
ส่วนที่ 1

ค ถลงปร บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ  

ข ง

ทศบ ลต บลบ นส ง
ภ ม งพ ย   จง วดพ ย



ท นป ะธ น ฯ ะ ช ท บ ต บ บ น ง

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

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

1. ถ นะ ค ัง
1.1 บปร ม ณร ย ยทวไป

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

1.1.1 นฝ ธน ร นวน 13,528,934.96 บ ท

1.1.2 น ม นวน 36,572,069.40 บ ท

1.1.3 นทุน ร น ม นวน 5,642,187.00 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 4 โ ร ร รวม 212,762.00 บ ท

1.2 น นวน 1,765,626.70 บ ท

ในป บปร ม ณ พ.ศ. 2564 ณ วนท 30 นย ยน พ.ศ. 2564 ์ รป ร วนท ถนม
ถ น ร น ด น

2. บ ห งบป ะ ณในปีงบป ะ ณ พ. . 2564
2.1 ร ยรบ ร นวน 15,433,566.16 บ ท ปร บดวย

มวดภ ษ ร นวน 36,117.94 บ ท

มวด ธรรม นยม ปรบ แล ใบ นุญ ต นวน 12,705.80 บ ท

มวดร ยได ทรพย์ น นวน 59,221.15 บ ท

มวดร ยได ธ รณปโภ แล รพ ณชย์ นวน 0.00 บ ท

มวดร ยได บ็ด ตล็ด นวน 224,241.20 บ ท

มวดร ยได ทุน นวน 0.00 บ ท

มวดภ ษ ด รร นวน 15,101,280.07 บ ท

มวด น ุด นุนทวไป นวน 0.00 บ ท

2.2 น ุด นุนทรฐบ ลใ โดยร บุวตถุปร ์ นวน 0.00 บ ท

2.3 ร ย ย ร นวน 28,867,180.03 บ ท ปร บดวย



บ ล นวน 11,734,426.23 บ ท

บบุ ล ร นวน 11,314,629.00 บ ท

บด นน น นวน 4,736,587.00 บ ท

บล ทุน นวน 152,080.80 บ ท

บ น ุด นุน นวน 929,457.00 บ ท

บร ย ย ืน นวน 0.00 บ ท

2.4 ร ย ยท ย น ุด นุนทรฐบ ลใ โดยร บุวตถุปร ์ นวน 38,472.00 บ ท

2.5 ม ร ย น ม พื ด นน รต ม น น ท นวน 0.00 บ ท

2.6 ร ย ยท ย นทุน ร น ม นวน 85,000.00 บ ท

2.7 ร ย ยท ย น นวน 0.00 บ ท



คาแถลงงบประมาณ
ปร บงบปร ม ณร ยจ ยปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565

ทศบ ลต บลบ น ง
ภ มื งพ ย จง วดพ ย

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี ร 38,282.89 123,800.00 135,000.00

มวดค ธรรม นียม ค ปรบ แล ใบ
นุญ ต

34,184.50 38,100.00 44,600.00

มวดร ยไดจ ทรพย์ ิน 116,156.32 100,000.00 121,000.00

มวดร ยได บ็ด ตล็ด 143,035.00 117,000.00 185,900.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 331,658.71 378,900.00 486,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

มวดภ ษีจด รร 13,618,586.87 14,765,000.00 14,513,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13,618,586.87 14,765,000.00 14,513,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มวด งิน ุด นุน 15,795,913.34 17,856,100.00 19,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

15,795,913.34 17,856,100.00 19,500,000.00

รวม 29,746,158.92 33,000,000.00 34,500,000.00



2565

2
ิ

2563 2564 2565

งบกลาง 11,187,388.02 12,532,860.00 12,684,935.00

งบบุคลากร 11,112,933.00 11,894,940.00 13,051,740.00

งบดา นินงาน 4,614,256.92 6,430,800.00 6,096,835.00

งบลงทุน 160,900.00 1,137,400.00 1,382,490.00

งบ งินอุดหนุน 933,000.00 992,000.00 1,272,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 12,000.00 12,000.00

28,008,477.94 33,000,000.00 34,500,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
เทศบาลตาบลบานสาง

อาเภอเมืองพะเยา  จัง วัดพะเยา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตาบลบ้าน าง
อาเภอเมืองพะเยา  จัง วัดพะเยา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริ ารงานทั่วไป 11,340,340

แผนงานการรักษาความ งบภายใน 618,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,555,235

แผนงาน าธารณ ุข 974,000

แผนงาน ังคม งเคราะ ์ 578,600

แผนงานเค ะและชุมชน 12,000

แผนงาน ร้างความเข้มแข็งของชุมชน 108,000

แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนันทนาการ 106,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุต า กรรมและการโยธา 3,833,690

แผนงานการเกษตร 688,700

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,684,935

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 34,500,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
ท บ ต บ บ้ น ง

ภ มื งพ ย จง ดพ ย

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 12,684,935 12,684,935
    งบก ง 12,684,935 12,684,935

น้ : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,092,640 455,600 2,380,000 240,000 8,168,240
     งิน ดื น (ฝ่ ยก ร มื ง) 2,624,640 0 0 0 2,624,640

     งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 2,468,000 455,600 2,380,000 240,000 5,543,600

งบดา นินงาน 2,666,200 71,000 323,000 0 3,060,200
    ค่ ต บแทน 365,200 60,000 178,000 0 603,200

    ค่ ใช้ ย 1,634,000 11,000 115,000 0 1,760,000

    ค่ ดุ 340,000 0 30,000 0 370,000

    ค่ ธ รณูปโภค 327,000 0 0 0 327,000

งบลงทุน 55,000 0 32,900 0 87,900
    ค่ ครุภณฑ์ 55,000 0 32,900 0 87,900

งบ งินอุดหนุน 12,000 0 0 0 12,000
     งิน ุด นุน 12,000 0 0 0 12,000

งบรายจ่ายอื่น 12,000 0 0 0 12,000
    ร ยจ่ ย ื่น 12,000 0 0 0 12,000

รวม 7,837,840 526,600 2,735,900 240,000 11,340,340

น้ : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรร ทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 308,000 0 0 308,000
     งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 308,000 0 0 308,000

งบดา นินงาน 75,500 175,000 12,000 262,500
    ค่ ต บแทน 65,500 0 0 65,500

    ค่ ใช้ ย 10,000 85,000 12,000 107,000

    ค่ ดุ 0 90,000 0 90,000

งบลงทุน 0 48,000 0 48,000
    ค่ ครุภณฑ์ 0 48,000 0 48,000

รวม 383,500 223,000 12,000 618,500

น้ : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 349,400 1,383,100 1,732,500
     งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 349,400 1,383,100 1,732,500

งบดา นินงาน 48,000 912,735 960,735
    ค่ ต บแทน 8,000 4,800 12,800

    ค่ ใช้ ย 10,000 465,935 475,935

    ค่ ธ รณูปโภค 30,000 0 30,000

    ค่ ดุ 0 442,000 442,000

งบลงทุน 0 22,000 22,000
    ค่ ครุภณฑ์ 0 22,000 22,000

งบ งินอุดหนุน 0 840,000 840,000
     งิน ุด นุน 0 840,000 840,000

รวม 397,400 3,157,835 3,555,235

น้ : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล รวม

งบบุคลากร 403,000 0 403,000
     งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 403,000 0 403,000

งบดา นินงาน 229,000 62,000 291,000
    ค่ ต บแทน 183,000 0 183,000

    ค่ ใช้ ย 16,000 62,000 78,000

    ค่ ดุ 30,000 0 30,000

งบลงทุน 100,000 0 100,000
    ค่ ครุภณฑ์ 100,000 0 100,000

งบ งินอุดหนุน 180,000 0 180,000
     งิน ุด นุน 180,000 0 180,000

รวม 912,000 62,000 974,000

น้ : 5/9



แผนงานสังคมสง คราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสังคมสง คราะห์

รวม

งบบุคลากร 494,800 494,800
     งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 494,800 494,800

งบดา นินงาน 83,800 83,800
    ค่ ต บแทน 67,800 67,800

    ค่ ใช้ ย 16,000 16,000

รวม 578,600 578,600
แผนงาน คหะและชุมชน

งานงบ งานกาจัดขยะมลฝอย
และสิ่งปฏิกล

งานบาบัดนา สีย รวม

งบดา นินงาน 6,000 6,000 12,000
    ค่ ใช้ ย 6,000 6,000 12,000

รวม 6,000 6,000 12,000

น้ : 6/9



แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดา นินงาน 108,000 108,000
    ค่ ใช้ ย 108,000 108,000

รวม 108,000 108,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่ง สริมการท่อง

ที่ยว
รวม

งบดา นินงาน 10,000 90,000 6,000 106,000
    ค่ ใช้ ย 10,000 90,000 6,000 106,000

รวม 10,000 90,000 6,000 106,000

น้ : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 732,900 651,600 1,384,500
     งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 732,900 651,600 1,384,500

งบดา นินงาน 863,800 220,800 1,084,600
    ค่ ต บแทน 126,800 60,800 187,600

    ค่ ใช้ ย 530,000 0 530,000

    ค่ ดุ 177,000 160,000 337,000

    ค่ ธ รณูปโภค 30,000 0 30,000

งบลงทุน 27,590 1,097,000 1,124,590
    ค่ ครุภณฑ์ 27,590 0 27,590

    ค่ ที่ดินแ ิ่งก่ ร้ ง 0 1,097,000 1,097,000

งบ งินอุดหนุน 240,000 0 240,000
     งิน ุด นุน 240,000 0 240,000

รวม 1,864,290 1,969,400 3,833,690

น้ : 8/9



แผนงานการ กษตร

งานงบ งานส่ง สริมการ กษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 560,700 0 560,700
     งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 560,700 0 560,700

งบดา นินงาน 111,000 17,000 128,000
    ค่ ต บแทน 63,000 0 63,000

    ค่ ใช้ ย 43,000 17,000 60,000

    ค่ ดุ 5,000 0 5,000

รวม 671,700 17,000 688,700

น้ : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,340,340

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 618,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,555,235

แผนงานสาธารณสุข 974,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 578,600

แผนงานเคหะและชุมชน 12,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 108,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 106,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,833,690

แผนงานการเกษตร 688,700

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,684,935

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 34,500,000

               โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 62 และมาตรา 65 
จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลบ้านสาง และโดยเห็นชอบของนายอาเภอเมือง
พะเยา ตามคาสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2343 / 2564 ลงวันที่ 25  มิถุนายน  2564

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 34,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 34,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 25 5

เทศบาลตาบลบ้านสาง
อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตาบลบ้านสางปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตาบลบ้านสางมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี

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

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

(นายทรงธิศักดิ  ทิพย์คา)

ตาแหนง นายกเทศมนตรีตาบลบ้านสาง

เห็นชอบ

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

(วาที่ร้อยตรีกรกฎ   ประเสริฐวงษ์)

ตาแหนง นายอาเภอเมืองพะเยา



รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ  พ.ศ. 2565

ทศบ ลต บลบ้ น ง
ภ มื งพ ย   จง วดพ ย

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภ ษีโรง รื นแล ที่ดิน 84,768.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภ ษีบ รุงท้ งที่ 30,486.30 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภ ษีที่ดินแล ิ่งปลูก ร้ ง 0.00 17,140.89 110,000.00 0.00 % 110,000.00
     ภ ษีป้ ย 17,923.00 21,142.00 13,800.00 81.16 % 25,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 133,177.30 38,282.89 123,800.00 135,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่ ธรรม นียมใบ นุญ ตก รข ย ุร 1,377.40 727.50 1,400.00 0.00 % 1,400.00
     ค่ ธรรม นียมในก ร ก นง ื รบร งก รแจ้ง ถ นที่
จ น่ ย ร รื ม ร

3,200.00 0.00 3,200.00 9.38 % 3,500.00

     ค่ ธรรม นียมปิด โปรย ติดต้งแผ่นปร ก ศ รื แผ่นปลิว พื่
ก รโฆษณ

0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

     ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รควบคุม ค ร 1,798.00 1,667.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนพ ณิชย์ 410.00 670.00 500.00 40.00 % 700.00
     ค่ ธรรม นียม ื่น ๆ 0.00 10.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่ ปรบก รผิด ญญ 3,937.00 0.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     ค่ ใบ นุญ ตปร ก บก รค้ รบกิจก รที่ ปน นตร ยต่
ุขภ พ

25,500.00 26,800.00 25,500.00 17.65 % 30,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่ ใบ นุญ ตจดต้ง ถ นที่จ น่ ย ร รื ถ นที่ ม
รในครว รื พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ กิน 200 ต ร ง มตร

0.00 2,800.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่ ใบ นุญ ตจดต้งตล ด กชน 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รควบคุม ค ร 0.00 10.00 0.00 100.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 37,722.40 34,184.50 38,100.00 44,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่ ช่ รื บริก ร 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     ด ก บี้ย 112,214.30 116,156.32 100,000.00 20.00 % 120,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 112,214.30 116,156.32 100,000.00 121,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่ ข ย ก รก รจดซื้ จดจ้ ง 0.00 11,500.00 5,000.00 540.00 % 32,000.00
     ค่ รบร ง น แล ถ่ ย ก ร 0.00 82.00 0.00 0.00 % 0.00
     ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ 61,582.00 131,453.00 112,000.00 37.41 % 153,900.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 61,582.00 143,035.00 117,000.00 185,900.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภ ษีรถยนต์ 397,231.74 398,772.78 400,000.00 0.00 % 400,000.00
     ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. ก นดแผน 8,576,429.46 7,967,904.41 8,600,000.00 -3.49 % 8,300,000.00
     ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ 1,570,362.96 1,535,001.86 1,580,000.00 1.27 % 1,600,000.00
     ภ ษีธุรกิจ ฉพ 38,839.47 36,283.53 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     ภ ษี รรพ มิต 3,679,431.46 3,159,673.35 3,680,000.00 -4.89 % 3,500,000.00
     ค่ ภ ค ลวงแร่ 35,106.63 32,702.73 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม 32,509.81 28,139.21 35,000.00 -4.29 % 33,500.00
     ค่ ธรรม นียมจดท บียน ิทธิแล นิติกรรมต มปร มวล
กฎ ม ยที่ดิน

393,254.00 459,630.00 390,000.00 53.85 % 600,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภ ษีจด รร ื่น ๆ 0.00 479.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,723,165.53 13,618,586.87 14,765,000.00 14,513,500.00

หมวดเงินอุดหนุน
     งิน ุด นุนท่วไป 15,199,260.30 15,795,913.34 17,856,100.00 9.21 % 19,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 15,199,260.30 15,795,913.34 17,856,100.00 19,500,000.00
รวมทุกหมวด 30,267,121.83 29,746,158.92 33,000,000.00 34,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565

ทศบ ลต บลบ้ น ง

ภ มื งพ ย จง วดพ ย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 34,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 135,000 บาท
ภ ษีที่ดินแล ิ่งปลูก ร้ ง จ นวน 110,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ ูงกว่ ปที่ผ่ นม   นื่ งจ กค ดว่ จ จด ก็บได้
พิ่มขึน  ต มพรบ.ภ ษีที่ดินแล ิ่งปลูก ร้ งปร จ ปงบ
ปร ม ณ 2562)

ภ ษีป้ ย จ นวน 25,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ ูงกว่ ปที่ผ่ นม   นื่ งจ กค ดว่ จ จด ก็บได้
พิ่มขึน

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 44,600 บาท
ค่ ธรรม นียมใบ นุญ ตก รข ย ุร จ นวน 1,400 บ ท

ปร ม ณก รไว้ ูงกว่ ปที่ผ่ นม   นื่ งจ กค ดว่ จ จด ก็บได้
พิ่มขึน

ค่ ธรรม นียมในก ร ก นง ื รบร งก รแจ้ง ถ นที่จ น่ ย
ร รื ม ร

จ นวน 3,500 บ ท

ปร ม ณก รไว้ ูงขึนกว่ ปที่ผ่ นม   นื่ งจ กค ดว่ จ จด ก็บ
ภ ษีได้ พิ่มขึน

ค่ ธรรม นียมปิด โปรย ติดตงแผ่นปร ก ศ รื แผ่นปลิว พื่ ก ร
โฆษณ

จ นวน 500 บ ท

ปร ม ณก รขึนม ใ ม่  นื่ งจ กค ดว่ จ จด ก็บภ ษีได้

ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รควบคุม ค ร จ นวน 2,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ ูงกว่ ปที่ผ่ นม   นื่ งจ กค ดว่ จ จด ก็บภ ษี
ได้ พิ่มขึน
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ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนพ ณิชย์ จ นวน 700 บ ท

ปร ม ณก รไว้ ูงกว่ ปที่ผ่ นม   นื่ งจ กค ดว่ จ จด ก็บได้
พิ่มขึน

ค่ ปรบก รผิด ญญ จ นวน 4,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ ูงกว่ ปที่ผ่ นม   นื่ งจ กค ดว่ จ จด ก็บได้
พิ่มขึน

ค่ ใบ นุญ ตปร ก บก รค้ รบกิจก รที่ ปน นตร ยต่
ุขภ พ

จ นวน 30,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ ูงกว่ ปที่ผ่ นม   นื่ งจ กค ดว่ จ จด ก็บได้
พิ่มขึน

ค่ ใบ นุญ ตจดตงตล ด กชน จ นวน 1,500 บ ท

ปร ม ณก รไว้ ท่ ปที่ผ่ นม   นื่ งจ กค ดว่ จ จด ก็บได้คงที่

ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รควบคุม ค ร จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ ูงขึนกว่ ปที่ผ่ นม   นื่ งจ กค ดว่ จ จด ก็บได้
พิ่มขึน

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 121,000 บาท
ค่ ช่ รื บริก ร จ นวน 1,000 บ ท

ปร ม ณก รขึนม ใ ม่  นื่ งจ กค ดว่ จ จด ก็บได้ พิ่มขึน

ด ก บีย จ นวน 120,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ ูงกว่ ปที่ผ่ นม   นื่ งจ กค ดว่ จ ได้รบ
ด ก บีย พิ่มขึน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 185,900 บาท
ค่ ข ย ก รก รจดซื จดจ้ ง จ นวน 32,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ ูงกว่ ปที่ผ่ นม  ค ดว่ จ จด ก็บภ ษีได้ พิ่มขึน

ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ จ นวน 153,900 บ ท

ปร ม ณก รไว้ ูงกว่ ปที่ผ่ นม   นื่ งจ กค ดว่ จ จด ก็บได้
พิ่มขึน
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,513,500 บาท

ภ ษีรถยนต์ จ นวน 400,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ ูงกว่ ปที่ผ่ นม   นื่ งจ กค ดว่ จ ได้รบก รจด
รร พิ่มขึน

ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. ก นดแผน จ นวน 8,300,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ ูงกว่ ปที่ผ่ นม   นื่ งจ กค ดว่ จ ได้รบก รจด
รร พิ่มขึน

ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ จ นวน 1,600,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ ูงกว่ ปที่ผ่ นม   นื่ งจ กค ดว่ จ ได้รบก รจด
รร พิ่มขึน

ภ ษีธุรกิจ ฉพ จ นวน 40,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ ูงกว่ ปที่ผ่ นม   นื่ งจ กค ดว่ จ ได้รบก รจด
รร พิ่มขึน

ภ ษี รรพ มิต จ นวน 3,500,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ ูงกว่ ปที่ผ่ นม   นื่ งจ กค ดว่ จ ได้รบก รจด
รร พิ่มขึน

ค่ ภ ค ลวงแร่ จ นวน 40,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ ูงกว่ ปที่ผ่ นม   นื่ งจ กค ดว่ จ ได้รบก รจด
รร พิ่มขึน

ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม จ นวน 33,500 บ ท

ปร ม ณก รไว้ ูงกว่ ปที่ผ่ นม   นื่ งจ กค ดว่ จ ได้รบก รจด
รร พิ่มขึน

ค่ ธรรม นียมจดท บียน ิทธิแล นิติกรรมต มปร มวลกฎ ม ย
ที่ดิน

จ นวน 600,000 บ ท

ปร ม ณก รไว้ ูงกว่ ปที่ผ่ นม   นื่ งจ กค ดว่ จ ได้รบก รจด
รร พิ่มขึน
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 19,500,000 บาท

งิน ุด นุนท่วไป จ นวน 19,500,000 บ ท

งิน ุด นุนท่วไป         รวม 19,500,000 บ ท งิน ุด นุนท่วไป
รบด นินก รต ม น จ น้ ที่แล ภ รกิจถ่ ยโ น ลื กท  

 จ นวน 19,500,000 บ ท ปร ม ณก รไว้ ูงกว่ ปที่ผ่ น
ม   นื่ งจ กค ดว่ จ จด ก็บได้ พิ่มขึน  แยก ปน
1. งิน ุด นุนท่วไป  รบด นินก รต ม น จ น้ ที่ จ นวน
งิน 7,252,700  บ ท ปร ม ณก รไว้ ูงกว่ ปที่ผ่ นม   นื่ ง
จ กค ดว่ จ ได้รบก รจด รร พิ่มขึน มีดงนี
1.1  งิน ุด นุนท่วไป จ นวน งิน  5,574,465   บ ท
1.2  งิน ุด นุน ร ริมนมศูนย์ ด็ก ล็ก จ นวน งิน 77,000
 บ ท
1.3  งิน ุด นุน ร ริมนมปร ถม จ นวน งิน 360,000 บ ท
1.4  งิน ุด นุน รกล งวนศูนย์ ด็ก ล็ก จ นวน งิน 221,235
 บ ท
1.5 งิน ุด นุน รกล งวนปร ถม จ นวน งิน 840,000 บ ท
1.6  งิน ุด นุน บียยงชีพผู้ปวย ด ์ จ นวน งิน 180,000 บ ท
2. งิน ุด นุนท่วไป รบด นินก รต มภ รกิจถ่ ยโ น ลื ก
ท  จ นวน งิน 12,247,300  บ ท  ปร ม ณก รไว้ ูงกว่ ปที่
ผ่ นม   นื่ งจ กค ดว่ จ ได้รบก รจด รร พิ่มขึน มีดงนี
2.1  งิน ุด นุน รบ นบ นุน ด็ก ล็ก  ค่ ต บแทนพนกง น
ผดด.  งิน พิ่มต่ งๆข งพนกง นจ้ งผดด. งินปร กน งคมผดด
.)  งิน ื่ ก ร รียนก ร นศูนย์ ด็ก ล็ก, งิน ดื นครูผดด.จ นวน
งิน 1,554,500   บ ท
2.2  งิน ุด นุนท่วไป ถ นี ูบน ด้วยไฟฟ้  จ นวน งิน   50,000
  บ ท
2.3  งิน ุด นุน บียยงชีพผู้ ูง ยุ จ นวน งิน 8,804,400  บ ท
2.4   งิน ุด นุน บียยงชีพผู้พิก ร จ นวน งิน 1,838,400  บ ท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชาระ นี งิน 662,700 662,700 662,700 0 % 662,700

คาชาระดอ บีย 128,125.99 105,382.96 88,624 -32.07 % 60,200

งินสมทบ องทุนประ ันสังคม 67,104 61,630 68,000 0 % 68,000

งินสมทบ องทุน งินทดแทน 2,810 2,757 3,000 0 % 3,000

บียยังชีพผสงอายุ 7,507,700 7,833,600 8,508,000 3.48 % 8,804,400

บียยังชีพความพิ าร 1,812,000 1,817,600 1,936,800 -5.08 % 1,838,400

บียยังชีพผป่วย อดส์ 192,000 167,500 180,000 0 % 180,000

งินสารองจาย 4,870 21,388 406,219 -3.2 % 393,235

รายจายตามขอผ พัน

งินสมทบ องทุนบา น็จบานาญขา
ราช ารสวนทองถิ่น ( .บ.ท.)

