้านดงน้อย หมู 4

70,000

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณเจ้าหน้าที่ชวย
งานพัฒนาการศึกษา 
(ครูชวยสอน) โรงเรียน
บ้านโสกแกคาเจริญ  
หมู 12

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอาเภอกุดจับ

20,000

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันสาหรับ 
โรงเรียน บ้านขา หมู 6

235,200

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันสาหรับ 
โรงเรียน บ้านดงน้อย 
หมู 4

252,000

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันสาหรับ 
โรงเรียน บ้านโสกแกคา
เจริญ หมู 5

382,200

รวม 8,805,559 11,579,300 974,020 4,591,101 712,000 520,680 1,547,560 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอาเภอกุดจับ

20,000

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันสาหรับ 
โรงเรียน บ้านขา หมู 6

235,200

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันสาหรับ 
โรงเรียน บ้านดงน้อย 
หมู 4

252,000

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันสาหรับ 
โรงเรียน บ้านโสกแกคา
เจริญ หมู 5

382,200

รวม 5,039,780 10,000 33,800,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  21:41:40 หน้า : 34/34

172
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ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง 
ประกอบ 

 
เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ 
เทศบาลต าบลเมืองเพีย 

ต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ  
จังหวัดอุดรธานี 
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