0 0 0 100 % 450,000

รายจายตามขอผ พัน 123,641.77 0 0 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทศบาลตาบลบานสาง
อา ภอ มืองพะ ยา    จัง วัดพะ ยา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบารุงสันนิบาต ทศบาล 0 24,830.06 25,200 -0.79 % 25,000

งินสมทบ องทุนสวัสดิ ารชุมชนตาบลบาน
สาง

50,000 100,000 100,000 0 % 100,000

งินสมทบ องทุน ลั ประ ันสุขภาพระดับ
ทองถิ่น รือพืนที่

0 100,000 100,000 0 % 100,000

งินสมทบ องทุนบา น็จบานาญขาราช ารสวน
ทองถิ่น ( บท.)

300,000 290,000 454,317 -100 % 0

รวมงบกลาง 10,850,951.76 11,187,388.02 12,532,860 12,684,935
รวมงบกลาง 10,850,951.76 11,187,388.02 12,532,860 12,684,935
รวมงบกลาง 10,850,951.76 11,187,388.02 12,532,860 12,684,935

รวมแผนงานงบกลาง 10,850,951.76 11,187,388.02 12,532,860 12,684,935
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

งิน ดือนนาย /รองนาย องค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น

695,520 695,520 695,520 0 % 695,520

คาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนราย ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี นาย องค์ ารบริ ารสวนตาบล

82,800 82,800 198,720 0 % 198,720
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิ สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น

1,460,776 1,374,480 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,479,096 2,392,800 2,624,640 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 3,850,320 4,067,997 4,316,600 -50.47 % 2,138,000

งินประจาตาแ นง 132,000 132,000 132,000 -31.82 % 90,000

คาตอบแทนพนั งานจาง 216,000 216,000 216,000 0 % 216,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 4,222,320 4,439,997 4,688,600 2,468,000
รวมงบบุคลากร 6,701,416 6,832,797 7,313,240 5,092,640

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

7,500 32,511 42,400 0 % 42,400

คา บียประชุม 11,434 5,998 20,000 0 % 20,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร 4,620 4,200 5,000 0 % 5,000

คา ชาบาน 424,900 517,800 482,400 -51.74 % 232,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0 0 0 100 % 65,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 49,560 37,525 65,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 498,014 598,034 614,800 365,200
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 959,379.77 0 0 0 % 0

คาจาง มาบริ ารตางๆ 0 953,942.49 1,100,000 0 % 1,100,000

คาธรรม นียมตางๆ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร 23,720 16,425 34,000 0 % 34,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 283,855 128,716 340,000 -58.82 % 140,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 0 0 0 100 % 140,000

โครง ารจัด าร ลือ ตังฯ 0 0 500,000 -90 % 50,000

โครง ารจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม 0 0 5,000 0 % 5,000

โครง ารจัดอบรมพรบ.ขอมลขาวสารของ
ทางราช าร พ.ศ.2540

0 0 5,000 0 % 5,000
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โครง ารจัดอบรมและศึ ษาดงาน พิ่ม
ประสิทธิภาพ ารปฏิบัติงาน

0 0 96,800 3.31 % 100,000

โครง ารศนย์ปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย
ลือประชาชนขององค์ รป ครองสวน

ทองถิ่น
10,000 0 0 0 % 0

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 52,855.92 34,699.5 53,200 -6.02 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,329,810.69 1,133,782.99 2,144,000 1,634,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานั งาน 103,755 85,792 150,000 33.33 % 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,400 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 4,987 4,995 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 0 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น 50,840 30,310 41,000 21.95 % 50,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร 14,815 19,802 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิว ตอร์ 19,915 7,455 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 199,712 148,354 281,000 340,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 189,840.66 232,703.85 253,000 -5.14 % 240,000

คาบริ ารโทรศัพท์ 1,219.8 5,092.67 11,300 6.19 % 12,000

คาบริ ารไปรษณีย์ 3,704 4,424.6 5,700 -12.28 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม 300,117.88 84,615.6 97,000 -27.84 % 70,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 494,882.34 326,836.72 367,000 327,000
รวมงบดาเนินงาน 2,522,419.03 2,207,007.71 3,406,800 2,666,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานั งาน

คาจัดซือ าอีสานั งาน 0 3,500 0 0 % 0

คาจัดซือ าอี องประชุมสภา ทศบาล
ตาบลบานสาง

0 0 59,800 -100 % 0

คาจัดซือ าอี องประชุมสภา ทศบาล
ตาบลบานสาง   

36,000 0 0 0 % 0

คาจัดซือ ครื่องดดฝุ่น 0 0 0 100 % 10,000

คาจัดซือ ครื่องโทรสาร แบบใช ระดาษ
ธรรมดา

7,990 0 0 0 % 0

คาจัดซือ ครื่องปรับอา าศ 0 0 21,000 -100 % 0

คาจัดซือตจัด ็บ อ สาร       3,000 0 0 0 % 0

คาจัดซือต ล็ แบบบาน ลื่อนทึบ 2 ประต 0 0 0 100 % 5,000

คาจัดซือโต๊ะสแตน ลสแบบขาพับ 0 0 10,000 -100 % 0

คาจัดซืออุป รณ์อานบัตร
อ น ประสงค์(Smart Card Reader)

0 2,800 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

คาจัดซือรถจั รยานยนต์ ( แบบ ียร์
ธรรมดา )

0 0 44,800 -100 % 0

คาจัดซือรถบรรทุ  (ดี ซล) 0 0 854,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซือ ครื่องขยาย สียง ( พา วอร์แอมป์) 
พรอมอุป รณ์ จานวน 1 ครื่อง

0 0 0 100 % 14,000

คาจัดซือ ครื่องผสมสัญญาน สียง 0 0 0 100 % 5,000

คาจัดซือชุดไมโครโฟนแบบไรสาย ระบบ 
UHR พรอมอุป รณ์ 1 ชุด

0 0 0 100 % 7,000

คาจัดซือชุดไมโครโฟนแบบไรสาย ระบบ 
UHR พรอมอุป รณ์ จานวน 1 ชุด

0 0 0 100 % 14,000

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

คาจัดซือ ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ๊  สา รับ
งานประมวลผล 

0 21,900 0 0 % 0

คาจัดซือ ครื่องคอมพิว ตอร์สา รับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 

19,190 21,900 22,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 66,180 50,100 1,011,600 55,000
รวมงบลงทุน 66,180 50,100 1,011,600 55,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งินอุด นุนองค์ รป ครองสวนทองถิ่น

งินอุด นุนโครง ารศนย์ปฏิบัติ ารรวมใน
ารชวย ลือประชาชนขององค์ รป ครอง

สวนทองถิ่น
0 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินอุดหนุน 0 12,000 12,000 12,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 12,000 12,000 12,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

รายจายอื่น (551000 )
คาจางที่ปรึ ษา พื่อศึ ษาวิจัย ประ มินผล 
รือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใช พื่อ ารจัด
า รือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ง อ

สราง (510100) 

10,000 0 0 0 % 0

รายจายอื่น (551000) คาจางที่ปรึ ษา พื่อ
ศึ ษาวิจัย ประ มินผล รือพัฒนาระบบ
ตางๆ ซึ่งมิใช พื่อ ารจัด า รือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ง อสราง

0 0 12,000 0 % 12,000

รวมรายจ่ายอื่น 10,000 0 12,000 12,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 10,000 0 12,000 12,000
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานบริหารทั่วไป 9,300,015.03 9,101,904.71 11,755,640 7,837,840
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 455,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 455,600
รวมงบบุคลากร 0 0 0 455,600

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คา ชาบาน 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 60,000
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง ารจัดทา / ทบทวนแผนชุมชน (แผน
พัฒนา มบาน)

0 0 5,000 0 % 5,000

โครง ารจัดทา / ทบทวนแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

0 0 6,000 0 % 6,000

โครง ารจัดทาและทบทวนแผนพัฒนาทอง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

0 1,350 0 0 % 0
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โครง ารจัดทาและทบทวนแผนพัฒนาทอง
ถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

2,005 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 2,005 1,350 11,000 11,000
รวมงบดาเนินงาน 2,005 1,350 11,000 71,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 2,005 1,350 11,000 526,600
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 2,056,000

งินประจาตาแ นง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนั งานจาง 0 0 0 100 % 246,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง 0 0 0 100 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 2,380,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,380,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คา ชาบาน 0 0 0 100 % 174,000
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0 0 0 100 % 4,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 178,000
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาธรรม นียมและคาลงทะ บียนตางๆ 0 0 0 100 % 30,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 0 0 0 100 % 30,000

โครง ารจาง มาสารวจขอมลภาคสนาม
พื่อจัดทาบัญชีราย ารที่ดินและสิ่งปล
สราง ประจาปี พ.ศ.2565

0 0 0 100 % 50,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 5,000 115,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานั งาน 24,939 19,934 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิว ตอร์ 4,820 6,790 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 29,759 26,724 30,000 30,000
รวมงบดาเนินงาน 29,759 26,724 35,000 323,000

วันที่พิมพ์ : 11/11/2564  15:40 นา : 11/50



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

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานั งาน

คาจัดซือ าอีสานั งาน 0 0 5,500 -100 % 0

คาจัดซือตจัด ็บ อ สาร 3,000 0 0 0 % 0

คาจัดซือต ล็  2 บาน 0 5,500 0 0 % 0

คาจัดซือต ล็  2 บาน 0 0 0 100 % 5,900

คาจัดซือต ล็ บาน ลื่อนทึบ 0 0 10,000 -50 % 5,000

คาจัดซือโต๊ะ ล็ แบบบาน ลื่อนทึบ 0 0 5,300 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

คาจัดซือ ครื่องคอมพิว ตอร์สา รับงาน
ประมวลผล  แบบที่ 1

0 0 0 100 % 22,000

คาจัดซือ ครื่องคอมพิว ตอร์สา รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2

0 29,900 0 0 % 0

คาจัดซือ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED ขาว
ดา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 
นา/นาที)

0 14,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,000 50,300 20,800 32,900
รวมงบลงทุน 3,000 50,300 20,800 32,900

รวมงานบริหารงานคลัง 32,759 77,024 55,800 2,735,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 240,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 240,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 240,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 240,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,334,779.03 9,180,278.71 11,822,440 11,340,340

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 251,820 267,180 288,540 6.74 % 308,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 251,820 267,180 288,540 308,000
รวมงบบุคลากร 251,820 267,180 288,540 308,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

12,600 6,300 13,000 -23.08 % 10,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร 0 0 3,000 0 % 3,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คา ชาบาน 41,000 48,000 48,000 0 % 48,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0 0 0 100 % 4,500

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 5,800 4,900 4,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 59,400 59,200 68,000 65,500
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาธรรม นียมและคาลงทะ บียนตางๆ 0 0 0 100 % 5,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 0 320 7,560 -33.86 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 320 7,560 10,000
รวมงบดาเนินงาน 59,400 59,520 75,560 75,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานั งาน

คาจัดซือ ครื่องปรับอา าศติดรถยนต์ แบบ
แขวน   

27,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์

คาจัดซือ ตียงรถ ข็นพยาบาล พรอมรางส ต
ชอร์  

55,000 0 0 0 % 0

คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาปรับปรุงรถบริ ารแพทย์ฉุ ฉิน 34,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 116,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 116,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 427,220 326,700 364,100 383,500
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนน 5,863 3,810 9,000 -100 % 0

โครง ารฝึ ซอมแผนบรณา ารป้อง ันและ
บรร ทาสาธารณภัยองค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

โครง ารฝึ อบรม ารป้อง ันและระงับ
อัคคีภัย บืองตน

0 0 10,000 0 % 10,000

โครง ารฝึ อบรม าร ฝ้าระวังป้อง ัน ด็
จมนา

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

โครง ารฝึ อบรม ลั สตรชุดปฏิบัติ ารจิต
อาสาภัยพิบัติ

0 30,730 35,000 0 % 35,000

โครง ารสง สริมและสนับสนุน ารดา นิน
งานอาสาสมัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน (อป
พร.)

1,220 0 5,000 100 % 10,000

โครง ารอบรม ารมีสวนรวมป้อง ันและ
แ ไขปัญ า มอ ควัน และไฟป่า

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 7,083 34,540 79,000 85,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 4,500 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 18,000 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น 46,208 47,000 50,000 0 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์ 0 19,955 10,000 -50 % 5,000

วัสดุ ครื่องแตง าย 10,000 3,250 5,000 0 % 5,000

วัสดุ ครื่องดับ พลิง 3,050 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 77,258 74,705 95,000 90,000
รวมงบดาเนินงาน 84,341 109,245 174,000 175,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซือ ครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF / FM 0 0 0 100 % 48,000

ครุภัณฑ์อื่น

คาจัดซือ ระจ โคง ชนิดโพลีคาร์บอ นต 
ขนาด 24 นิว

0 8,700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 8,700 0 48,000
รวมงบลงทุน 0 8,700 0 48,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 84,341 117,945 174,000 223,000
งานจราจร

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนน 0 0 0 100 % 12,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 12,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 12,000

รวมงานจราจร 0 0 0 12,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 511,561 444,645 538,100 618,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 846,780 890,760 950,500 -63.24 % 349,400

งินวิทยฐานะ 42,000 42,000 55,800 -100 % 0

คาตอบแทนพนั งานจาง 602,880 621,960 658,200 -100 % 0

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง 12,000 12,000 12,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,503,660 1,566,720 1,676,500 349,400
รวมงบบุคลากร 1,503,660 1,566,720 1,676,500 349,400

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร 0 0 3,000 0 % 3,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0 0 0 100 % 5,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 15,780 5,300 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 15,780 5,300 23,000 8,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 84,000 0 0 0 % 0

คาจาง มาบริ าร 0 60,136 84,000 -100 % 0

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 9,840 46,542 10,500 -100 % 0

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 0 0 0 100 % 5,000

คาใชจายใน ารพัฒนาผประ อบวิชาชีพคร 
ศพด.

0 0 10,000 -100 % 0

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 0 0 0 100 % 5,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 0 10,560 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 93,840 117,238 114,500 10,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 23,859.01 22,044.27 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 23,859.01 22,044.27 30,000 30,000
รวมงบดาเนินงาน 133,479.01 144,582.27 167,500 48,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานั งาน

คาจัดซือพัดลมติดผนัง 7,200 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,200 0 0 0
รวมงบลงทุน 7,200 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,644,339.01 1,711,302.27 1,844,000 397,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 655,100

งินวิทยฐานะ 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนั งานจาง 0 0 0 100 % 674,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 1,383,100
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,383,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0 0 0 100 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 4,800
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ าร 0 0 0 100 % 84,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 0 0 0 100 % 10,000

คาใชจายใน ารพัฒนาผประ อบวิชาชีพคร 
ศพด.

0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครง ารจัด ิจ รรมงานวิชา ารของศนย์
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลบานสาง

0 0 6,000 0 % 6,000

โครง ารจัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ด็
และ ยาวชนตาบลบานสาง

0 0 6,000 0 % 6,000
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ารขับ คลื่อน
ครือขายสภา ด็ และ ยาวชนตาบลบาน
สาง

0 6,000 6,000 0 % 6,000

โครง ารพัฒนาศั ยภาพทาง ารศึ ษาศนย์
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลบานสาง

0 0 6,000 0 % 6,000

โครง ารสง สริม ารจัด ิจ รรม
นันทนา ารสา รับ ด็ และ ยาวชน นื่องใน
วัน ด็ แ งชาติ

0 3,600 6,000 0 % 6,000

โครง ารสง สริม ารจัด ิจ รรม
นันทนา ารสา รับ ด็ และ ยาวชน นื่องใน
วัน ด็ แ งชาติ

2,600 0 0 0 % 0

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา

0 294,330 309,900 2.27 % 316,935

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา 

339,800 0 0 0 % 0

โครง ารสรางความสัมพันธ์ระ วาง ด็ ผ
ดแล ด็ และผป ครอง ด็ ศนย์พัฒนา ด็
ล็ ทศบาลตาบลบานสาง

6,000 0 0 0 % 0

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 348,400 303,930 339,900 465,935
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ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน 4,110 3,600 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 437,000

คาอา าร สริม (นม) 430,000 383,561.7 437,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 434,110 387,161.7 442,000 442,000
รวมงบดาเนินงาน 782,510 691,091.7 781,900 912,735

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ 0 0 0 100 % 22,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 22,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 22,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งินอุด นุนสวนราช าร

งินอุด นุนสวนราช าร 0 741,000 800,000 5 % 840,000

คาจางจัดทาอา าร ลางวันสา รับ ด็ นั
รียนประถมศึ ษาใน ขตพื่นที่

779,560 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 779,560 741,000 800,000 840,000
รวมงบเงินอุดหนุน 779,560 741,000 800,000 840,000
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รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,562,070 1,432,091.7 1,581,900 3,157,835
รวมแผนงานการศึกษา 3,206,409.01 3,143,393.97 3,425,900 3,555,235

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 326,760 352,740 380,000 6.05 % 403,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 326,760 352,740 380,000 403,000
รวมงบบุคลากร 326,760 352,740 380,000 403,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 120,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร 0 0 3,000 0 % 3,000

คา ชาบาน 49,500 58,400 60,000 0 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 49,500 58,400 63,000 183,000
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ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 0 0 0 100 % 8,000

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 20,768 7,122 10,000 -100 % 0

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าใช้สอย 20,768 7,122 10,000 16,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์ 23,224.3 67,213.1 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 23,224.3 67,213.1 30,000 30,000
รวมงบดาเนินงาน 93,492.3 132,735.1 103,000 229,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ าร ษตร

คาจัดซือ ครื่องพน มอ ควัน แบบ ULV 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 100,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 100,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งินอุด นุนองค์ รประชาชน

งินอุด นุน อ ชน 180,000 180,000 180,000 -100 % 0

งินอุด นุน อ ชน (610300) 0 0 0 100 % 180,000

รวมเงินอุดหนุน 180,000 180,000 180,000 180,000
รวมงบเงินอุดหนุน 180,000 180,000 180,000 180,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 600,252.3 665,475.1 663,000 912,000
งานโรงพยาบาล

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง ารป้อง ันและแ ไขปัญ ายา สพติด 0 0 0 100 % 6,000

โครง ารป้อง ันและแ ไชปัญ ายา สพติด 0 0 6,000 -100 % 0

โครง ารป้อง ันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 0 0 0 100 % 30,000

โครง ารป้อง ันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 25,536 22,400 30,000 -100 % 0

โครง ารอบรม ารป้อง ันโรค อดส์และโรค
ติดตอทาง พศสัมพันธ์

0 0 0 100 % 6,000

โครง ารอบรม ารป้อง ันโรค อดส์และโรค
ติดตอทาง พศสัมพันธ์

0 0 6,000 -100 % 0
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โครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ ารใ ความรใน
ารป้อง ันโรคติด ชือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19 )
0 0 20,000 -100 % 0

โครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ ารใ ความรใน
ารป้อง ันโรคติด ชือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19)
0 0 0 100 % 20,000

โครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ ารใ ความรใน
ารป้อง ันโรคติด ชือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) และ ารจัดทา นา า อนามัย
พื่อ ารป้อง ันตน อง

0 29,602 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 25,536 52,002 62,000 62,000
รวมงบดาเนินงาน 25,536 52,002 62,000 62,000

รวมงานโรงพยาบาล 25,536 52,002 62,000 62,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 625,788.3 717,477.1 725,000 974,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 323,800

คาตอบแทนพนั งานจาง 0 0 0 100 % 171,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 494,800
รวมงบบุคลากร 0 0 0 494,800

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร 0 0 0 100 % 3,000

คา ชาบาน 0 0 0 100 % 60,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0 0 0 100 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 67,800
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ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 0 0 0 100 % 8,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 16,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 83,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 578,600
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 578,600

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 945,937 997,740 1,072,380 -100 % 0

งินประจาตาแ นง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนั งานจาง 323,520 336,000 353,000 -100 % 0

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง 4,020 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,315,477 1,375,740 1,467,380 0
รวมงบบุคลากร 1,315,477 1,375,740 1,467,380 0
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

19,700 41,062 40,000 -100 % 0

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร 0 0 420 -100 % 0

คา ชาบาน 100,300 120,000 120,000 -100 % 0

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 15,500 15,400 24,665 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 135,500 176,462 185,085 0
ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 293,926.81 0 0 0 % 0

คาจาง มาบริ าร 0 349,224.09 405,500 -100 % 0

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 0 0 1,105 -100 % 0

คาธรรม นียมตางๆ 0 11,520 749 -100 % 0

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 3,760 5,990 0 0 % 0

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 85,325.36 103,897.5 96,830 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 383,012.17 470,631.59 504,184 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน 10,687 10,392 12,000 -100 % 0

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น 168,500 140,295 123,100 -100 % 0

วัสดุคอมพิว ตอร์ 10,920 15,620 13,120 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 190,107 166,307 148,220 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 3,915.21 11,760.55 30,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,915.21 11,760.55 30,000 0
รวมงบดาเนินงาน 712,534.38 825,161.14 867,489 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานั งาน

คาจัดซือ ครื่องปรับอา าศ 0 0 21,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ าร ษตร

คาจัดซือ ครื่องสบนาแบบ อยโขงมอ ตอร์
ไฟฟ้า

11,000 0 0 0 % 0

จัดซือ ครื่องสบนาอัตโนมัติ 8,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ ีฬา

คาจัดซือ ครื่องออ าลัง าย ลางแจง 
พรอมติดตัง

228,200 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

คาจัดซือ ครื่องคอมพิว ตอร์สา รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

19,190 0 0 0 % 0

คาจัดซือ ครื่องพิมพ์คอมพิว ตอร์แบบฉีด
มึ

7,100 0 0 0 % 0

ครื่องคอมพิว ตอร์ สา รับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอย วา 
19 นิว) 

0 29,900 0 0 % 0

ครื่องคอมพิว ตอร์ สา รับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 21,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 273,490 51,800 21,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คา อสรางสิ่งสาธารณปโภค

โครง าร อสรางรัวสานั งาน ทศบาลตาบล
บานสาง

490,000 0 0 0 % 0

งินชด ชยคางานสิ่ง อสรางตามสัญญแบบ
ปรับราคาได(คาK)ของงาน รือโครง าร

0 0 3,890 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 490,000 0 3,890 0
รวมงบลงทุน 763,490 51,800 24,890 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,791,501.38 2,252,701.14 2,359,759 0

วันที่พิมพ์ : 11/11/2564  15:40 นา : 32/50



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

งานไฟฟ้าและประปา
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 58,425 59,378 68,000 -100 % 0

วัสดุ อสราง 103,401 114,741 206,841 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 161,826 174,119 274,841 0
รวมงบดาเนินงาน 161,826 174,119 274,841 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 161,826 174,119 274,841 0
งานสวนสาธารณะ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสราง

โครง ารปรับปรุงสวน ฉลิมพระ ียรติฯ 0 0 84,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 84,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 84,000 0

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 84,000 0
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง าร าจัดขยะแบบครบวงจร 0 0 0 100 % 6,000

โครง าร าจัดขยะแบบครบวงจร 0 0 6,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 6,000 6,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 6,000 6,000

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 6,000 6,000
งานบาบัดนาเสีย

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง ารบริ ารจัด ารนา สียจา โรงงาน
ปลาสม

0 0 0 100 % 6,000
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โครง ารบริ ารจัด ารนา สียจา โรงงาน
ปลาสม

0 0 6,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 6,000 6,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 6,000 6,000

รวมงานบาบัดนาเสีย 0 0 6,000 6,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,953,327.38 2,426,820.14 2,730,600 12,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 339,540 228,276 303,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนั งานจาง 149,520 155,280 163,100 -100 % 0

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง 9,900 4,140 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 498,960 387,696 466,100 0
รวมงบบุคลากร 498,960 387,696 466,100 0
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร 0 0 3,000 -100 % 0

คา ชาบาน 42,100 28,374 60,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 42,100 28,374 63,000 0
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 1,382 0 10,000 -100 % 0

โครง ารอนุรั ษ์ ฟื้นฟทรัพยา รธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

0 0 6,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,382 0 16,000 0
รวมงบดาเนินงาน 43,482 28,374 79,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานั งาน

คาจัดซือพัดลมติดผนัง 7,200 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

คาจัดซือ ครื่องคอมพิว ตอร์สา รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 

19,190 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 26,390 0 0 0
รวมงบลงทุน 26,390 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 568,832 416,070 545,100 0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิตผสงอายุ 40,000 37,100 40,000 0 % 40,000

โครง ารพัฒนา ครือขายพิทั ษ์สิทธิ ด็  
สตรี และ ยาวชน

0 0 6,000 0 % 6,000

โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ลุมสตรีตาบล
บานสาง

20,000 0 20,000 50 % 30,000

โครง ารพัฒนาศั ยภาพคณะทางานศนย์
พัฒนาครอบครัว (ศพด.)

0 0 6,000 0 % 6,000
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โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ครือขายดาน าร
พัฒนาสังคม

0 0 6,000 0 % 6,000

โครง ารสง สริมและสนับสนุน ลุมอาชีพ
ตาบลบานสาง

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 60,000 37,100 98,000 108,000
รวมงบดาเนินงาน 60,000 37,100 98,000 108,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 60,000 37,100 98,000 108,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 628,832 453,170 643,100 108,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง ารสนับสนุน ารแขงขัน ีฬา พื่อ
สุขภาพ

0 0 10,000 0 % 10,000

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

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 10,000 10,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร 19,815 16,000 20,000 0 % 20,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง ารจัด ิจ รรม นื่องในวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม ด็จพระ จาอย ัว
ม าวชิราลง รณ บดินทร ทพยวราง ร 
รัช าลที่ 10

0 9,300 10,000 0 % 10,000
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โครง ารจัด ิจ รรม นื่องในวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษาสม ด็จพระ จาอย ัวฯ (รัช าล
ที่ 10)    

9,994 0 0 0 % 0

โครง ารจัด ิจ รรมวันคลายวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม ด็จพระปรมินทร 
ม าภมิพลอดุลย ดช บรมนาถบพิตร

0 5,400 6,000 0 % 6,000

โครง ารจัด ิจ รรมวันคลายวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม ด็จพระปรมินทรม
าภมิพลอดุลย ดช บรมนาถบพิตร 

2,400 0 0 0 % 0

โครง ารจัดงานวันแมแ งชาติ 5,986 0 0 0 % 0

โครง ารประ พณีบวงสรวงพอขุนงา มือง 0 1,600 5,000 0 % 5,000

โครง ารประ พณีสรงนาพระธาตุวัดโบสถ์ 0 6,000 6,000 0 % 6,000

โครง ารประ พณีสรงนาพระธาตุวัดศรีบุญ
รือง ม.1 (วัดบานสางใต)

0 0 6,000 0 % 6,000

โครง ารวันแมแ งชาติ 0 4,955 6,000 0 % 6,000

โครง ารสนับสนุน ารจัดงานวันปิยม า
ราช

0 0 1,000 0 % 1,000

โครง ารสืบสานและอนุรั ษ์ประ พณีลอย
ระทง

19,950 10,000 10,000 0 % 10,000

โครง ารสืบสานและอนุรั ษ์ประ พณีวัน ขา
พรรษา

0 9,790 10,000 0 % 10,000
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โครง ารสืบสานและอนุรั ษ์ประ พณีวัน ขา
พรรษา 

9,950 0 0 0 % 0

โครง ารสืบสานและอนุรั ษ์ประ พณีวัน
สง รานต์

0 0 10,000 0 % 10,000

โครง ารสืบสานและอนุรั ษ์ประ พณีวัน
สง รานต์   

9,975 0 0 0 % 0

โครง ารสืบสานและอนุรั ษ์ประ พณีสรง
นาพระธาตุวัดโบสถ์ มที่ 1

6,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 84,070 63,045 90,000 90,000
รวมงบดาเนินงาน 84,070 63,045 90,000 90,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 84,070 63,045 90,000 90,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง ารจัดทาขอมลแ ลงทอง ที่ยวตาบล
บานสาง

0 0 6,000 0 % 6,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 6,000 6,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 6,000 6,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 6,000 6,000
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รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 84,070 63,045 106,000 106,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 498,600

งินประจาตาแ นง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนั งานจาง 0 0 0 100 % 192,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 732,900
รวมงบบุคลากร 0 0 0 732,900

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 40,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร 0 0 0 100 % 5,000

คา ชาบาน 0 0 0 100 % 72,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0 0 0 100 % 9,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 126,800
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ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ าร 0 0 0 100 % 400,000

คาธรรม นียมตางๆ 0 0 0 100 % 30,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 530,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานั งาน 0 0 0 100 % 12,000

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุคอมพิว ตอร์ 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 177,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 30,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 863,800
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานั งาน

คาจัดซือ าอีสานั งาน 0 0 0 100 % 4,190

ครุภัณฑ์สารวจ

คาจัดซือ ทปวัดระยะ 0 0 0 100 % 1,400

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

คาจัดซือ ครื่องคอมพิว ตอร์แบบพ พา 
(Notebook )

0 0 0 100 % 22,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 27,590
รวมงบลงทุน 0 0 0 27,590

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งินอุด นุนองค์ รป ครองสวนทองถิ่น

โครง ารวางและจัดทาผัง มืองรวม มือง
พะ ยา

0 0 0 100 % 240,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 240,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 240,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,864,290
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งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 651,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 651,600
รวมงบบุคลากร 0 0 0 651,600

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คา ชาบาน 0 0 0 100 % 48,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0 0 0 100 % 12,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 60,800
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 60,000

วัสดุ อสราง 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 160,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 220,800
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คา อสรางสิ่งสาธารณป าร

โครง าร อสรางรางระบายนาคอน รีต
สริม ล็  บานสันบัวบ  มที่ 8

0 0 0 100 % 250,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสราง

โครง ารปรับปรุงทอระบายนาคอน รีต
สริม ล็  พรอมบอพั  มที่ 2

0 0 0 100 % 341,000

โครง ารปรับปรุงทางระบายนาคอน รีต
สริม ล็  บานสัน วียงใ ม มที่ 4

0 0 0 100 % 496,000

คาชด ชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชด ชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 
(คา อสรางสิ่งสาธารณปโภคและสิ่ง
สาธารณป าร)

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 1,097,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 1,097,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 1,969,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 3,833,690
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 308,640 330,060 354,000 8.19 % 383,000

คาตอบแทนพนั งานจาง 0 0 0 100 % 177,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 308,640 330,060 354,000 560,700
รวมงบบุคลากร 308,640 330,060 354,000 560,700

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร 0 0 3,000 0 % 3,000

คา ชาบาน 49,000 60,000 60,000 0 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 49,000 60,000 63,000 63,000
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 0 0 0 100 % 8,000

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 3,820 0 16,000 -100 % 0

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 0 0 0 100 % 8,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครง ารดา นินงานศนย์บริ ารและถาย
ทอด ทคโนโลยี าร ษตรประจาตาบลบาน
สาง

0 0 0 100 % 6,000

โครง ารดา นินงานศนย์บริ ารและถาย
ทอด ทคโนโลยี าร ษตรประจาตาบลบาน
สาง    

0 0 6,000 -100 % 0

โครง ารสง สริม ารผลิตและ ารใช
จุลินทรีย์ปรปั ษ์ป้อง ันและ าจัดโรคพืชที่

ิดจา ชือรา
0 0 0 100 % 10,000

โครง ารสง สริม ารผลิตและ ารใช
จุลินทรีย์ปรปั ษ์ป้อง ันและ าจัดโรคพืชที่

ิดจา ชือรา                                    
                                 

0 0 10,000 -100 % 0

โครง ารสง สริม ารผลิตสารป้อง ัน าจัด
โรคและแมลงศัตรพืช จา พืชสมุนไพรและ
วัตถุดิบธรรมชาติ

0 0 0 100 % 6,000

โครง ารสง สริม ารผลิตสารป้อง ัน าจัด
โรคและแมลงศัตรพืช จา พืชสมุนไพรและ
วัตถุดิบธรรมชาติ                                
                          

0 0 6,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 11/11/2564  15:40 นา : 48/50



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

โครง ารสง สริมและสนับสนุนแนวทาง
ศรษฐ ิจพอ พียง

0 0 0 100 % 5,000

โครง ารสง สริมและสนับสนุนแนวทาง
ศรษฐ ิจพอ พียง

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 3,820 0 43,000 43,000
ค่าวัสดุ

วัสดุ าร ษตร 0 2,200 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 2,200 5,000 5,000
รวมงบดาเนินงาน 52,820 62,200 111,000 111,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 361,460 392,260 465,000 671,700
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง ารปล ป่า ฉลิมพระ ียรติ 0 0 0 100 % 6,000

โครง ารปล ป่า ฉลิมพระ ียรติ 0 0 6,000 -100 % 0

โครง ารอนุรั ษ์ ฟื้นฟทรัพยา รธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

0 0 0 100 % 6,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครง ารอนุรั ษ์พันธุ รรมพืชอัน นื่องมา
จา พระราชดาริสม ด็จพระ นิษฐาธิราช จา 
รมสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราช ุมารีฯ

0 0 0 100 % 5,000

โครง ารอนุรั ษ์พันธุ รรมพืชอัน นื่องมา
จา พระราชดาริสม ด็จพระ นิษฐาธิราช จา 
รมสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราช ุมารีฯ

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 11,000 17,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 11,000 17,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 11,000 17,000
รวมแผนงานการเกษตร 361,460 392,260 476,000 688,700

รวมทุกแผนงาน 28,557,178.48 28,008,477.94 33,000,000 34,500,000

วันที่พิมพ์ : 11/11/2564  15:40 นา : 50/50



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทศบาลตําบลบาน าง

อํา ภอ มืองพะ ยา   จัง วัดพะ ยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 12,684,935 บาท
งบกลาง รวม 12,684,935 บาท

งบกลาง รวม 12,684,935 บาท
คาชําระ นี้ งิน จํานวน 662,700 บาท

คาชําระ นี้ งินตน (110100) พื่อจาย ปนคาชําระ นี้ งินตน ใ
แ ธนาคาร พื่อ าร ษตรและ รณ์ าร ษตร (ธ .) าขา
บานต๋อม ของ ทศบาลตําบลบาน าง วง งิน
ยืม จํานวน 6,627,000 บาท ตาม ัญญา ลขที่800120280158

คาชําระดอ บี้ย จํานวน 60,200 บาท

คาชําระดอ บี้ย (110200) พื่อจาย ปนคาชําระดอ บี้ย งิน
ยืมใ แ ธนาคาร พื่อ าร ษตรและ รณ์ าร ษตร (ธ
.) าขาบานต๋อม ของ ทศบาลตําบลบาน าง วง งิน
ยืม จํานวน 6,627,000 บาท ตาม ัญญา ลขที่800120280158

งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม จํานวน 68,000 บาท

งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม (110300) พื่อจาย ปน งิน มทบ
องทุนประ ัน ังคม ํา รับพนั งานจางตามภาร ิจและพนั งาน

จางทั่วไป ตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท.และ .อบต.ดวนที่
ุด ที่ มท 0809.5/ ว.9 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2557 และพระราช

บัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ.2533 , นัง ือ ํานั งาน .ท.จ.และ
.อบต.ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.5/ ว.81 ลงวันที่ 10

ร ฎาคม 2557 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0816.4/ ว.1507 ลงวันที่ 3 ิง าคม 2559 และ
นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวของ
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งิน มทบ องทุน งินทดแทน จํานวน 3,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุน งินทดแทน ํา รับพนั งานจางตาม
ภาร ิจ,พนั งานจางทั่วไป ตามพรบ. งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2561, นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

บี้ยยังชีพผ งอายุ จํานวน 8,804,400 บาท

งิน ง คราะ ์ บี้ยยังชีพผ งอายุ (110700)
พื่อจาย ปน งิน ง คราะ ์ บี้ยยังชีพผ งอายุที่มี ิทธิไดรับ งิน บี้ย
ยังชีพ ผ งอายุใน ขตพื้นที่ ใ มีคุณภาพชีวิตและความ ปนอยที่ดี
ขึ้น โดยจัด วั ดิ าร งิน ง คราะ ์ บี้ยยังชีพผ งอายุอยางทั่ว
ถึง รวมทั้ง ิ้น จํานวน 1,126 คน โดยแย ปนชวงอายุ ดัง
นี้ อายุ 60 - 69 ปี จํานวน 731 คน ๆ ละ 600 บาท ปน
งิน 438,600 บาท
1.อายุ 70 - 79 ปี จํานวน 259 คน ๆ ละ 700 บาท ปน
งิน 181,300 บาท
2.อายุ 80 - 89 ปี จํานวน 111 คน ๆ ละ 800 บาท ปน
งิน 88,800 บาท
3.อายุ 90 ปีขึ้นไป จํานวน 25 คน ๆ ละ 1,000 บาท ปน
งิน 25,000 บาท
(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ์ ารจาย งิน
บี้ยยังชีพ ผ งอายุขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒
และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6
ร ฎาคม 2564 และตามประ าศของ ทศบาลตําบลบาน

าง (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศา ตร์ที่ 2
นา 77 ขอ 5
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บี้ยยังชีพความพิ าร จํานวน 1,838,400 บาท

บี้ยยังชีพผพิ าร (110900) 
พื่อจาย ปน งิน ง คราะ ์ บี้ยยังชีพผพิ ารใน ขตพื้นที่ ใ มี
คุณภาพชีวิตและความ ปนอยที่ดีขึ้น โดยแย ปน
- อัตรา 800 บาท ตอคน ตอ ดือน ํา รับผพิ ารที่มีอายุ ิน 18
ปีบริบรณ์ จํานวน 184 คน ๆ ละ 800 บาท รวม ปน
งิน 147,200 บาท
- อัตรา 1,000 บาท ตอคน ตอ ดือน ํา รับผพิ ารที่มีอายุต่ํา
วา18 ปีบริบรณ์ จํานวน 6 คน ๆ ละ 1,000 บาท รวม ปน
งิน 6,000 บาท (ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั
ณฑ์ ารจาย บี้ยความพิ ารใ คนพิ ารขององค์ รป ครอง วน

ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ และแ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
, นัง ือ ระทรวง ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว1430
ลงวันที่ 6 ร ฎาคม 2564) และตามประ าศของ ทศบาล
ตําบลบาน าง (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ยุทธ์
ศา ตร์ที่ 2 นา 77 ลําดับที่ 6

บี้ยยังชีพผป่วย อด ์ จํานวน 180,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ง คราะ ์ บี้ยยังชีพผป่วย อด ์ใน ขตพื้นที่ใ มี
คุณภาพชีวิตและความ ปนอยที่ดีขึ้น โดยจัด วั ดิ าร งิน
ง คราะ ์ บี้ยยังชีพผป่วย อด ์อยางทั่วถึง รวมทั้ง ิ้น 30
คนๆ ละ 500 บาท
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจาย งิน ง คราะ ์ พื่อ
ารยังชีพขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 , นัง ือ
ระทรวง ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6
ร ฎาคม 2564 และประ าศของ ทศบาลตําบลบาน าง รือ

ตามระ บียบ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ ( ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศา ตร์ที่ 2 นา 78 ขอ 8 )

วันที่พิมพ์ : 11/11/2564  15:40:59 นา : 3/83



งิน ํารองจาย จํานวน 393,235 บาท

งิน ํารองจาย (111000 ) พื่อจายใน รณีที่ไม ามารถคาด ารณ์
ไวลวง นา รณีฉุ ฉิน ี่ยว ับอุบัติ ตุและ าธารณภัยตางๆ
รือบรร ทาปัญ าความ ดือดรอนของประชาชน และตาม นัง ือ
ั่ง าร แผนพัฒนาจัง วัด อํา ภอ รือตามความจํา ปน มาะ
ม

รายจายตามขอผ พัน

คาบํารุง ันนิบาต ทศบาล จํานวน 25,000 บาท

พื่อจาย ปนคาบํารุง มาคม ันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทยใน
อัตรารอยละ 1/6 ของรายรับจริงปีที่ผานมาไมรวม งินอุด นุน
และจายขาด งิน ะ มซึ่งในปีงบประมาณ 2563 ทศบาลตําบล
บาน าง มีรายรับไมรวม งิน งินอุด นุน และจายขาด งิน
ะ ม คํานวณรอยละ 1/6 รือคณดวย .00167 ปน
งิน 13,950,245.58 บาท จํานวน 23,296.91 บาท ( ตาม
นัง ือ .ท.ท.531/ 2555 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2555 และ

ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยรายจายขององค์ รป ครอง
วนทองถิ่น ี่ยว ับคาบํารุง มาคม พ.ศ.2555 รือตาม นัง ือ
ั่ง ารที่ ี่ยวของ

งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญขาราช าร วนทองถิ่น ( .บ.ท.) จํานวน 450,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญขาราช าร วนทอง
ถิ่น ( บท.) ในอัตรารอยละ ามของ งินรายไดไมรวม งินอุด
นุน งิน งินจาย งิน ะ ม ตาม นัง ือ รม ง ริม าร

ป ครองทองถิ่น ที่ มท 0819.2 /ว.1212 ลงวันที่ 20
มษายน 2563, นัง ือ ํานั งาน องทุนบํา น็จบํานาญ ขา

ราช าร วนทองถิ่น รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท
0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 ันยายน 2562 รือตามระ บียบและ
นัง ือ ั่ง าร ที่ ี่ยวของ ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประมาณ
ารไว 15,000,000 บาท
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งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชนตําบลบาน าง จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชนตําบลบาน าง(ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารตั้งงบประมาณขององค์ ร
ป ครอง วนทองถิ่น พื่อ มทบ องทุน พ.ศ.2561 และที่แ ไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ)

งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพระดับทองถิ่น รือพื้นที่ จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพระดับทองถิ่น
รือพื้นที่ ( ป ช.) จํานวน รอยละ 50 ของ งิน องทุน ลั

ประ ัน ุขภาพที่ไดรับ าร นับ นุนจา ํานั งาน ลั ประ ัน
ุขภาพแ งชาติ ( ป ช.) ตามประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน
ุขภาพแ งชาติ รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ์ พื่อ นับ นุนใ

องค์ รป ครอง วนทองถิ่นดํา นินงานและบริ ารจัด าร องทุน
ลั ประ ัน ุขภาพในระดับทองถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ.2557 นัง ือ
รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.3/ว
1514 ลงวันที่ 26 ร ฎาคม 2554 นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.3/ว 1202 ลงวัน
ที่ 17 ร ฎาคม 2557 และ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ ( ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศา ตร์
ที่ 2 นา 90 ขอ 1 )
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,837,840 บาท

งบบุคลากร รวม 5,092,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
งิน ดือนนาย /รองนาย องค์ รป ครอง วนทองถิ่น จํานวน 695,520 บาท

งิน ดือนนาย /รองนาย (210100) พื่อจาย ปน งิน ดือน
นาย / รองนาย ไดแ
1. งิน ดือนนาย ทศมนตรี พื่อจาย ปน งิน ดือน ํา รับนาย
ทศมนตรี ในอัตรา ดือนละ 27,600 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไม
ิน 12 ดือน ปน งิน 331,200 บาท

2. งิน ดือนรองนาย ทศมนตรี พื่อจาย ปน งิน ดือน ํา รับรอง
นาย ทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 15,180
บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไม ิน 12 ดือน ปน งิน 364,320
บาท

คาตอบแทนประจําตําแ นงนาย /รองนาย จํานวน 120,000 บาท

งินคาตอบแทนประจําตําแ นงนาย /รองนาย (210200) พื่อ
จาย ปนคาตอบแทนประจําตําแ นง นาย /รองนาย ไดแ
1. คาตอบแทนประจําตําแ นง นาย ทศมนตรี ในอัตรา ดือน
ละ 4,000 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไม ิน 12 ดือน ปน
งิน 48,000 บาท
2. คาตอบแทนประจําตําแ นง รองนาย ทศมนตรี ในอัตรา ดือน
ละ 3,000 บาท จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไม ิน 12
ดือน ปน งิน 72,000 บาท
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คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย จํานวน 120,000 บาท

งินคาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย (210300) พื่อจาย ปนคา
ตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย ไดแ
1. คาตอบแทนพิ ศษนาย ทศมนตรี ในอัตรา ดือนละ 4,000
บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไม ิน 12 ดือน ปน งิน 48,000
บาท
2. คาตอบแทนพิ ศษรองนาย ทศมนตรี ในอัตรา ดือนละ 3,000
บาท จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไม ิน 12 ดือน ปน
งิน 72,000 บาท

คาตอบแทนราย ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค์ ารบริ าร วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

งินคาตอบแทน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี (210400
) พื่อจาย ปน งินคาตอบแทนราย ดือน ํา รับ ลขานุ ารนาย
ทศมนตรีและที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี ไดแ
1. คาตอบแทน ลขานุ ารนาย ทศมนตรี ในอัตรา ดือน
ละ 9,660 บาท จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไม ิน 12
ดือน ปน งิน 115,920 บาท

2. คาตอบแทนที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี ในอัตรา ดือนละ 6,900
บาท จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไม ิน 12 ดือน ปน
งิน 82,800 บาท

คาตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขานุ าร ภา
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

งินคาตอบแทน มาชิ ภาองค์ รป ครอง วนทองถิ่น (210600
) พื่อจาย ปนคาตอบแทน มาชิ ภา ทศบาล ไดแ
1. คาตอบแทนประธาน ภา ทศบาล อัตรา ดือนละ 15,180
บาท โดยคํานวณตั้งจายไม ิน 12 ดือน ปน งิน 182,160 บาท
2. คาตอบแทนรองประธาน ภา ทศบาล อัตรา ดือนละ 12,420
บาท โดยคํานวณตั้งจายไม ิน 12 ดือน ปน งิน 149,040 บาท
3. คาตอบแทน มาชิ ภา ทศบาล อัตรา ดือนละ 9,660
บาท จํานวน 10 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไม ิน 12 ดือน ปน
งิน 1,159,200 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 2,468,000 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 2,138,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน ทศบาล (220100)
- พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน ทศบาล ัง ัด ํานั ปลัด
ทศบาล พรอม งินปรับปรุง งิน ดือน โดยคํานวณตั้งไวไม ิน 12
ดือน จํานวน 5 อัตรา

งินประจําตําแ นง จํานวน 90,000 บาท

งินประจําตําแ นง (220300)  
- พื่อจาย ปน งินประจําตําแ นงปลัด ทศบาล และ ัว นา ํานั
ปลัด ทศบาล ซึ่งไดรับ งินประจําตําแ นงตาม ฎ มายวาดวย งิน
ดือน งินประจําตําแ นง โดยคํานวณตั้งไวไม ิน 12 ดือน

คาตอบแทนพนั งานจาง จํานวน 216,000 บาท

คาตอบแทนพนั งานจาง(220600)
- พื่อจาย ปนคาตอบแทนพนั งานจางราย ดือนใ แ พนั งาน
จางตามภาร ิจและพนั งานจางทั่วไป ัง ัด ํานั ปลัด
ทศบาล จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณ ตั้งจายไวไม ิน 12
ดือน ตาม ลั ณฑ์

ประ าศของคณะ รรม าร ลางพนั งาน
ทศบาล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง ลงวันที่ 12
พฤษภาคม 2547
และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับปัจจุบัน

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จํานวน 24,000 บาท

งิน พิ่มตางๆ ของพนั งานจาง(220700)
- พื่อจาย ปน งิน พิ่มตางๆ แ พนั งานจางตามภาร ิจและ
พนั งานจางทั่วไป
ัง ัด ํานั ปลัด ทศบาล ชน คาครองชีพชั่วคราว ปน

ตน จํานวน 2 อัตรา
โดยคํานวณตั้งจายไวไม ิน 12 ดือน
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งบดาเนินงาน รวม 2,666,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 365,200 บาท
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน์แ องค์ รป ครอง วน
ทองถิ่น

จํานวน 42,400 บาท

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน์แ อปท.(310100
) พื่อจาย ปนคาใชจาย ดังนี้
- พื่อจาย ปนคาตอบแทนผปฏิบัติงานอัน ปนประโยชน์แ องค์ ร
ป ครอง วนทองถิ่น ัง ัด ํานั ปลัด ทศบาล และ องคลังตามที่
ฎ มาย และระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ํา นด ไดแ คา งินรางวัล

แ จา นาที่ตํารวจ คาตอบแทนคณะ รรม ารดํา นิน าร อบ
แขงขัน อบคัด ลือ รือคัด ลือ คาตอบแทนคณะ รรม าร
ตรวจงานจาง ผที่ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน์แ ทศบาล ฯลฯ

คา บี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

คา บี้ยประชุมคณะ รรม าร ภา ทศบาล(310200) พื่อจาย ปน
คา บี้ยประชุมใ ับคณะ รรม าร ภา ทศบาลใน ารประชุม ภา
ทศบาลตําบลบาน าง ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
าร บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานของอปท.พ.ศ.2562 และ

ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน ดือน งินคาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนาย ทศมนตรี รอง
นาย ทศมนตรี มาชิ ภา ทศบาลที่ดํารงตําแ นงประธาน ภา
ทศบาล มาชิ ภา ทศบาลที่ดํารงตําแ นงรองประธาน ภา
ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล ลขานุ ารนาย ทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย ทศมนตรี และ ารจาย งินคา บี้ยประชุม รรม าร
ทศบาล พ.ศ. 2554

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 5,000 บาท

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร (310300) พื่อจาย
ปนคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ แ พนั งาน
ทศบาล พนั งานจางตามภาร ิจ และพนั งานจางทั่วไป ัง ัด
ํานั ปลัด ทศบาลและ องคลัง ที่มาปฏิบัติงานนอ วลา

ราช าร และไดรับอนุมัติใ ปฏิบัติ นาที่นอ วลาราช าร
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คา ชาบาน จํานวน 232,800 บาท

คา ชาบาน (310400) พื่อจาย ปนคา ชาบาน / คา ชาซื้อ
บานพนั งาน ทศบาล ัง ัด ํานั ปลัด ทศบาล ซึ่งมี ิทธิ บิ ได
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขาราช าร
วนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา จํานวน 65,000 บาท

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร(310500)
พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ แ พนั งาน
ทศบาล ัง ัด ํานั ปลัด ทศบาล รือผมี ิทธิอื่น ซึ่งมี ิทธิ บิ ได
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรของอปท.พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 1,634,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ ารตางๆ จํานวน 1,100,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารใ ผรับจาง มาทํา ารอยาง นึ่ง
อยางใด ซึ่งมิใช ปน ารประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม ริม ราง
ครุภัณฑ์ รือ ิ่ง อ ราง ฯลฯ ชน คาลางอัดฉีดรถยนต์ คาจาง

มาขนยายของ คาจาง มาจัดทําของขวัญ รือของที่ระลึ คา
ชา ครื่องถาย อ าร คาจาง มายาม คาจาง มาดแล
รั ษา ปรับปรุงภมิทัศน์ใ รมรื่น วยงาม และนาอย ของที่ทํา าร
ทศบาลตําบลบาน าง วน าธารณะ ศนย์พัฒนา ด็ ล็ โดย
ถาง ญา, ตัด ญา, ใ ปุ๋ย, ดแลรั ษาตนไม รือที่ าธารณะ,ดแล
รั ษาความ ะอาดอาคาร ถานที่, ถนน, ซอมบํารุงไฟฟ้าแ ง
วาง, คาจางพน มอ ควัน ําจัดยุงลาย, คาจาง มาจัดทําแผน

พับตางๆ ,คาจาง มาแรงงานบุคคลภายนอ ดแลรั ษาความ
ะอาด อาคาร ถานที่ ํานั งาน ทศบาลตําบลบาน าง คาจาง
มา วรยาม รั ษาความปลอดภัย คาจาง มาดแลศนย์ไอซีที

ตําบลบาน าง คาถาย อ าร , คา ย็บ ลม รือ ขา ลมป
นัง ือ, คาลางรป, อัดรป, คา ชาทรัพย์ ิน, คาประ ันภัยรถ

ยนต์ คาใชจายใน ารดํา นินคดีตามคําพิพา ษา คาซั ฟอ คา
จาง มาโฆษณาและ ผยแพร คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คา
ติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้งระบบอิน ตอร์ น็ต คาจาง มาผจัด ็บ
ขอมลพื้นฐานตางๆ ของ ทศบาล รวมถึงคาจาง มาอื่นๆ ที่ ปน
ิจ ารในอํานาจ นาที่ และ ปนประโยชน์ตอ ทศบาล ัง ัด
ํานั ปลัดฯ และ องคลัง ( ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ

.2561 - 2565) ยุทธศา ตร์ที่ 1 นา 48 ขอ 1 )
คาธรรม นียมตางๆ จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาธรรม นียมตาง ๆ คา บี้ยประ ัน คาโฆษณาและ
ผยแพร คา ชาทรัพย์ ินฯลฯ
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร จํานวน 34,000 บาท

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร (320200)
1. คารับรอง รวม 34,000 บาท พื่อจาย ปนคาใชจาย ดังนี้
(1.1)คารับรองใน ารตอนรับบุคคล รือคณะ
บุคคล จํานวน 14,000 บาท พื่อจาย ปนคารับรองใน ารตอน
รับบุคคล รือคณะบุคคลที่มานิ ทศงาน ตรวจงาน ยี่ยมชม รือ
ทัศนศึ ษาดงาน รวมถึง ารประชุมประจํา ดือนของผนําทอง
ถิ่น และ จา นาที่ที่ ี่ยวของซึ่งรวมตอนรับบุคคล รือคณะ
บุคคล ชน คาอา าร คา ครื่องดื่ม คาของขวัญที่ระลึ คาพิมพ์
อ าร คาใชจายที่ ี่ยว นื่องใน าร ลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาจาง
มาตาง ๆ ซึ่งจํา ปนตองจายที่ ี่ยว ับ ารรับรอง

(1.2) คา ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภา ทศบาล คณะ
รรม ารฯ จํานวน 20,000 บาท รือคณะอนุ รรม าร พื่อ

จาย ปนคา ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภา ทศบาล คณะ รรม าร
รือคณะอนุ รรม ารฯ ที่ไดรับแตงตั้งตาม ฎ มาย ชน คา

อา าร คา ครื่องดื่ม คาใชจาย ที่ ี่ยว นื่องใน าร ลี้ยงรับรองรวม
ทั้งคาจาง มาตาง ๆ ซึ่งจํา ปนตองจายที่ ี่ยว ับ ารรับรอง รือ
ตามระ บียบฯ นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวงม าดไทย รือ าร
ประชุมระ วางองค์ รป ครอง วนทองถิ่น ับองค์ รป ครอง วน
ทองถิ่น รือองค์ รป ครอง วนทองถิ่น ับรัฐวิ า ิจ รือ
อ ชน , นัง ือคณะ รรม ารวินิจฉัยปัญ า ารจัดซื้อจัดจางและ
ารบริ ารพั ดุภาครัฐ ดวนที่ ุด ที่ ค( วจ) 0405.2/ว 119 ลง

วันที่ 7 มีนาคม 2561 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวของ
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 140,000 บาท

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร รายจาย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ (320300) พื่อ
จาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและ
นอ ราชอาณาจั ร รือไปประชุม อบรม ัมมนา ของคณะ ผ
บริ ารทองถิ่น มาชิ ภา ทศบาล พนั งาน ทศบาล และ
พนั งานจาง ัง ัด ํานั ปลัด ทศบาล โดยจาย ปนคา บี้ย ลี้ยง
ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทา
อา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน ปนตน ของผบริ าร รองนาย ฯ ลขานุ ารนาย ฯ มาชิ
ภา ทศบาลพนั งาน ทศบาลและพนั งานจาง และคาใชจาย

อื่น ๆที่ ี่ยวของ (ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใช
จายใน าร ดินทางไปราช าร พ.ศ.2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน รือตาม ฎ มายระ บียบ นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ํา นด)

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 140,000 บาท

พื่อจาย ปนคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมตาง ๆ ัง ัด ํานั
ปลัดฯ พื่อไปประชุมอบรม ัมมนาตางๆ ปนตน ของผ
บริ าร รองนาย ลขานุ ารนาย มาชิ ภา ทศบาลพนั งาน
ทศบาล และพนั งานจาง (ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน รือตาม
ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ํา นด)
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โครง ารจัด าร ลือ ตั้งฯ จํานวน 50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย
มวดอื่นๆ (320300) พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัด าร ลือ ตั้ง
มาชิ ภาทองถิ่น ผบริ ารทองถิ่น รือ าร ง ริม าร ลือ ตั้ง

ในทุ ระดับ รวมทั้ง ลือ ตั้งซอมฯ ชน จายคาอา าร,อา าร
วาง,คาป้ายผา,คา ครื่อง ขียนฯลฯ ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 รื่อง ารซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององค์ รป ครอง วน
ทองถิ่น ( ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศา ตร์
ที่ 5 นา 104 ขอ 4 )

โครง ารจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 5,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย
มวดอื่นๆ (320300) พื่อ ปนคาใชจายใน ารจัดอบรม

คุณธรรม จริยธรรม ใ แ คณะผบริ าร ทศบาล มาชิ ภา
ทศบาล พนั งาน ทศบาล พนั งานจาง และผนําทองถิ่น โดย
จาย ปนคาอา าร อา ารวาง คาตอบแทนวิทยา ร คาป้ายผา
โครง ารและคาใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยวของ พื่อปล ฝังคุณธรรม
จริยธรรม และประพฤติตนดีและ ามารถดํารงชีวิตไดอยาง มาะ
ม (ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ

อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน ( ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศา ตร์ที่ 5 นา 109 ขอ 17 )
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โครง ารจัดอบรมพรบ.ขอมลขาว ารของทางราช าร พ.ศ.2540 จํานวน 5,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย
มวดอื่นๆ (320300) พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารฝึ อบรมใ

ความร ี่ยว ับพระราชบัญญัติขอมลขาว ารของทางราช าร พ.ศ
.2540 ใ แ คณะผบริ าร ทศบาล มาชิ ภา ทศบาล พนั งาน
ทศบาล พนั งานจางและผนําทองถิ่น โดยจัดซื้อวั ดุ อุป รณ์ที่
ใชใน ารฝึ อบรมตางๆ ป้ายผาโครง าร ฯลฯ พื่อใ มีความร
ความ ขาใจในพระราชบัญญัติขอมลขาว ารของทางราช าร พ.ศ
.2540 (ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน ( ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศา ตร์ที่ 2 นา 62 ขอ 3 )

โครง ารจัดอบรมและศึ ษาดงาน พิ่มประ ิทธิภาพ ารปฏิบัติงาน จํานวน 100,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย
มวดอื่นๆ (320300) พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดฝึ

อบรม ารศึ ษา ดงาน พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพใ ับคณะผ
บริ าร มาชิ ภา ทศบาล,พนั งาน ทศบาล, พนั งานจางและผ
นําทองถิ่น (ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน
ารฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ

.ศ.2557 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน ( ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ที่ 5 นา 106 ขอ 8 )

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม (320400) พื่อจาย ปนคาบํารุงรั ษา
รือซอมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์ ินตาง ๆ ที่ชํารุด ีย ายใ มี
ภาพที่ใชงานไดตามป ติ ชน ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่องปรับ

อา าศ ครื่องถาย อ าร โทรศัพท์ รถจั รยานยนต์ รถยนต์
ครื่องพน มอ ควัน ฯลฯ ของ ํานั ปลัด ทศบาลตําบลบาน าง
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ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 200,000 บาท

วั ดุ ํานั งาน (330100) พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ํานั
งาน ครื่องใชตาง ๆ ชน นัง ือพิมพ์และวาร ารใ ับที่อาน
นัง ือพิมพ์ประจํา มบาน และ ทศบาลตําบลบาน
าง าอี้ โต๊ะ ระดาษ แฟ้ม ปา า ดิน อ ระดาษ

ไข มึ โร นียว ผามานปรับแ ง าอี้พลา ติ
อ น ประ งค์ และคาจัดซื้อน้ําดื่ม ะอาด ํา รับบริ าร
ประชาชนผมาติดตอราช ารของ ํานั งาน ทศบาล ฯลฯ

( ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์
ที่ 2 นา 61 ขอ 2 )

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุตาง ๆ ชน ถาน
ไฟฉาย ลอดไฟ ฯลฯ ปนตน

วั ดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

วั ดุงานบานงานครัว (330300) พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุงานบาน
งานครัวตาง ๆ ชน แปรง ไม วาด บ ผงซั ฟอ ฯลฯ

วั ดุยานพา นะและขน ง จํานวน 40,000 บาท

วั ดุยานพา นะและขน ง (330700) พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ
ยานพา นะและขน ง ชน แบต ตอรี่ ยางนอ ยางใน ันชนรถ
ยนต์ ฯลฯ
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น (330800) พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ
ชื้อ พลิงและ ลอลื่นตางๆ น้ํามันดี ซล น้ํามัน บนซิน ฯลฯ ที่ใช
ใน ิจ ารของ ทศบาลตําบลบาน าง ํา รับรถยนต์ วน ลาง
รือ ครื่องจั รตาง ๆ ที่ใชใน ารปฏิบัติราช ารของ ทศบาลตําบล

บาน าง ชน น้ํามันดี ซล น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ครื่อง ฯลฯ
(ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว.1555 ลงวัน

ที่ 22 มีนาคม 2560)

วั ดุโฆษณาและ ผยแพร จํานวน 20,000 บาท

วั ดุโฆษณาและ ผยแพร (331100) พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ รือจัด
ทํา ํา รับใชใน ารโฆษณาและ ผย
แพร ชน ฟิล์ม ระดาษ โป ตอร์ แผนป้ายตางๆ ฯลฯ

วั ดุคอมพิว ตอร์ จํานวน 10,000 บาท

วั ดุคอมพิว ตอร์ (331400) พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ
คอมพิว ตอร์ ชน แป้นพิมพ์ มา ์ ระจ รองแ ง แผนดิ ์
รือแผนซีดี มึ พิมพ์ โปรแ รม และอื่นๆ ที่ ี่ยวของ ับ

คอมพิว ตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 327,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 240,000 บาท

คาไฟฟ้า (340100) พื่อจาย ปนคาไฟฟ้า ํา รับ ํานั งาน
ทศบาล อาคาร และ ถานที่ที่อยในความรับผิดชอบของ ทศบาล
ตําบลบาน าง

คาบริ ารโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

คาบริ ารโทรศัพท์ (340300) พื่อจาย ปนคาบริ ารโทรศัพท์
ํา รับ ํานั งาน ทศบาลตําบลบาน าง
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คาบริ ารไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

คาบริ ารไปรษณีย์ (340400) พื่อจาย ปนคาบริ ารไปรษณีย์ คา
โทร ลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียา ร คา ชาต
ไปรษณีย์ และคาใชจายอื่น ๆ ที่ ี่ยวของ รวมถึงคาไปรษณีย์ใน
งาน ลือ ตั้ง มาชิ ภาทองถิ่นและผบริ ารทองถิ่นดวย

คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท

คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม (340500) พื่อจาย ปนคา
บริ ารระบบอิน ตอร์ น็ต คารับบริ าร ัญญาณโทรทัศน์ คาโทร
าร และคาใชจายอื่น ๆ ดานโทรคมนาคม ฯลฯ ัง ัด ํานั ปลัด

และ องคลัง
งบลงทุน รวม 55,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,000 บาท
ครุภัณฑ์ ํานั งาน

คาจัดซื้อ ครื่องดดฝุ่น จํานวน 10,000 บาท

มวดคาครุภัณฑ์ (541000) พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องดด
ฝุ่น ขนาด 30 ลิตร จํานวน 1 ครื่องๆ ละ 10,000 บาท โดยมี
คุณ มบัติพื้นฐาน ดังนี้
- ามารถดดฝุ่นและน้ํา
- ขนาดความจุถังไมนอย วา 30 ลิตร
- ใชไฟฟ้า
- ราคาพรอมอุป รณ์
- รับประ ันอยางนอย 1 ปี
(รายละ อียดตามแบบที่มีจํา นายทั่วไปในทองตลาด)

คาจัดซื้อต ล็ แบบบาน ลื่อนทึบ 2 ประต จํานวน 5,000 บาท

มวดคาครุภัณฑ์ (541000) พื่อจาย ปนคาจัดซื้อต ล็ แบบ
บาน ลื่อนทึบ 2 ประต จํานวน 1 ตๆ ละ 5,000 บาท โดยมี
คุณ มบัติพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาดไมนอย วา 1,498*408*877 มม.
- มีแผนชั้นปรับระดับ 1 ชิ้น
(รายละ อียดตามแบบที่มีจํา นายทั่วไปในทองตลาด)
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อ ครื่องขยาย ียง ( พา วอร์แอมป) พรอมอุป รณ์ จํานวน 1 
ครื่อง

จํานวน 14,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600) พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่อง
ขยาย ียง ( พา วอร์แอมป) พรอมอุป รณ์ จํานวน 1
ครื่องๆ ละ 14,000 บาท โดยมีคุณ มบัติพื้นฐาน ดังนี้

- พา วอร์แอมป 2 แชแนวคลา H
- ตอบ นองความถี่ 20 HZ -20 kHZ
- มี ําลังขับ 2*350w @ 8 OHM
- มี นาจอ LED แ ดง ถานะ ารทํางาน
- Bridge Mono 8 Ohm ําลังขับ 750W
- พรอมชุด าย ัญญาณตอพวง ระบบไมโครโฟน 1 ชุด
(รายละ อียดตามแบบที่มีจํา นายทั่วไปในทองตลาด)

คาจัดซื้อ ครื่องผ ม ัญญาน ียง จํานวน 5,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600) พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่อง
ผ ม ัณญาน ียง จํานวน 1 ครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท โดยมี
คุณ มบัติพื้นฐาน ดังนี้
- ครื่องผ ม ัญญาณ ียง จํานวน 7 แชแนล
- มีชองMic 5 แชแนล และ Strero 2 แชแนล
- มีชอง ํา รับ ียบ USB และ ามารถ ชื่อมตอ ัญญาณบลทธได
- ามารถปรับแตง ียงได 3 ชองความถี่
- มี Phant0m switch ํา รับใชคอม ดน ซอร์ไมค์ ใชตอรวม ัน
ับแอปขยาย ียง ครื่องอื่นได

(รายละ อียดตามแบบที่มีจํา นายทั่วไปในทองตลาด)
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คาจัดซื้อชุดไมโครโฟนแบบไร าย ระบบ UHR พรอมอุป รณ์ 1 ชุด จํานวน 7,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600) พื่อจาย ปนคาจัดซื้อชุด
ไมโครโฟนแบบไร าย ระบบ UHR พรอมอุป รณ์ จํานวน 1
ชุด ๆ ละ 7,000 บาท โดยมีคุณ มบัติพื้นฐาน ดังนี้
- ขาตั้งไมโครโฟน แบบตั้งโต๊ะพรอมคอจับไมค์ 2 อัน
- ฟองน้ํา ุม ัวไมโครโฟน 2 อัน
- แ วน ันไมค์ ลิ้งชนิดยางซิลิโคน 2 อัน
(รายละ อียดตามแบบที่มีจํา นายทั่วไปในทองตลาด)

คาจัดซื้อชุดไมโครโฟนแบบไร าย ระบบ UHR พรอมอุป รณ์ 
จํานวน 1 ชุด

จํานวน 14,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600) พื่อจาย ปนคาจัดซื้อชุด
ไมโครโฟนแบบไร ายระบบ UHR พรอมอุป รณ์ จํานวน 1 ชุด ๆ
ละ14,000 บาท โดยมีคุณ มบัติพื้นฐาน ดังนี้
- ชุดถานชาร์จ 8 อนและ ครื่องชาร์จ 1 ครื่อง 1 ชุด
- ขาตั้งไมโครโฟน แบบตั้งโต๊ะพรอมจับคอไมค์ 2 อัน
- ฟองน้ํา ุม ัวไมโครโฟน 2 อัน
- แ วน ันไมค์ ลิ้งชนิดยางซิลิโคน 2 อัน
(รายละ อียดตามแบบที่มีจํา นายทั่วไปในทองตลาด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
งินอุด นุนองค์ รป ครอง วนทองถิ่น

งินอุด นุนโครง ารศนย์ปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชน
ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น

จํานวน 12,000 บาท

งินอุด นุนโครง ารศนย์ปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือ
ประชาชนของอปท. พื่อจาย ปนคาใชจาย ํา รับศนย์ปฏิบัติ าร
รวมใน ารชวย ลือประชาชนขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น ใน
ขตอํา ภอ มืองพะ ยา ใน ารดํา นินงาน ถานที่ ลาง ํา รับ ปน
ศนย์รวบรวมขอมลปัญ าความ ดือดรอนของประชาชน ารแจง
วียน ผยแพร ารประ านงาน ับ นวยงานอื่นๆ ที่ ี่ยว
ของ และประชา ัมพันธ์ขอมลขาว ารตางๆ ารใ คําปรึ ษา รือ
แนะนํา ลั ณฑ์วิธี ารใน ารขอรับความชวย ลือในดาน
ตางๆ ใ ับประชาชน ตลอดถึงขอมลอิ่นที่ ี่ยวของ ับ ารชวย

ลือประชาชน ทั้งในดาน าธารณ ุข ารป้อง ันโรคติดตอ าร
ง ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และ ษตร รผมี

รายไดนอยฯลฯ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย
ใน ารชวย ลือประชาชน ของอปท.พ.ศ.2560 และที่แ ไข
พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2561( ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565) ยุทธศา ตร์ที่ 5 นา 109 ขอ 16 )
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งบรายจ่ายอื่น รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 12,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น (551000) คาจางที่ปรึ ษา พื่อศึ ษาวิจัย ประ มินผล 
รือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใช พื่อ ารจัด า รือปรับปรุงครุภัณฑ์

ที่ดินและ ิ่ง อ ราง

จํานวน 12,000 บาท

มวดรายจายอื่น (551000) คาจางที่ปรึ ษา พื่อศึ ษา
วิจัย ประ มินผล รือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใช พื่อ ารจัด า รือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ ิ่ง อ ราง (510100)
พื่อจาย ปนคาจางองค์ ร รือ ถาบันที่ ปน ลาง ํารวจความพึง
พอใจของผรับบริ ารตอ ารปฏิบัติงานของ ทศบาล ารตรวจวัด
คุณภาพอา าศ,น้ํา มลพิษทางดานตางๆ ในพื้นที่ตําบลบาน
าง รือ ารศึ ษาวิ คราะ ์ วิจัย ประ มินผล ารพัฒนาองค์ ร

ดานตางๆ ที่ ปนประโยชน์แ ทศบาล จา องค์ ร รือ ถาบัน
ภายนอ ที่มีความ ปน ลาง ( ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565) ยุทธศา ตร์ที่ 5 นา 106 ขอ 9 )

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 526,600 บาท
งบบุคลากร รวม 455,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 455,600 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 455,600 บาท

งิน ดือนพนั งาน ทศบาล (220100) พื่อจาย ปน งิน ดือน
พนั งาน ทศบาล ัง ัด ํานั ปลัด ทศบาล พรอม งินปรับปรุง งิน
ดือน โดยคํานวณตั้งไวไม ิน 12 ดือน จํานวน 1 อัตรา

งบดาเนินงาน รวม 71,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คา ชาบาน จํานวน 60,000 บาท

คา ชาบาน (310400) พื่อจาย ปนคา ชาบาน / คา ชาซื้อ
บานพนั งาน ทศบาล ัง ัด ํานั ปลัด ทศบาล ซึ่งมี ิทธิ บิ ได
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขาราช าร
วนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

วันที่พิมพ์ : 11/11/2564  15:40:59 นา : 22/83



ค่าใช้สอย รวม 11,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง ารจัดทํา / ทบทวนแผนชุมชน (แผนพัฒนา มบาน) จํานวน 5,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย
มวดอื่นๆ (320300) พื่อจาย ปนคาใชจายใน าร ง ริม นับ
นุน ารจัดทํา/ทบทวนแผนชุมชน ประจําปีพ.ศ.2565 และจัด

ทํา วทีประชาคม มบาน โดย นับ นุน วั ดุ อุป รณ์ใน ารจัดทํา
รป ลมแผนชุมชน ฯลฯ ตลอดถึง ารจัดอบรม าร ็บขอมล
ตางๆ ฯลฯ พื่อ ง ริม นับ นุนใ ิด ระบวน ารจัด
ทํา ทบทวน ปรับปรุงแผน ปนประจําทุ ปี และ ปน ระบวน าร

ริม รางความ ขมแข็งของประชาชน ใน ารมี วนรวมใน าร
พัฒนาทองถิ่น ตลอดถึง ารแ ไขปัญ าความตอง ารของ
ประชาชนในพื้นที่ ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่
มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รื่อง ารซั
ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565 ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น, นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.3 / ว 179 ลงวัน
ที่ 15 ม ราคม 2562 และ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.3 / ว 1921 ลงวัน
ที่ 16 พฤษภาคม 2562 ( ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565) ยุทธศา ตร์ที่ 5 นา 104 ขอ 5 )
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โครง ารจัดทํา / ทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จํานวน 6,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย
มวดอื่นๆ (320300) พื่อจาย ปนคาใชจายใน าร ง ริม นับ
นุน ใ ิด ระบวน ารจัดทํา ทบทวน ปรับปรุง พิ่ม ติม ปลี่ยน

แปลง แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) และแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม / ปลี่ยนแปลง และจัดทํา วที
ประชาคม มบาน พื่อจัดทํา / ทบทวน พิ่ม ติม ปลี่ยน
แปลง แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) ตลอดถึง ารจัด
อบรม าร ็บขอมลตางๆ ฯลฯ พื่อ ปน ระบวน าร ริม ราง
ความ ขมแข็งของประชาชนใน ารมี วนรวมใน ารพัฒนาทอง
ถิ่น ตลอดถึง ารแ ไขปัญ าความตอง ารของประชาชนในพื้น
ที่ฯลฯ (ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่มท 0808.2/ว
3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รื่อง ารซั ซอมแนวทาง าร
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 (ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม / ปลี่ยนแปลง(ฉบับ
ที่ 1) / พ.ศ.2560 ยุทธศา ตร์ที่ 5 นา 105 ขอ 6 )

งานบริหารงานคลัง รวม 2,735,900 บาท
งบบุคลากร รวม 2,380,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 2,380,000 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 2,056,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน ทศบาล (220100)
- พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน ทศบาล ัง ัด องคลัง พรอม งิน
ปรับปรุง งิน ดือน โดยคํานวณตั้งไวไม ิน 12 ดือน จํานวน 5
อัตรา

งินประจําตําแ นง จํานวน 42,000 บาท

งินประจําตําแ นง (220300)  
- พื่อจาย ปน งินประจําตําแ นงผอํานวย าร องคลัง ซึ่งไดรับ
งินประจําตําแ นงตาม ฎ มายวาดวย งิน ดือน งินประจํา
ตําแ นง โดยคํานวณตั้งไวไม ิน 12 ดือน
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คาตอบแทนพนั งานจาง จํานวน 246,000 บาท

คาตอบแทนพนั งานจาง(220600)
- พื่อจาย ปนคาตอบแทนพนั งานจางราย ดือนใ แ พนั งาน
จางตามภาร ิจและพนั งานจางทั่วไป ัง ัด องคลัง จํานวน 2
อัตรา โดยคํานวณ ตั้งจายไวไม ิน 12 ดือน ตาม ลั
ณฑ์ ประ าศของคณะ รรม าร ลางพนั งาน

ทศบาล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง ลงวันที่ 12
พฤษภาคม 2547 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับปัจจุบัน

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จํานวน 36,000 บาท

งิน พิ่มตางๆ ของพนั งานจาง(220700)
- พื่อจาย ปน งิน พิ่มตางๆ แ พนั งานจางตามภาร ิจและ
พนั งานจางทั่วไป ัง ัด องคลัง ชน คาครองชีพชั่วคราว ปน
ตน จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไม ิน 12 ดือน

งบดาเนินงาน รวม 323,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 178,000 บาท
คา ชาบาน จํานวน 174,000 บาท

คา ชาบาน (310400) พื่อจาย ปนคา ชาบาน / คา ชาซื้อ
บานพนั งาน ทศบาล ัง ัด องคลัง ซึ่งมี ิทธิ บิ ไดตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขาราช าร วน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา จํานวน 4,000 บาท

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร(310500) พื่อจาย ปน งินชวย ลือ
ารศึ ษาบุตรใ แ พนั งาน ทศบาล ัง ัด องคลัง รือผมี ิทธิ

อื่น ซึ่งมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรของอปท.พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาธรรม นียมและคาลงทะ บียนตางๆ จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาธรรม นียมและคาลงทะ บียนตาง ๆ ัง ัด อง
คลัง พื่อไปประชุม อบรม ัมมนาตางๆ ปนตน พนั งาน
ทศบาล และพนั งานจาง (ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมขององค์ รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ
.2557 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน รือตาม
ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ํา นด)

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย
มวดอื่นๆ (320300) พื่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไป

ราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร รือไป
ประชุม อบรม ัมมนา ของ พนั งาน ทศบาล และพนั งาน
จาง ัง ัด องคลัง โดยจาย ปนคา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
พา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผาน
ทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน ปน
ตน พนั งาน ทศบาลและพนั งานจาง และคาใชจายอื่น ๆที่

ี่ยวของ (ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน
าร ดินทางไปราช าร พ.ศ.2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง

ปัจจุบัน รือตาม ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ํา นด)
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โครง ารจาง มา ํารวจขอมลภาค นาม พื่อจัดทําบัญชีราย าร
ที่ดินและ ิ่งปล ราง ประจําปี พ.ศ.2565

จํานวน 50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะ รายจาย
มวดอื่นๆ (320300) พื่อจาย ปนคาจาง มาใ ผรับจางดํา นิน
าร ํารวจขอมลภาค นาม พื่อจัดทําบัญชีราย ารที่ดินและ ิ่ง

ปล รางตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปล ราง พ.ศ
. 2562 โดยปฏิบัติ าร ชิงรุ ดวย าร ํารวจภาค นาม พื่อจัดทํา
บัญชีราย ารที่ดินและ ิ่งปล รางตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และ ิ่งปล รางพ.ศ.2562 ที่ครอบคลุมพื้นที่ของ ทศบาลตําบล
บาน าง ทั้ง 9 มบาน าร ํารวจขอมลภาค นามตรวจ อบ
ขอมล จาของที่ดิน จัด ็บขอมลประ ภท ิ่งปล รางลั ษณะ ิ่ง
ปล ราง ขนาด อายุ ารใชงาน ลั ษณะ ารใชประโยชน์(ตร.ม
)และมลคา ิ่งปล ราง พื่อนําขอมลมาปรับปรุงในฐานขอมล
แผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย์ ินใ ปนปัจจุบัน พื่อใ ปน
ประโยชน์ตอ ารจัด ็บภาษีที่ดินและ ิ่งปล รางใน ขต าร
ป ครอง ทศบาลตําบลบาน าง ( ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท. 0808.3/ว1332 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 และ
นัง ือดวนที่ ุด ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.3/ว6891 ลงวัน

ที่ 16 พฤศจิ ายน 2563 ) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-
2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 ยุทธศา ตร์ที่ 5

นา 10 ขอ 1

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

คาบํารุงรั ษาและซอมแซมทรัพย์ ิน (320400) พื่อจาย ปนคา
บํารุงรั ษาและซอมแซมครุภัณฑ์ รือทรัพย์ ินอื่น ๆ ที่อยใน าร
ดแลของ องคลัง พื่อใ ามารถใชงานไดตามป ติ ชน ครื่อง
คอมพิว ตอร์ ครื่องปรับอา าศ โทรศัพท์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 20,000 บาท

วั ดุ ํานั งาน (330100) พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ํานั
งาน ครื่องใชตาง ๆ ชน าอี้ โต๊ะ ต ็บ
อ าร ระดาษ แฟ้ม ปา า ดิน อ ระดาษไข มึ
โร นียว ฯลฯ
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วั ดุคอมพิว ตอร์ จํานวน 10,000 บาท

วั ดุคอมพิว ตอร์ (331400) พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ
คอมพิว ตอร์ ชน แป้นพิมพ์ มา ์ ระจ รองแ ง แผนดิ ์
โปรแ รม มึ พิมพ์ และอื่นๆ ที่ ี่ยวของ ับคอมพิว ตอร์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 32,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,900 บาท
ครุภัณฑ์ ํานั งาน

คาจัดซื้อต ล็  2 บาน จํานวน 5,900 บาท

ครุภัณฑ์ ํานั งาน (410100) พื่อจัดซื้อต ล็ 2 บาน จํานวน 1
ลังๆ ละ 5,900 บาท โดยมีคุณ มบัติพื้นฐาน ดังนี้

– มีมือจับชนิดบิด มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
– คุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุต า รรม (มอ .) (ราย
ละ อียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ ํานั งบ
ประมาณ ธันวาคม 2563)

คาจัดซื้อต ล็ บาน ลื่อนทึบ จํานวน 5,000 บาท

ครุภัณฑ์ ํานั งาน (410100) พื่อจัดซื้อต ล็ บาน ลื่อน
ทึบ จํานวน 1 ลังๆละ5,000 บาท โดยมีคุณ มบัติพื้นฐาน ดัง
นี้ ขนาด 1498x408x877 มม. (รายละ อียดตามแบบที่มีจํา นาย
ทั่วไปในทองตลาด)
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ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ์

คาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ ํา รับงานประมวลผล  แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ (411600)
- พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ฯ (จอขนาดไมนอย
วา 19นิ้ว) จํานวน 1 ครื่องโดยมีคุณ มบัติพื้นฐานดังนี้

- มี นวยประมวลผล ลาง(CPU) ไมนอย วา 4 แ น
ลั (4 Core) จํานวน 1 นวยมี นวยความ

จํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอย วา 6 MB มีความ ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย วา 3.0 GHz

- มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงผล พื่อแ ดงผล โดยมีคุณลั ษณะ
อยางใดอยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1) ปนแผนวงจร พื่อแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี นวย
ความจํา ขนาดไมนอย วา 2 GB รือ
2) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยภายใน นวย
ประมวลผล ลางแบบGraphics Processing Unit ที่ ามารถใช
นวยความจํา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไมนอย วา 2 GB รือ

3) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช
นวยความจํา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไมนอย วา 2 GB

- มี นวยความจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มีขนาดไม
นอย วา 4GB
- มี นวยจัด ็บขอมล (Hard Drive) ชนิด SATA รือดี วา ขนาด
ความจุไมนอย วา 1TB รือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมนอย วา120 GB จํานวน1 นวย
- มี DVD-RW รือดี วา จํานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จํานวนไมนอย วา1ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วาไมนอย
วา 3 ชอง

- มีแป้นพิมพ์และ มา ์
- มีจอภาพแบบLED รือดี วา มี Contrast Ratio ไมนอย
วา 600:1 และมีขนาดไมนอย วา19 นิ้ว จํานวน 1 นวย (ราย

ละ อียดตาม ณฑ์ราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ์และระบบคอมพิว ตอร์ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 240,000 บาท
งบบุคลากร รวม 240,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 240,000 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 240,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน ทศบาล (220100)
- พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน ทศบาล ัง ัด ํานั ปลัด
ทศบาล พรอม งินปรับปรุง งิน ดือน โดยคํานวณตั้งไวไม ิน 12
ดือน จํานวน 1 อัตรา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 383,500 บาท

งบบุคลากร รวม 308,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 308,000 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 308,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน ทศบาล (220100) พื่อจาย ปน งิน ดือน
พนั งาน ทศบาลของ ํานั ปลัด ทศบาล จํานวน 1 อัตรา พรอม
งินปรับปรุงประจําปี โดยคํานวณตั้งไวไม ิน 12 ดือน

งบดาเนินงาน รวม 75,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,500 บาท
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน์แ องค์ รป ครอง วน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน์แ อปท.(310100
) พื่อ ปนคาใชจายของอา า มัครใน ารป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัย ตามระ บียบคณะ รรม ารป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัยแ งชาติ วาดวยคาใชจายอา า มัครใน ารป้อง ัน

และบรร ทา าธารณภัย

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 3,000 บาท

คาตอบแทนผปฏิบัติงานนอ วลาราช าร (310300) พื่อจาย
ปนคาตอบแทนแ พนั งาน ทศบาล ัง ัด ํานั ปลัด ทศบาล ที่
ไดรับอนุมัติใ ปฏิบัติ นาที่นอ วลาราช าร
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คา ชาบาน จํานวน 48,000 บาท

คา ชาบาน (310400) พื่อจาย ปนคา ชาบานใ แ พนั งาน
ทศบาล ัง ัด ํานั ปลัด ทศบาล ซึ่งมี ิทธิ บิ ไดตาม
ระ บียบฯ ระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขาราช าร
วนทองถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 4
พ.ศ.2562

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา จํานวน 4,500 บาท

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร (310500) พื่อจาย ปน งินชวย ลือ
ารศึ ษาบุตรใ แ พนั งาน ทศบาล ัง ัด ํานั ปลัด ทศบาลซึ่ง

มี ิทธิไดตามระ บียบฯ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรของอปท.พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาธรรม นียมและคาลงทะ บียนตางๆ จํานวน 5,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร (320100) พื่อจาย ปนคา
ธรรม นียมและคาลงทะ บียนตางๆ พื่อ ดินทางไป
ประชุม อบรม ัมมนาตางๆ ของพนั งาน ทศบาลและคา
ธรรม นียมใบอนุญาตใชคลื่นความถี่วิทยุคมนาคม คาธรรม นียม
ผานทางดวนพิ ศษคาธรรม นียมใน ารใช นามบินและคา
ธรรม นียมอื่นๆ ฯลฯ (ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคา
ใชจายใน ารฝึ อบรมของอปท.พ.ศ.2557 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 5,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย
มวดอื่นๆ (320300) พื่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไป

ราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร รือไปอบรม
ัมมนาของพนั งาน ทศบาลและพนั งานจาง ชน คา บี้ย ลี้ยง
ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ (ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไปราช
าร พ.ศ.2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน รือตาม
ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 223,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 175,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง ารฝึ ซอมแผนบรณา ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย
มวดอื่นๆ (320300) พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดฝึ อบรม

แ จา นาที่ผปฎิบัติงาน ดาน ารป้อง ันและระงับอัคคีภัย บื้อง
ตน พื่อ ง ริม นับ นุนความรความ ขาใจใน ารป้อง ันและ
ระงับอัคคีภัยแ น ผนําชุมชน ใ มีความพรอมใน ารระงับ ตุ
และแ ไข ถาน ารณ์อัคคีภัย บื้องตน ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/ พ.ศ.2564
ยุทธศา ตร์ที่ 1 นา 6 ขอ 1)
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โครง ารฝึ อบรม ารป้อง ันและระงับอัคคีภัย บื้องตน จํานวน 10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย
มวดอื่นๆ (320300) พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดฝึ อบรมแ

ประชาชน ดาน ารป้อง ันและระงับอัคคีภัย บื้องตน พื่อ ง
ริม นับ นุนความรความ ขาใจใน ารป้อง ันและระงับอัคคีภัย

บื้องตนแ ประชาชน ผนําชุมชน ใ มีความพรอมใน ารระงับ
ตุและแ ไข ถาน ารณ์อัคคีภัย บื้องตน ฯลฯ (ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศา ตร์ที่ 4 นา 99 ขอ 5)

โครง ารฝึ อบรม าร ฝ้าระวังป้อง ัน ด็ จมน้ํา จํานวน 10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย
มวดอื่นๆ (320300) พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดฝึ อบรม

ด็ และประชาชนใ มีความรความ ขาใจใน าร ฝ้าระวังป้อง ัน
ารจมน้ํา อนและฝึ ัดใ ด็ นั รียนและประชาชน รจั และ
ามารถชวยชีวิตผประ บ ตุทางน้ําไดอยางถ ตองตามวิธี รวม

ถึงทั ษะ ารวายน้ําใ แ ด็ ใ ามารถ อาชีวิตรอดจา าร ีย
ชีวิตจา ารจมน้ําได (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
ยุทธศา ตร์ที่ 2 นา 62 ขอ 1)

โครง ารฝึ อบรม ลั ตรชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติ จํานวน 35,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย
มวดอื่นๆ (320300) พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารฝึ อบรมชุด

ปฎิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติ พื่อ ริม รางศั ยภาพและความ ขม
แข็งใ แ ทศบาลฯ ใ มีบุคลา รที่ ามารถปฎิบัติ นาที่ชวย

ลือ จาพนั งานใน ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัยระบบ
บัญชา าร ตุ ารควบคุม ั่ง าร ปฎิบัติงาน ภัยฉุ ฉินใ ปน
ระบบรวด ร็ว ทั่นตอ ตุ ารณ์ นับ นุนใ โครง ารจิตอา าพระ
ราชทาน ในระดับพื้นที่มีความ ข็มแข็งและมีความรความชํานาญ
ใน ารจัด ารภัยพิบัติอันจะ งผลใ ประชาชนในชุมชน/ทองถิ่นมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ ิน (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) /2563 ยุทธศา ตร์
ที่ 2 นา 6 ขอ 1)
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โครง าร ง ริมและ นับ นุน ารดํา นินงานอา า มัครป้อง ันภัย
ฝ่ายพล รือน (อปพร.)

จํานวน 10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย
มวดอื่นๆ (320300) พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดฝึ

อบรม ทบทวน พัฒนาศั ยภาพ ารฝึ ซอมแผน ตือนภัย
ตุ ารณ์จริง ของ อปพร. OTOS ทีม ชีพ ภัย ตําบลบาน

าง พื่อ ง ริม นับ นุน ารดํา นินงาน พัฒนาศั ยภาพใ แ ผ
ปฏิบัติงาน และ ตรียมความพรอมใ ความชวย ลือ บื้องตนแ
ประชาชนไดอยางทันทวงทีและ ิดประ ิทธิภาพ ง ุด ตลอดถึง
ารรั ษาความ งบ รียบรอยในทองถิ่น ฯลฯ (ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศา ตร์ที่ 4 นา 99 ขอ 4)

โครง ารอบรม ารมี วนรวมป้อง ันและแ ไขปัญ า มอ ควัน 
และไฟป่า

จํานวน 10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย
มวดอื่นๆ (320300) พื่อ ปนคาใชจายใน ารฝึ อบรมอา า
มัครป้อง ันและควบคุมไฟป่าใ ความรแ ผนําทอง

ถิ่น ประชาชน และ จา นาที่ของรัฐ ไดมีความรความ ขาใจ าร
ป้อง ันไฟป่า มีจิต ํานึ รั ษ์และ วงแ นรั ษาป่า และมี วน
รวมใน ารป้อง ันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ตําบลบาน าง โดย
จาย ปนคาวิทยา ร คาวั ดุอุป รณ์ตางๆ ฯลฯ (ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดายคาใชจายใน ารฝึ อบรมและ าร ขา

รับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แ ไข พิ่ม
ติม, ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาดวย ารจัดซื้อจัดจางและ าร
บริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560, ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561
-2565 ยุทธศา ตร์ที่ 3 นา 99 ขอ 1 )

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

มวดคาวั ดุ (533000) วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ ชน ถานไฟฉายแบตรี่อุป รณ์อิ ล็ ทรอ
นิค ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ฯลฯ
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วั ดุยานพา นะและขน ง จํานวน 10,000 บาท

วั ดุยานพา นะและขน ง (330700) พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ
ยานพา นะและขน ง ํา รับรถดับ พลิง รือรถที่ใชบรร ทา
าธารณภัยใน ารปฏิบัติราช ารของ ทศบาลตําบลบาน
าง ชน ยางรถยนต์ ัญญาณไฟฉุ ฉิน ฟิลม์ รองแ ง ฯลฯ

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น (330800) พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ
ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ํา รับรถบรร ทา าธารณภัยตําบลบาน
าง รือ ครื่องจั รตาง ๆ ที่ใชใน ารปฏิบัติราช ารของ ทศบาล

ตําบลบาน าง ชน น้ํามันดี ซล น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ครื่อง ฯลฯ

วั ดุวิทยาศา ตร์ รือ ารแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

วั ดุวิทยาศา ตร์และ ารแพทย์ (330900) พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ
วั ดุวิทยาศา ตร์ ารแพทย์ ํา รับรถ ชีพ ภัยที่ใชใน ารปฏิบัติ
ราช ารของ ทศบาลตําบลบาน าง ใชปฐมพยาบาลผไดรับบาด
จ็บจา อุบัติ ตุ รือ จ็บป่วยฉุ ฉิน ขน ําลี ผาพันแผล แอล
ฮอล์ ออ ซิ จน ปล ามคนไข ล ยาง ายยาง ถุงมือ น้ํายา

ตางๆ ฯลฯ

วั ดุ ครื่องแตง าย จํานวน 5,000 บาท

วั ดุ ครื่องแตง าย พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องแตง าย ํา รับ
จา นาที่อา า มัคร ผปฎิบัติงานใ แ ราช าร ชน ื้อ
ั๊ ื้อ าง ง ครื่อง มาย ื้อ ะทอนแ ง ฯลฯ

วั ดุ ครื่องดับ พลิง จํานวน 10,000 บาท

วั ดุ ครื่องดับ พลิง (331600) พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ครื่องดับ
พลิง ชน ครื่องดับ พลิง อุป รณ์ดับ พลิง อุป รณ์ ชีพ
ภัย คาถังดับ พลิง คมี คา ปลี่ยน าร คมี ถังดับ พลิง ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 48,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 48,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อ ครื่องรับ งวิทยุ ระบบ VHF / FM จํานวน 48,000 บาท

คุณภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ คาจัดซื้อ ครื่องรับ ง
วิทยุ ระบบ VHF / FM ชนิด มือถือ ขนาด ําลัง ง 5
วัตต์ จํานวน 4 ครื่อง ประ อบดวย : ตัว ครื่อง แทนชาร์ท
แบต ตอรี่ 1 อน ายาง ล็ พับ มาย ตุ : ยานความถี่
ํา รับ นวยงานราช าร VHF 136 - 174 mHz (ตามบัญชีราคา

มาตฐานครุภัณฑ์ ํานั งบประมาณ ธันวาคม 2563)

งานจราจร รวม 12,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 12,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 12,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนน จํานวน 12,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย
มวดอื่นๆ (320300) พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารป้อง ันแ ไข

ปัญ า และลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าลตางๆ ชน วันปี
ใ ม วัน ง รานต์และรณรงค์ มาไมขับ พื่อตระ นั ถึงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ ิน โดย นับ นุนอา าร ลาง
วัน ,อา ารวางและ ครื่องดื่มแ ผปฏิบัติ นาที่ประจําจุดบริ าร
ประชาชนในพื้นที่ตําบลบาน าง ฯลฯ ตามระ บียบ ระทรวง าร
คลังวาดวย ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
, ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แ ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561 ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่
มท0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รื่อง ารซั ซอม
แนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 นา 98 ขอ1)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 397,400 บาท

งบบุคลากร รวม 349,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 349,400 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 349,400 บาท

งิน ดือนพนั งาน ทศบาล (22010) พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน
ทศบาล ัง ัด ํานั ปลัด ทศบาล จํานวน 1 อัตราพรอม งินปรับ
ปรุงประจําปี โดยคํานวณตั้งไวไม ิน 12 ดือน

งบดาเนินงาน รวม 48,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 8,000 บาท
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 3,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบแทนแ พนั งาน ทศบาล ครผดแล ด็ และ
พนั งานจางตามภาร ิจ ัง ัด ํานั ปลัด ทศบาล ที่ไดรับอนุมัติ
ใ ปฏิบัติ นาที่นอ วลาราช าร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ แ พนั งาน
ทศบาล ัง ัด ํานั ปลัด ทศบาล รือผมี ิทธิอื่นซึ่งมี ิทธิ บิ
ได ตามระ บียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร รือไปประชุม อบรม ัมมนา ของ
พนั งาน ทศบาล พนั งานจาง ัง ัด ํานั ปลัด ทศบาล โดย
จาย ปนคา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คา
บริ าร จอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คา
ธรรม นียมใน ารใช นามบิน ปนตน และคาใชจายอื่น ๆที่ ี่ยว
ของ (ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดิน
ทางไปราช าร พ.ศ.2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน รือ
ตาม ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ํา นด

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมตางๆ ของงาน าร
ศึ ษา ัง ัด ํานั ปลัดฯ พื่อไปประชุม อบรม ัมมนาตางๆ ปน
ตน ของพนั งาน ทศบาล (ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน รือตาม
ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ํา นด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

คาไฟฟ้า (340100) พื่อจาย ปนคาไฟฟ้า ํา รับ อาคารศนย์
พัฒนา    ด็ ล็ ตําบลบาน
างและ ถานที่ ที่อยในความรับผิดชอบของ ทศบาลตําบลบาน
าง
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,157,835 บาท
งบบุคลากร รวม 1,383,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,383,100 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 655,100 บาท

งิน ดือนพนั งานคร ทศบาล(220100)
พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งานคร ทศบาล ัง ัด ํานั ปลัด
ทศบาล
จํานวน 2 อัตรา พรอม งินปรับปรุงประจําปี โดยคํานวณตั้งไวไม

ิน 12 ดือน

งินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

พื่อจาย ปน งินคาตอบแทนวิทยฐานะพนั งานคร ทศบาล ัง ัด
ํานั ปลัด ทศบาล จํานวน 2 อัตรา พรอม งินปรับปรุง

ประจําปี โดยคํานวณตั้งไวไม ิน 12 ดือน
คาตอบแทนพนั งานจาง จํานวน 674,000 บาท

งินคาตอบแทนพนั งานจาง (220600) พื่อจาย ปน งินคาจาง
พนั งานจางราย ดือนใ แ พนั งานจางตามภาร ิจและพนั งาน
จางทั่วไป โดยแย ปน
- คาจางพนั งานจางตามภาร ิจของ ํานั ปลัด
ทศบาล จํานวน 3 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไม ิน 12
ดือน ตาม ลั ณฑ์ประ าศ

ของคณะ รรม าร ลางพนั งาน ทศบาล รื่อง มาตรฐานทั่วไป
ี่ยว ับพนั งานจาง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547

- คาจางพนั งานจางทั่วไป ของ ํานั ปลัด ทศบาล จํานวน 1
อัตรา โดยคํานวณ ตั้งจายไวไม ิน 12 ดือน ตาม ลั ณฑ์
ประ าศของคณะ รรม าร ลาง พนั งาน
ทศบาล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง ลงวันที่ 12
พฤษภาคม 2547
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จํานวน 12,000 บาท

งิน พิ่มตางๆ ของพนั งานจาง(220700 พื่อจาย ปน งิน พิ่ม
ตางๆ แ พนั งานจางทั่วไป ของ ํานั ปลัด ทศบาล ชน คาครอง
ชีพ
ชั่วคราว ปนตน จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไม ิน 12
ดือน (ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2

/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รื่อง ซั ซอมแนวทาง าร
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององค์ ร
ป ครอง วนทองถิ่น,

งบดาเนินงาน รวม 912,735 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,800 บาท
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา จํานวน 4,800 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ แ พนั งานคร ัง ัด
ศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตําบลบาน าง รือผมี ิทธิอื่น ซึ่งมี
ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรของอปท.พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 465,935 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ าร จํานวน 84,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจาง มาบริ ารใ ผรับจาง มาทํา ารอยาง นึ่ง
อยางใด ซึ่งมิใช ปน ารประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม ริม ราง
ครุภัณฑ์ รือ ิ่ง อ ราง ฯลฯ ชน คาจาง มารถรับ ง ด็ ล็ ที่
ดอยโอ า ของศนย์พัฒนา ด็ ล็ ตําบลบาน าง คาจาง มาจัด
ทําของขวัญ รือของที่ระลึ คาจาง มาดแลรั ษา ปรับปรุงภมิ
ทัศน์ใ รมรื่น วยงาม และนาอย ของ ศนย์พัฒนา ด็ ล็ โดย
ถาง ญา, ตัด ญา, ใ ปุ๋ย, ดแลรั ษาตนไม รือที่ าธารณะ, ดแล
รั ษาความ ะอาดอาคาร ถานที่, รวมถึงคาจาง มาอื่นๆ ที่ ปน
ิจ ารในอํานาจ นาที่ และ ปนประโยชน์ของ ศนย์พัฒนา ด็
ล็ ตําบลบาน าง (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ยุทธศา ตร์ที่ 2 นา 65 ขอ 6)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร รือไปประชุม อบรม ัมมนา ของ
พนั งานคร และพนั งานจาง ัง ัดศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
ตําบลบาน าง โดยจาย ปนคา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาที่พั คาบริ าร จอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน ปนตน ของ พนั งานคร
และพนั งานจาง และคาใชจายอื่น ๆที่ ี่ยวของ (ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร พ

.ศ.2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน รือตาม ฎ มาย
ระ บียบ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ํา นด)

คาใชจายใน ารพัฒนาผประ อบวิชาชีพคร ศพด. จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจาย ารพัฒนาพนั งานครและบุคลา รทาง าร
ศึ ษาของ ทศบาล ายงาน าร อน ตามประ าศ ทจ. รื่อง ลั

ณฑ์และ งื่อนไข ี่ยว ับ ารพัฒนาพนั งานครและบุคลา รทาง
ารศึ ษา ทศบาล ายงาน าร อน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวัน

ที่ 10 พฤษภาคม 2562 (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/พ.ศ.2564 ยุทธศา ตร์ที่ 2

นา 8 ขอ 2)
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คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 10,000 บาท

- คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม พื่อจาย ปนคาธรรม นียมและคา
ลงทะ บียนตาง ๆ ของพนั งานคร และพนั งานจาง ัง ัดศนย์
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตําบลบาน าง พื่อไปประชุม อบรม
ัมมนาตางๆ ปนตน (ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคา

ใชจายใน ารฝึ อบรมขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557
และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน รือตาม
ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ํา นด)

โครง ารจัด ิจ รรมงานวิชา ารของศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
ตําบลบาน าง

จํานวน 6,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัด ิจ รรมจัดนิทรรศ ารงาน
วิชา าร ิจ รรมมอบวุฒิบัตร และใ ความรใน รื่องพัฒนา าร
ด็ ใ ับผป ครองและครผดแล ด็ และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
ปน ฯลฯ (ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน
ารฝึ อบรมและ าร ขารับฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ

.2557 และที่แ ไข พิ่ม ติม,ตามตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ

.2561– 2565) ยุทธศา ตร์ที่ 2
นา 68 ขอ 16)

โครง ารจัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ด็ และ ยาวชนตําบลบาน าง จํานวน 6,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดอบรมใ ความรดานคุณธรรม
จริยธรรม และทั ษะใน ารดํา นินชีวิตใน ังคมไดอยางมีความ
ุข โดยจาย ปนคาป้ายผาโครง าร คาอา าร และ ครื่องดื่ม และ

คาใชจายอื่นๆ ที่จํา ปน ฯลฯ ใ แ ด็ และ ยาวชนตําบลบาน
าง พื่อใ ผ ขารวม ิจ รรมมีความรความ ขาใจใน ลั ธรรมคํา
อน และ ามารถนําไปใชใน ารดํา นินชีวิตไดอยาง มาะ
ม และ ามารถอยรวม ันไดอยางมีความ ุข (ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมและ าร ขา

รับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แ ไข พิ่ม
ติม,(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ที่ 2

นา 67 ขอ 12)
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โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ารขับ คลื่อน ครือขาย ภา ด็ และ ยาวชน
ตําบลบาน าง

จํานวน 6,000 บาท

พื่อ ปนคาใชจายใน ารพัฒนาศั ยภาพ ารขับ คลื่อน ครือขาย
ภา ด็ และ ยาวชนตําบลบาน าง พื่อพัฒนาศั ยภาพ ด็ และ
ยาวชนใ ไดแ ดงออ และมี วนรวมใน ารจัด ิจ รรมที่ ราง
รรค์รวม ัน (ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รื่องซั ซอมแนว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น,พรบ. ง ริม ารพัฒนา ด็ และ
ยาวชนแ งชาติ พ.ศ.2550 และที่แ ไข พิ่ม ติม, นัง ือ ระทรวง
ม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท 0816.5/ว 4676 ลงวัน
ที่ 21 ิง าคม 2560, ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561- 2565) ยุทธศา ตร์ที่ 2 นา 64 ขอ 2)

โครง ารพัฒนาศั ยภาพทาง ารศึ ษาศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
ตําบลบาน าง

จํานวน 6,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารดํา นินโครง าร ชน คาวั ดุอุป รณ์
ตางๆ คาป้ายโครง าร ป้ายแ ดงจุดตางๆ คา อ าร และคาใช
จายอื่นๆ ที่จํา ปน ฯลฯ (ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
คาใชจายใน ารฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา
นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แ ไข พิ่ม ติม,(ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น พ.ศ.2561–2565)ยุทธศา ตร์ที่ 2 นา 67 ขอ 11)
โครง าร ง ริม ารจัด ิจ รรมนันทนา าร ํา รับ ด็ และ ยาวชน
นื่องในวัน ด็ แ งชาติ

จํานวน 6,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัด ิจ รรมนันทนา าร นื่องในวัน
ด็ แ งชาติ ของศนย์พัฒนา ด็ ล็ ใน ัง ัด ทศบาลตําบลบาน
าง

โดยจาย ปนคาวั ดุอุป รณ์ ครื่องดื่ม คาป้าย คา ื่อ ิ่งพิมพ์
คาจาง มาตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา ปน ฯลฯ (ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศา ตร์ที่ 2 นา 64
ขอ 1)
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โครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา จํานวน 316,935 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน าร นับ นุน ารบริ าร ถานศึ ษา โดย
แย ปน
- คาอา าร ลางวันแ ด็ อนวัย รียนในศนย์พัฒนา ด็ ล็
ทศบาลตําบลบาน าง จํานวน 221,235 บาท จํานวน ด็ 43
คน จํานวน 245 วันๆละ 21 บาท/คน/วัน
- คาใชจายใน ารจัด าร รียน าร อน(คาราย ัว) ชน ื่อ าร
รียน าร อนวั ดุ ํานั งาน วั ดุงานบานงานครัว ครื่อง ลนใน
รมและ ลางแจง ํา รับ ด็ ล็ ในศนย์พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
ตําบลบาน างฯลฯ จํานวน 43 คนๆละ 1,700
บาท จํานวน 73,100 บาท
- คาใชจายใน ารจัด ารศึ ษา ํา รับศนย์พัฒนา ด็ ล็ (ศพด
.) จํานวน 22,600 บาท (20 คน) จัด รร ํา รับ ด็
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศพด. ทศบาลตําบลบาน าง ชน คา
นัง ือ รียน คา ครื่องแบบนั รียน คาอุป รณ์ าร รียน คา
ิจ รรมพัฒนาผ รียน ฯลฯ(ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา

ดวยรายไดและ ารจาย งินของ ถานศึ ษา ัง ัดองค์ รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ.2562, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั

ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่ว
ไปดาน ารศึ ษาขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศา ตร์ที่ 2 นา 70 ขอ 20)

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม(320400) พื่อจาย ปนคาบํารุงรั ษา
และซอมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์ ินตางๆที่ชํารุด ีย ายใ มี
ภาพที่ใชงานไดตามป ติ ชน ครื่องคอมพิว ตอร์ พัดลมติดผนัง

ของศนย์พัฒนา ด็ ล็ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 442,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ ํานั งาน ครื่องใชตาง ๆ ชน าอี้
ตางๆ โต๊ะตางๆ ตตางๆ ระดาษ แฟ้ม ปา า ดิน อ ระดาษ
ไข คาจัดซื้อน้ํา ะอาด ฯลฯ ของศนย์พัฒนา ด็ ล็ ตําบลบาน
าง

วั ดุงานบานงานครัว จํานวน 437,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้ออา าร ริม (นม) ํา รับ ด็ ล็ ในศนย์
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตําบลบาน าง ัง ัด ทศบาลตําบลบาน
าง และ ด็ นั รียนในโรง รียน ัง ัด ํานั งานคณะ รรม าร
ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ.) ใน ขตพื้นที่ โดยแย ปน

1.นม ย อชทีและนมพา จอร์ไร ์ ํา รับโรง รียนประถมศึ ษา
จํานวน 2 แ ง จํานวน งิน 360,000 บาท ในภาค ารศึ ษา
ที่ 2 / 2564 และภาค ารศึ ษาที่ 1 / 2565
2. นม ย อชที และนมพา จอร์ไร ์ ํา รับศนย์พัฒนา ด็ ล็
จํานวน 1 แ ง จํานวน งิน 77,000 บาท (ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8

ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษาขององค์ รป ครอง
วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565) ตามแผนพัฒนาทอง

ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์ที่ 2 นา 68 ขอ 14,15

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ์
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ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ จํานวน 22,000 บาท
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พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ฯ(จอขนาดไมนอย วา19
นิ้ว) จํานวน 1 ครื่อง โดยมีคุณ มบัติพื้นฐานดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 6 แ น
ลั (6 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ า พื้นฐานไมนอย
วา 3.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่

ตองใชความ ามารถใน ารประมวลผล ง จํานวน 1
นวย - นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจํา

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไม
นอย วา 9 MB – มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมี
คุณลั ษณะอยางใดอยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้ 1) ปนแผงวงจร
พื่อแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี นวยความจ า ขนาดไม
นอย วา 2 GB รือ 2) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้ง
อยภายใน นวยประมวลผล
ลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช นวยความ

จํา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไมนอย วา 2 GB รือ 3) มี นวย
ประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช นวยความ
จํา ลั ใน ารแ ดงภาพ ขนาดไมนอย วา 2 GB
- มี นวยความจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มีขนาดไม
นอย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บขอมล ชนิด SATA รือ ดี วา ขนาดความจุไม
นอย วา 1 TB รือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
วา 250 GB จํานวน 1 นวย

- มีDVD-RW รือดี วา จํานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จํานวน ไมนอย วา 1
ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย
วา 3 ชอง

- มีแป้นพิมพ์และ มา ์
- มีจอแ ดงภาพขนาดไมนอย วา 19 นิ้ว จํานวน 1 นวย
(รายละ อียดตาม ณฑ์ราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด
าอุป รณ์และระบบคอมพิว ตอร์ ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) ระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐ ิจและ ังคม
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งบเงินอุดหนุน รวม 840,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 840,000 บาท
งินอุด นุน วนราช าร

งินอุด นุน วนราช าร จํานวน 840,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร (610200) อุด นุนโรง รียนบาน างและ
โรง รียนบาน ัน วียงใ ม จํานวน 840,000 บาท พื่ออุด นุนใ
ับโรง รียนบาน างและโรง รียนบาน ัน วียงใ ม ปนคาจางจัด

ทําอา าร ลางวัน ํา รับ ด็ นั รียน โรง รียนบาน างโรง รียน
บาน ัน วียงใ ม ซึ่ง ปนโรง รียนประถมศึ ษาใน ขตพื้นที่ ตั้งแต
ชั้น อนประถม ถึงชั้นประถมศึ ษาปีที่ 6 จํานวน 200 คน ๆ
ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน (ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8

ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปดาน ารศึ ษาขององค์ รป ครอง
วนทองถิ่น ประจําปีงบประมณ พ.ศ. 2565) ตามแผนพัฒนาทอง

ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์ที่ 2 นา 65 ขอ 8

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 912,000 บาท

งบบุคลากร รวม 403,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 403,000 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 403,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน ทศบาล(220100) พื่อจาย ปน งิน ดือน
พนั งาน ทศบาลของ ํานั ปลัด ทศบาลพรอม งินปรับปรุง
ประจําปีโดยคํานวณตั้งไวไม ิน 12 ดือน จํานวน 1 อัตรา
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งบดาเนินงาน รวม 229,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 183,000 บาท
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน์แ องค์ รป ครอง วน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน์แ อปท.(310100
) พื่อจาย ปนคาใชจาย ดังนี้
คาใชจายอา า มัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 120,000 บาท พื่อ
จาย ปนคาตอบแทนใ แ อา า มัครบริบาลทองถิ่นใน ารดแลผ
งอายุ ผพิ าร ผป่วย รื้อรัง พื่อพัฒนาศั ยภาพ ารดแล ง ริม

ใ ผ งอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมีคุณภาพชีวิตและ ุขภาวะที่ดี ทั้งทาง
ดานราง าย จิตใจ อารมณ์ และ ังคม จํานวน 2 คนๆ ละ 5,000
บาท ตอคน ตอ ดือน รวม 12 ดือน ( ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่มท 0808.2/ ว 3749 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2564 รื่อง ารซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององค์ รป ครอง วนทอง
ถิ่น , นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0819.2/ว2318
ลงวันที่ 21 มษายน 2564) ( ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ

.2561 - 2565) พิ่ม ติม / ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 / พ.ศ.2564
ยุทธศา ตร์ที่ 2 นา 8 ขอ 1 )

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 3,000 บาท

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ( 310300) พื่อจาย
ปนคาตอบแทนแ พนั งาน ทศบาล ัง ัด ํานั ปลัด ทศบาลที่ได
รับอนุมัติใ ปฏิบัติ นาที่นอ วลาราช าร

คา ชาบาน จํานวน 60,000 บาท

คา ชาบาน(310400) พื่อจาย ปนคา ชาบานใ แ พนั งาน
ทศบาล ัง ัด ํานั ปลัด ทศบาล ซึ่งมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขาราช าร วนทอง

ถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2548 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ
.2562
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ค่าใช้สอย รวม 16,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 8,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร รือไปประชุม อบรม ัมมนา ของ
พนั งาน ทศบาล ัง ัด ํานั ปลัด ทศบาล โดยจาย ปนคา บี้ย
ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ าร จอดรถ ณ ทา
อา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน ปนตน ของ พนั งาน ทศบาล และคาใชจายอื่น ๆที่ ี่ยว
ของ (ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดิน
ทางไปราช าร พ.ศ.2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน รือ
ตาม ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ํา นด)

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 8,000 บาท

พื่อจาย ปนคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมตางๆ ัง ัด ํานั
ปลัดฯ พื่อไปประชุม อบรม ัมมนาตางๆ ปนตน ของพนั งาน
ทศบาล (ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน
ารฝึ อบรมขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่

แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน รือตาม ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ํา นด)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วั ดุวิทยาศา ตร์ รือ ารแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

คาวั ดุวิทยาศา ตร์ รือ ารแพทย์ (330900 ) พื่อจาย ปนคาจัด
ซื้อวั ดุวิทยาศา ตร์ รือ ารแพทย์ของ วน าธารณ
ุขฯ ชน าร คมี ําจัดศัตรพืชน้ํายา คมี ําจัดล น้ํายุง

ลาย พรอม วนผ มอื่น ๆ ทรายอะ บท และวัคซีนป้อง ันโรคพิษ
ุนัขบา าร คมีอื่นๆ ยา ามัญประจําบาน รือ วชภัณฑ์

ตางๆ ํา รับใชใน ารป้อง ันและควบคุมโรคตางๆ ฯลฯ ( ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศา ตร์
ที่ 2 นา 71 ขอ 2 )

วันที่พิมพ์ : 11/11/2564  15:40:59 นา : 51/83



งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์ าร ษตร

คาจัดซื้อ ครื่องพน มอ ควัน แบบ ULV จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องพน มอ ควันแบบละอองฝอย ครื่อง
พน าร คมี ชนิดฝอยละออง (VLV) แบบ ะพาย ลัง จํานวน1
ครื่อง
พื่อป้อง ันและควบคุมโรคไข ลือดออ ในพื้นที่ ทศบาลตําบล
บาน าง โดยมีคุณลั ษณะ ฉพาะ ดังนี้
1. ระบบ ครื่องยนต์ 2 จัง วะ 1 บ
2. ําลังแรงมา ครื่องยนต์ไมต่ํา วา 4 แรงมา
3. ถาบรรจุน้ํามัน ชื้อ พลิง ไมนอย วา 1.0 ลิตร
4. ถังบรรจุ าร คมี ไมนอย วา 12 ลิตร
5. มี นัง ือคมือ ารใชงานประจํา ครื่อง
6. รับประ ัน ารใชงานไมนอย วา 1 ปี
(รายละ อียดตามแบบและราคาที่มีจํา นายตามทองตลาด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
งินอุด นุนองค์ รประชาชน

งินอุด นุน อ ชน (610300) จํานวน 180,000 บาท

งินอุด นุนองค์ รประชาชน ( 610300 ) พื่ออุด นุนใ ับคณะ
รรม าร มบาน รืออา า มัคร าธารณ ุขประจํา ม

บาน ํา รับ นับ นุน ารดํา นินงานตามแนวทางโครง ารพระ
ราชดําริดาน าธารณ ุขในระดับ มบาน จํานวน 9 มบานๆ
ละ 20,000 บาท โดยจัดใ มี ารอบรมใ ความร ารศึ ษาด
งาน ฯลฯ ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว74 ลง
วันที่ 8 ม ราคม 2553, นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว.1745 ลงวันที่ 31 ิ่ง า
คม 2560 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท.0808.2/ว
3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 รือตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่

ี่ยวของ
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งานโรงพยาบาล รวม 62,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 62,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 62,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง ารป้อง ันและแ ไขปัญ ายา พติด จํานวน 6,000 บาท

พื่อ ปนคาใชจายจัด ิจ รรม ศึ ษาดงาน ฝึ อบรม ฯลฯ โดย จัด
ิจ รรมรณรงค์ป้อง ันและแ ไขปัญ ายา พติดใ แ ด็

และ ยาวชน ใ ตระ นั ถึงพิษภัยและ างไ ลจา ยา พ
ติด าร รางภมิคุม ันยา พติดใน ด็ และ ยาวชนนอ ถาน
ศึ ษา ารจัดอบรม จัด ิจ รรมรณรงค์ ารบําบัดรั ษา
ฟื้นฟ (ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่มท 0808.2/ ว
3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รื่อง ารซั ซอมแนวทาง าร
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององค์ ร
ป ครอง วนทองถิ่น ,ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใช
จายใน ารฝึ อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รือ

ตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ ( ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศา ตร์ที่ 4 นา 101ขอ1 )

โครง ารป้อง ันและควบคุมโรคพิษ ุนัขบา จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวัคซีนพิษ ุนัขบา และวั ดุ ารแพทย์ วั ดุ
ประชา ัมพันธ์ ชน แผนไวนิลประชา ัมพันธ์ แผนพับประชา
ัมพันธ์ ฯลฯ ใ แ ัตว์ ลี้ยง ัตว์จรจัด รือ ัตว์ ลี้ยงที่อยในที่
าธารณะ ชน วัด โรง รียน วน าธารณะ ฯลฯ (ตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่มท 0808.2/ ว 3749 ลงวัน

ที่ 30 มิถุนายน 2564 รื่อง ารซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององค์ รป ครอง วน
ทองถิ่น และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รือตามระ บียบ
และ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ( ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565) ยุทธศา ตร์ที่ 2 นา 74 ขอ 9 )
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โครง ารอบรม ารป้อง ันโรค อด ์และโรคติดตอทาง พศ ัมพันธ์ จํานวน 6,000 บาท

พื่อ ปนคาใชจายใน ารจัด ารอบรมใ ความรใน ารป้อง ันโรค
อด ์แ ประชาชน คาวิทยา ร คาวั ดุอุป รณ์ตาง ๆ ฯลฯ พื่อใ
ความร รื่อว ุขภาวะทาง พศ โรค อด ์ และโรคติดตอทาง พศ
ัมพันธ์ ามารถป้อง ันและแ ไขปัญ าโรค อด ์และโรคติดตอ

ทาง พศ ัมพันธ์ไดอยางถ ตอง (ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่มท 0808.2/ ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 รื่อง ารซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององค์ รป ครอง วน
ทองถิ่น ,ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 รือตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ ( ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศา ตร์
ที่ 2 นา 72 ขอ 4 )
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โครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ ารใ ความรใน ารป้อง ันโรคติด ชื้อไวรั
โคโรนา 2019 (COVID 19)

จํานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัด ารอบรมใ ความรใน ารป้อง ัน
โรคติด ชื้อไวรั โคโรนา 2019 ( COVID-19 ) คาวิทยา ร คาวั ดุ
อุป รณ์ตาง ๆ ฯลฯ พื่อใ ความร รื่อง โรคติด ชื้อไวรั โคโร
นา 2019 ( COVID-19 ) ามารถป้อง ันตน องและคนในชุมชน
ไดอยางถ ตอง (ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่มท
0808.2/ ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รื่อง ารซั ซอม

แนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น ,ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
คาใชจายใน ารฝึ อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา
นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9 มษายน 2563 นัง ือ
รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0819.3/ว
1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นัง ือ รม ง ริม าร

ป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1433 ลงวันที่ 14
พฤษภาคม 2563 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ ว 2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 , นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2564 และตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว

ของ ) ( ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 /พศ.2563 ยุทธศา ตร์ ที่ 2 นา 8
ขอ 1 )

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 578,600 บาท

งบบุคลากร รวม 494,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 494,800 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 323,800 บาท

งิน ดือนพนั งาน ทศบาล (220100) พื่อจาย ปน งิน ดือน
พนั งาน ทศบาลและ งินปรับปรุง งิน ดือน ัง ัด ํานั ปลัด
ทศบาล โดยคํานวณตั้งไวไม ิน 12 ดือน จํานวน 1 อัตรา
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คาตอบแทนพนั งานจาง จํานวน 171,000 บาท

คาตอบแทนพนั งานจาง (220600) พื่อจาย ปนคาตอบแทน
พนั งานจางราย ดือน ใ แ พนั งานจางตามภาร ิจ ัง ัด ํานั
ปลัด ทศบาล จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งไวไม ิน 12
ดือน

งบดาเนินงาน รวม 83,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 67,800 บาท
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 3,000 บาท

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร (310300) พื่อจาย
ปน
คาตอบแทน ารปฏิบัติราช ารนอ วลาราช ารใ แ พนั งาน
ทศบาล พนั งานจางตามภาร ิจ ัง ัด ํานั ปลัด ทศบาลที่ไดรับ
อนุมัติใ ปฏิบัติ นาที่นอ วลาราช าร

คา ชาบาน จํานวน 60,000 บาท

คา ชาบาน (310400) พื่อจาย ปนคา ชาบาน / คา ชาซื้อบานใ
แ พนั งาน ทศบาล ัง ัด ํานั ปลัด ทศบาล ซึ่งมี ิทธิ บิ ได
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขาราช าร
วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2548 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ

ที่ 4 พ.ศ.2562
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา จํานวน 4,800 บาท

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร(310500) พื่อจาย ปน งินชวย ลือ
ารศึ ษาบุตรใ แ พนั งาน ทศบาล ัง ัดปลัด ทศบาล รือผมี
ิทธิอื่น ซึ่งมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรของอปท.พ.ศ.2563 ,และ
ระ บียบ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ีีียวของ
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ค่าใช้สอย รวม 16,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 8,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร รือไปประชุม อบรม ัมมนา ของ
พนั งาน ทศบาล ัง ัด ํานั ปลัด ทศบาล โดยจาย ปนคา บี้ย
ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ าร จอดรถ ณ ทา
อา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน ปนตน ของ พนั งาน ทศบาล และคาใชจายอื่น ๆที่ ี่ยว
ของ (ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดิน
ทางไปราช าร พ.ศ.2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน รือ
ตาม ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ํา นด)

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 8,000 บาท

พื่อจาย ปนคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมตางๆ ัง ัด ํานั ปลัด
ทศบาล พื่อไปประชุม อบรม ัมมนาตางๆ ปนตน ของพนั งาน
ทศบาล (ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แ ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน รือตาม ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ํา นด)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 6,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 6,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 6,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง าร ําจัดขยะแบบครบวงจร จํานวน 6,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดอบรมโครง าร ําจัดขยะแบบครบ
วงจร พื่อ ปน าร ง ริมใ ประชาชนตําบลบาน างชวย ันคัด
แย ขยะจา ตนทาง าร ําจัดขยะมลฝอย ขยะ ปีย ิ่ง
ปฏิ ล และน้ํา ีย พื่อควบคุมและ ําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอ
ุขภาพอนามัย วั ดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน อี ทั้ง

ยัง ปน ารอนุรั ษ์ทรัพยา รธรรมชาติ และ ิ่งแวดลอม (ตาม
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่มท 0808.2/ ว 3749 ลง

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 รื่อง ารซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององค์ รป ครอง วน
ทองถิ่น, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รือตามระ บียบและ นัง ือ
ั่ง ารที่ ี่ยวของ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ

.2561-2565) ยุทธศา ตร์ที่ 3 นา 93 ขอ 3
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งานบาบัดน้าเสีย รวม 6,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 6,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 6,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง ารบริ ารจัด ารน้ํา ียจา โรงงานปลา ม จํานวน 6,000 บาท

พื่อ ปนคาใชจายใน ารจัดอบรมโครง ารบําบัดน้ํา ียจา าร
ทําปลา ม พื่อ ปน ารอนุรั ษ์ทรัพยา รธรรมชาติ และลดมลพิษ
อนปลอยลง ว๊านพะ ยา (ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวน

ที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รื่อง
ารซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ

.2565 ขององค์ ารป ครอง วนทองถิ่น รือตามระ บียบและ
นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวของ) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ

.2561-2565) ยุทธศา ตร์ที่ 3 นา 92 ขอ 2
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 108,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 108,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 108,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิตผ งอายุ จํานวน 40,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย
มวดอื่นๆ โครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิตผ งอายุ พื่อจาย ปนคา

ใชจายใน ารอบรม พิ่มพนศั ยภาพความร ทั ษะ ใน ารดแล
ตน อง พื่อใ ดํารงชีวิตใน ังคมไดอยางมีความ ุข ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือประชาชนตาม

อํานาจ นาที่ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่นพ.ศ. 2560 พรบ.ผ
งอายุ พ.ศ. 2546 ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใช

จายใน ารฝึ อบรม และ ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่นดวนที่
ุด ที่ มท 0810.6/ว24 ลงวันที่4ม ราคม 2561 และ นัง ือ ั่ง
ารที่ ี่ยวของ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ

.2561-2565) ยุทธศา ตร์ที่ 2 นา 77 ขอ 4
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โครง ารพัฒนา ครือขายพิทั ษ์ ิทธิ ด็  ตรี และ ยาวชน จํานวน 6,000 บาท

โครง ารพัฒนา ครือขายพิทั ษ์ ิทธิ ด็ ตรี และ ยาวชน พื่อ
จาย ปนคาใชจายใน ารอบรม ประชุม จัด ิจ รรมแ ไขปัญ า
ทางอาชญา รรม โรค อด ์ ารละ มิด ิทธิ ด็ และ ตรีฯ แ ภาคี
ครือขายพิทั ษ์ ิทธิ ด็ ตรี และ ยาวชน ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมและ าร ขารับ ารฝึ
อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์ที่ 2 นา 77 ขอ 7

โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ลุม ตรีตําบลบาน าง จํานวน 30,000 บาท

โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ลุม ตรีตําบลบาน าง พื่อจาย ปนคา
ใชจายใน ารจัด ิจ รรมตางๆ แ ลุม ตรี ตลอดถึง ิจ รรมวัน
ตรี า ล, วัน ตรีไทย และ ิจ รรมอื่นๆ ที่ ปน

ประโยชน์ ชน ารประ วดทําอา าร ารอบรมอาชีพ ริม าร
แ ดงตางๆ ฯลฯ พื่อ ง ริมพัฒนาศั ยภาพ ลุม ตรีใ มีความ
ขมแข็ง และ ามารถนําความรไปใชใน ารประ อบ
อาชีพ ามารถลดรายจาย พิ่มรายไดแ ครัว รือน ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม และ าร ขา

รับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2557 ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใชจายใน ารจัดงาน าร

จัด ารแขงขัน ีฬา และ งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน ีฬาของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์ที่ 2 นา 76 ขอ 2

โครง ารพัฒนาศั ยภาพคณะทํางานศนย์พัฒนาครอบครัว (ศพด.) จํานวน 6,000 บาท

โครง ารพัฒนาศั ยภาพคณะทํางานศนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค
.) พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดอบรมประชุม รือจัด ิจ รรม
ใ ความร พื่อพัฒนาศั ยภาพคณะทํางานศนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนตําบลบาน างใ มีความรความ ามารถ ใน ารบริ าร
จัด าร ารป้อง ันและแ ไขปัญ าครอบครัว ฯลฯ ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมและ าร ขา

รับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์ที่ 4 นา 102 ขอ 2
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โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ครือขายดาน ารพัฒนา ังคม จํานวน 6,000 บาท

โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ครือขายดาน ารพัฒนา ังคม พื่อจาย
ปนคาใชจายใน ารอบรม จัด ิจ รรมของ ครือขายดาน าร
พัฒนา ังคม ชน อพม. อผ . อพม . อช.ฯ พื่อ พิ่มความรทั ษะ
ใน ารทํางาน ับ ังคมใ มีประ ิทธิภาพ ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมและ าร ขารับ าร ฝึ
อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์ที่ 4 นา 101 ขอ 1

โครง าร ง ริมและ นับ นุน ลุมอาชีพตําบลบาน าง จํานวน 20,000 บาท

โครง าร ง ริมและ นับ นุน ลุมอาชีพตําบลบาน าง พื่อจาย
ปนคาใชจายใน าร ง ริม ลุมอาชีพตางๆ พื่อ ง ริม าร
ประ อบอาชีพ ริม โดย ารจัดซื้อวั ดุอุป รณ์ตางๆ รวมถึง าร
ง ริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ินคาตางๆ ใ มีคุณภาพ และได

มาตรฐาน ปนตน พื่อใ ประชาชนมีรายได พียงพอ ับรายจายที่
จํา ปน ามารถ พิ่มรายไดแ ครัว รือน ปนชุมชน ขมแข็ง และ
ามารถพึ่งพาตน องได ตามแนวทาง ศรษฐ ิจพอ พียง ตาม

ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมและ
าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศา ตร์ที่ 1 นา 55
ขอ 3
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 10,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง าร นับ นุน ารแขงขัน ีฬา พื่อ ุขภาพ จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัด ารแขงขัน ีฬา พื่อ
ุขภาพ ํา รับพนั งาน ทศบาล ด็ ยาวชนและประชาชน

ตําบลบาน างและ นับ นุน ารแขงขัน ีฬาประ ภทตางๆ พื่อ
ใ มี ุขภาพที่ดี ามารถใช วลาวางใ ิดประโยชน์ พื่อ างไ ล
จา ปัญ ายา พติด (ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รื่อง ซั

ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2565 ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น,ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ.2561 – 2565 ยุทธศา ตร์ที่ 2 นา 81 ขอ 9
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 90,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร จํานวน 20,000 บาท

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร (320200) พื่อจาย ปนคา
ใชจาย ดังนี้
-คาใชจายในพิธีทางศา นา รัฐพิธี และงานประ พณีทองถิ่น
ตางๆ จํานวน 20,000 บาท พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดงาน
พิธีตางๆ งานประ พณีทองถิ่นตางๆและ ขารวม ิจ รรมตางๆ ซึ่ง
ปนวัน ําคัญของทางราช าร ชน วันปิยม าราช งานจัด
นิทรรศ ารตางๆ และประ วด ารแขงขันฯลฯและจาย ปนคาจัด
ทําซุม ฉลิมพระ ียรติ คาต แตง ถานที่ คาจัดซื้อผาแพร ผา
ริ้ว ธงชาติ ป้าย คาพานพุม พวงมาลา คาวั ดุอุป รณ์ คา
อา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาของขวัญของรางวัล ใ แ ผ
ขารวม ิจ รรม รือผ ขารวมพิธีทางศา นา และงานประ พณีพื้น
บานตางๆและคาใชจายอื่นๆที่จํา ปน ฯลฯ (ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัดงานฯ พ.ศ.2559
, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่มท 0808.2/ว 3749

ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององค์ รป ครอง วน
ทองถิ่น, นัง ือคณะ รรม ารวินิจฉัยปัญ า ารจัดซื้อจัดจางและ
ารบริ ารงานพั ดุภาครัฐ ดวนที่ ุด ที่ ค ( วจ.) 0404.2/ว
119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวของ
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง ารจัด ิจ รรม นื่องในวัน ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท ม ด็จ
พระ จาอย ัวม าวชิราลง รณ บดินทร ทพยวราง ร รัช าลที่ 10

จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัด ิจ รรม นื่องในวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา ม ด็จพระ จาอย ัว รัช าล
ที่ 10 (28 ร ฎาคม) โดยจาย ปน คาจัด ถานที่และคาใชจาย
อื่นๆที่จํา ปน ฯลฯ พื่อถวายความจงรั ภั ดีตอ ถาบันพระม า
ษัตริย์ (ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจาย

ใน ารจัดงานฯ พ.ศ.2559, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน

ที่ 30 มิถุนายน 2564 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององค์ รป ครอง วน
ทองถิ่น,ตามแผนพัฒนาทองถิ่น , นัง ือคณะ รรม ารวินิจฉัย
ปัญ า ารจัดซื้อจัดจาง และ ารบริ ารงานพั ดุภาครัฐ ดวนที่
ุด ที่ ค( วจ.) 0404.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 และ
นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวของ,ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ

.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 /พ.ศ

.2564 ยุทธศา ตร์ที่ 2 นา 9 ขอ 1)
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โครง ารจัด ิจ รรมวันคลายวัน ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท ม
ด็จพระปรมินทร ม าภมิพลอดุลย ดช บรมนาถบพิตร

จํานวน 6,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดนิทรรศ าร ฉลิมพระ ียรติพระ
บาท ม ด็จพระปรมินทรม าภมิพล อดุลย ดช บรมนาถบพิตร(5
ธันวาคม) โดยจาย ปนคาจัด ถานที่ และคาใชจายอื่นๆที่จํา
ปน ฯลฯ (ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใช
จายใน ารจัดงานฯ พ.ศ.2559,(ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2564 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2565 ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น, นัง ือ
คณะ รรม ารวินิจฉัยปัญ า ารจัดซื้อจัดจาง และ ารบริ ารงาน
พั ดุภาครัฐ ดวนที่ ุด ที่ ค( วจ.) 0404.2/ว 119 ลงวันที่ 9
มีนาคม 2561 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวของ,ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ
.2564 ยุทธศา ตร์ที่ 2 นา 24 ขอ 1)

โครง ารประ พณีบวง รวงพอขุนงํา มือง จํานวน 5,000 บาท

พื่อ ปนคาใชจายใน าร นับ นุน ารจัดงานบวง รวงพอขุนงํา
มืองประจําปี ชน คาจัดซื้อ ครื่อง ั าระ ครื่องบวง รวง คา
ต แตงลํา รือ คาทํา ลี่ยง ฯลฯ และ ขารวม ารจัดงานบวง รวง
พอขุนงํา มืองของจัง วัดพะ ยา (ตาม นัง ือคณะ รรม าร
วินิจฉัยปัญ า ารจัดซื้อจัดจาง และ ารบริ ารงานพั ดุภาค
รัฐ ดวนที่ ุด ที่ ค( วจ.) 0404.2/ว119 ลงวัน
ที่ 9 มีนาคม 2561 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยวของ,ตามแผน
พัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565)ยุทธศา ตร์ที่ 2 นา 83 ขอ 17)

โครง ารประ พณี รงน้ําพระธาตุวัดโบ ถ์ จํานวน 6,000 บาท

พื่อ ปนคาใชจายใน าร นับ นุน นับ นุน ารจัดงาน รงน้ํา
พระธาตุวัดโบ ถ์ มที่ 1 ชน คา ังฆทาน และคาใชอื่นๆ ที่จํา
ปน ฯลฯ (ตาม นัง ือคณะ รรม ารวินิจฉัยปัญ า ารจัดซื้อจัด
จาง และ ารบริ ารงานพั ดุภาครัฐ ดวนที่ ุด ที่ ค( วจ
.) 0404.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นที่ ี่ยวของ,ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
)ยุทธศา ตร์ที่ 2 นา 82 ขอ 11)
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โครง ารประ พณี รงน้ําพระธาตุวัดศรีบุญ รือง ม.1 (วัดบาน าง
ใต)

จํานวน 6,000 บาท

พื่อ ปนคาใชจายใน าร นับ นุน นับ นุน ารจัดงาน รงน้ํา
พระธาตุวัดศรีบุญ รือง มที่ 1 ชน คา ังฆทาน และคาใชอื่นๆ ที่
จํา ปน ฯลฯ (ตาม นัง ือคณะ รรม ารวินิจฉัยปัญ า ารจัดซื้อ
จัดจาง และ ารบริ ารงานพั ดุภาครัฐ ดวนที่ ุด ที่ ค( วจ
.) 0404.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นที่ ี่ยวของ,ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
)ยุทธศา ตร์ที่ 2 นา 82 ขอ 12)

โครง ารวันแมแ งชาติ จํานวน 6,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัดงานวันแมแ งชาติ ชน คาจัด
ถานที่ คา ชา ครื่อง ียง คาตอบแทน ารแ ดงตางๆ และคาใช

จายตางๆ ฯลฯ พื่อแ ดงออ ถึงความ ตัญญ ต วทีตอ
มารดา และ ง ริม ิจ รรมที่ ปนแบบอยางที่ดีแ ังคม(ตาม
นัง ือ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัด

งานฯ พ.ศ.2559, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รื่อง ซั ซอมแนว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น, นัง ือคณะ รรม ารวินิจฉัยปัญ า
ารจัดซื้อจัดจาง และ ารบริ ารงานพั ดุภาครัฐ ดวนที่ ุด ที่ ค

( วจ.) 0404.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 และ นัง ือ ั่ง
ารอื่นที่ ี่ยวของ,ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ

.2561-2565)ยุทธศา ตร์ที่ 2 นา 83 ขอ 16)
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โครง าร นับ นุน ารจัดงานวันปิยม าราช จํานวน 1,000 บาท

พื่อ ปนคาใชจายใน าร ขารวม ารจัดงานปิยม าราชประจําปี
ของจัง วัดพะ ยา ชน คาพานพุม พวงมาลา และคาใชอื่นๆ ที่จํา
ปน ฯลฯ (ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รื่อง ซั ซอมแนว

ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น, นัง ือคณะ รรม ารวินิจฉัยปัญ า
ารจัดซื้อจัดจาง และ ารบริ ารงานพั ดุภาครัฐ ดวนที่ ุด ที่ ค

( วจ.) 0404.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 และ นัง ือ ั่ง
ารอื่นที่ ี่ยวของ,ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

)ยุทธศา ตร์ที่ 2 นา 83 ขอ 18)

โครง าร ืบ านและอนุรั ษ์ประ พณีลอย ระทง จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัด ิจ รรม พื่ออนุรั ษ์ ืบ าน
ประ พณีลอย ระทงของตําบลบาน าง ชน จัด ถานที่ ํา รับ
ประชาชนลอย ระทง จาง มาทํา วที ครื่อง ชา ครื่อง ียง จัด
ต แตง ถานที่ และคาใชจายตางๆที่จํา ปน ฯลฯ พื่อ ืบ
านอนุรั ษ์ ประ พณีทองถิ่นใ คงอย ืบไป (ตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัดงานฯ พ.ศ

.2559, นัง ือคณะ รรม ารวินิจฉัยปัญ า ารจัดซื้อจัดจาง และ
ารบริ ารงานพั ดุภาครัฐ ดวนที่ ุด ที่ ค( วจ.) 0404.2/ว
119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว

ของ,ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)ยุทธศา ตร์ที่ 2
นา 79 ขอ 3)
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โครง าร ืบ านและอนุรั ษ์ประ พณีวัน ขาพรรษา จํานวน 10,000 บาท

พื่อ ปนคาใชจายใน าร ขารวม ิจ รรมโครง ารแ ทียนพรรษา
ประจําปีของ ทศบาล ชน คา ทียนพรรษา คา ังฆทาน
และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา ปน ฯลฯ(ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย
วาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัดงานฯ พ.ศ.2559, นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน

ที่ 30 มิถุนายน 2564 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององค์ รป ครอง วน
ทองถิ่น, นัง ือคณะ รรม ารวินิจฉัยปัญ า ารจัดซื้อจัดจาง และ
ารบริ ารงานพั ดุภาครัฐ ดวนที่ ุด ที่ ค( วจ.) 0404.2/ว
119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 และ นัง ือ ั่ง ารอื่นที่ ี่ยว

ของ,ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)ยุทธศา ตร์ที่ 2
นา 82 ขอ 13)

โครง าร ืบ านและอนุรั ษ์ประ พณีวัน ง รานต์ จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารจัด ิจ รรมรดน้ําดํา ัวผ งอายุ โดย
จัดซื้อของขวัญของรางวัลและคาใชจายตางๆ ที่จํา ปนฯลฯ พื่อ
ืบ านอนุรั ษ์ประ พณีทองถิ่นใ คงอย ืบไป(ตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัดงานฯ พ.ศ

.2559, นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององค์ รป ครอง
วนทองถิ่น, นัง ือคณะ รรม ารวินิจฉัยปัญ า ารจัดซื้อจัด

จาง และ ารบริ ารงานพั ดุภาครัฐ ดวนที่ ุด ที่ ค( วจ
.) 0404.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 และ นัง ือ ั่ง าร
อื่นที่ ี่ยวของ,ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565)ยุทธศา ตร์ที่ 2 นา 82 ขอ 14)
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 6,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 6,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 6,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง ารจัดทําขอมลแ ลงทอง ที่ยวตําบลบาน าง จํานวน 6,000 บาท

พื่อ ปนคาใชจายโครง ารจัดทําขอมลแ ลงทอง ที่ยวตําบลบาน
าง โดยจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุอุป รณ์ แผนป้ายแ ดงแ ลงทอง
ที่ยว วาร ารตางๆ ฯลฯ(ตาม นัง ือคณะ รรม ารวินิจฉัยปัญ า
ารจัดซื้อจัดจาง และ ารบริ ารงานพั ดุภาครัฐ ดวนที่ ุด ที่ ค

( วจ.) 0404.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 และ นัง ือ ั่ง
ารอื่นที่ ี่ยวของ,ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

)ยุทธศา ตร์ที่ 1 นา 56 ขอ 3)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,864,290 บาท

งบบุคลากร รวม 732,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 732,900 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 498,600 บาท

งิน ดือนพนั งาน ทศบาล (220100) พื่อจาย ปน งิน ดือน
พนั งาน ทศบาล ัง ัด องชาง พรอม งินปรับปรุง งิน ดือน โดย
คํานวณตั้งไวไม ิน 12 ดือน จํานวน 1 อัตรา

งินประจําตําแ นง จํานวน 42,000 บาท

งินประจําตําแ นง (220300) พื่อจาย ปน งินประจําตําแ นงผ
อํานวย าร องชาง ซึ่งไดรับ งินประจําตําแ นงตาม ฎ มายวา
ดวย งิน ดือน งินประจําตําแ นง โดยคํานวณตั้งไวไม ิน 12
ดือน
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คาตอบแทนพนั งานจาง จํานวน 192,300 บาท

คาตอบแทนพนั งานจาง(220600) พื่อจาย ปนคาตอบแทน
พนั งานจางราย ดือนใ แ พนั งานจางตามภาร ิจ ัง ัด อง
ชาง จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณ ตั้งจายไวไม ิน 12
ดือน ตาม ลั ณฑ์ประ าศของคณะ รรม าร ลางพนั งาน
ทศบาล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง ลงวันที่ 12
พฤษภาคม 2547 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับปัจจุบัน

งบดาเนินงาน รวม 863,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 126,800 บาท
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน์แ องค์ รป ครอง วน
ทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน์แ อปท. (310100
) พื่อจาย ปนคาใชจาย ดังนี้
พื่อจาย ปนคาตอบแทนผปฏิบัติงานอัน ปนประโยชน์แ ทศบาล
ตามที่ ฎ มาย และระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ํา นด ไดแ คาตอบ
แทนบุคคล รือคณะ รรม ารผรับผิดชอบ ารจัดซื้อจัดจางและ
ารบริ ารงานพั ดุของรัฐ ฯลฯ

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 5,000 บาท

คาตอบแทน ารปฏิบัติราช ารนอ วลาราช าร( 310300 ) พื่อ
จาย ปนคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารแ พนั งาน
ทศบาล พนั งานจางตามภาร ิจ รือพนั งานจางทั่วไป ัง ัด
องชาง ที่มาปฏิบัติงานนอ วลาราช ารและไดรับอนุมัติใ

ปฏิบัติ นาที่นอ วลาราช าร
คา ชาบาน จํานวน 72,000 บาท

คา ชาบาน(310400) พื่อจาย ปนคา ชาบาน/คา ชาซื้อบาน ใ
แ พนั งาน ทศบาล ัง ัด องชาง ซึ่งมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขาราช าร วนทอง

ถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2548 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ
.2562
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา จํานวน 9,800 บาท

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร(310500) พื่อจาย ปน งินชวย ลือ
ารศึ ษาบุตรใ แ พนั งาน ทศบาล ัง ัด องชาง รือผมี ิทธิ

อื่น ซึ่งมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรของอปท.พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ าร จํานวน 400,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจาง มาแรงงานใน ารทํา ิจ ารตาง ๆ ของ อง
ชาง ชน คาจางขนของ แบ าม ัมภาระ คาจางผดแลรั ษา
ระบบประปา ฯลฯ
  

คาธรรม นียมตางๆ จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาธรรม นียมตาง ๆ ในราช ารของ องชาง ชน คา
ธรรม นียมรังวัดที่ดิน ฯลฯ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร รือไปประชุม อบรม ัมมนา ของ
พนั งาน ทศบาลและพนั งานจาง ัง ัด องชาง โดยจาย ปนคา
บี้ย ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทา
อา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน ของพนั งาน ทศบาล ัง ัด องชาง ปนตน และคาใชจาย
อื่น ๆที่ ี่ยวของ (ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใช
จายใน าร ดินทางไปราช าร พ.ศ.2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน รือตาม ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ํา นด)
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คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมตางๆ ัง ัด ํานั
ปลัดฯ พื่อไปประชุม อบรม ัมมนาตางๆ ปนตน ของพนั งาน
ทศบาล (ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน
ารฝึ อบรมขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่

แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน รือตาม ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ํา นด)

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

พื่อจาย ปนคารั ษา รือซอมแซมครุภัณฑ์ รือทรัพย์ ินอื่นๆ ที่
ชํารุด ีย ายใ ามารถใชงานไดตามป ติ ชน คาซอมรถ คา
ซอม ครื่อง บน้ําพลังงานไฟฟ้า อุป รณ์ ํารวจ ซอม ครื่องตัด
ญา ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 177,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 12,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ิ่งของ ครื่องใชภายใน ํานั
งาน ชน ปา า ดิน อ ไมบรรทัด ยางลบ คลิป แฟ้ม ระดาษ
ถาย อ าร าว แฟ้ม ฯลฯ

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่นตางๆ ชน น้ํามัน
บนซิน น้ํามันดี ซล น้ํามัน ครื่อง ฯลฯ ํา รับรถ
จั รยานยนต์ รือ ครื่องจั รตางๆ ที่ใชใน ิจ าร ัง ัด องชาง

วั ดุคอมพิว ตอร์ จํานวน 15,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร์ ชนแผน รือจานบันทึ
ขอมล, ตลับผง มึ ํา รับ ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึ , ครื่องบรรจุ
ขอมล,แผน รองแ ง าย ค บิล,แผงแป้นอั ขระ รือแป้น
พิมพ์, มนบอร์ด, มา ์, ครื่องอานและบันทึ ขอมลแบบ
ตางๆ,โปรแ รมคอมพิว ตอร์ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาไฟฟ้าของ ถานี บน้ําดวยพลังไฟฟ้าบาน ัน วียง
ใ ม มที่ 3 ตําบลบาน าง อํา ภอ มือง จัง วัดพะ ยา

งบลงทุน รวม 27,590 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,590 บาท
ครุภัณฑ์ ํานั งาน

คาจัดซื้อ าอี้ ํานั งาน จํานวน 4,190 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ าอี้ ํานั งาน จํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีพนั พิง ง
- มีลอ ลื่อน
- มีทาวแขน
- มีที่ีปรับระดับ ง – ต่ํา
- มีที่นั่งบุดวยฟองน้ํา
( รายละ อียดตามแบบและราคาที่มีจํา นายตามทองตลาด)

ครุภัณฑ์ ํารวจ

คาจัดซื้อ ทปวัดระยะ จํานวน 1,400 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ทปวัดระยะ ยาว 50 มตร จํานวน 2
อันๆ ละ 700 บาท (รายละ อียดตามแบบและราคาที่มีจํา นาย

ตามทองตลาด )
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ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ์

คาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์แบบพ พา (Notebook ) จํานวน 22,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์แบบพ
พา (Notebook) จํานวน 1 ครื่อง โดยมีคุณ มบัติพื้นฐาน
ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 แ น
ลั (4 core) จานวน 1 นวย โดยมีคุณลั ษณะอยางใดอยาง
นึ่ง รือดี วา ดังนี้

1. ใน รณีที่มี นวยความจา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไมนอย วา 4 MB ตองมีความ ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย วา 2.2 GHz และมี นวย

ประมวลผลดาน ราฟิ (Graphics Processing Unit) ไมนอย
วา 10 แ น รือ

2. ใน รณีที่มี นวยความจา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไมนอย วา 6 MB ตองมีความ ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย วา 1.6 GHz และมี ทคโนโลยี
พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่ตองใชความ ามารถใน าร
ประมวลผล ง
- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา ขนาดไม
นอย วา 8 GB (รายละ อียดตาม ณฑ์ราคา ลางและคุณลั ษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ มีนาคม 2562 ) ระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐ ิจและ ังคม

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
งินอุด นุนองค์ รป ครอง วนทองถิ่น

โครง ารวางและจัดทําผัง มืองรวม มืองพะ ยา จํานวน 240,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน ารวางและจัดทําผัง มืองรวม มือง
พะ ยา พื่อใชประโยชน์ที่ดิน โครงขายคมนาคมและขน ง าร
าธารณปโภคและ าธารณป ารอยางทั่วถึง และ ารจัด ภาพ

แวดลอมที่ ามารถ ขาถึงและใชประโยชน์รวม ัน โดยอุด นุนใ
ับ ทศบาล มืองพะ ยา (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ

.2561-2565 ) พิ่ม ติม / ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 / พ.ศ

.2564 ยุทธศา ตร์ที่ 1 นา 5 ขอ 5 )
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งานก่อสร้าง รวม 1,969,400 บาท
งบบุคลากร รวม 651,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 651,600 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 651,600 บาท

งิน ดือนพนั งาน ทศบาล (220100) พื่อจาย ปน งิน ดือน
พนั งาน ทศบาล ัง ัด องชาง พรอม งินปรับปรุง งิน ดือน โดย
คํานวณตั้งไวไม ิน 12 ดือน จํานวน 2 อัตรา

งบดาเนินงาน รวม 220,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,800 บาท
คา ชาบาน จํานวน 48,000 บาท

คา ชาบาน(310400) พื่อจาย ปนคา ชาบานใ แ พนั งาน
ทศบาล ัง ัด องชาง ซึ่งมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขาราช าร วนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 3 ) พ.ศ.2548 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจํา จํานวน 12,800 บาท

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร(310500) พื่อจาย ปน งินชวย ลือ
ารศึ ษาบุตรใ แ พนั งาน ทศบาล ัง ัด องชาง รือผมี ิทธิ

อื่น ซึ่งมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรของอปท.พ.ศ.2563

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุไฟฟ้า
และวิทยุ ชน ลอดไฟฟ้า ขาไฟ ิ่ง โคมไฟฟ้า ายไฟฟ้า และ
อุป รณ์ตาง ๆ ที่ ี่ยว ับไฟฟ้า าธารณะ ฯลฯ

วั ดุ อ ราง จํานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุอุป รณ์ที่ใชใน าร อ ราง ชน ไม
ตางๆ, ปนซี มนต์,ทราย, ล็ น,ทอน้ําและอุป รณ์ประปาฯลฯ
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งบลงทุน รวม 1,097,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,097,000 บาท
คา อ ราง ิ่ง าธารณป าร

โครง าร อ รางรางระบายน้ําคอน รีต ริม ล็  บาน ันบัวบ  
มที่ 8

จํานวน 250,000 บาท

พื่อจาย ปนคา อ รางรางระบายน้ําคอน รีต ริม ล็ บาน ัน
บัวบ มที่ 8 ขนาด วาง 0.30 มตร ลึ ไมนอย วา 0.50
มตร ยาว 91.00 มตร แบบฝาปิด ค ล. รายละ อียดตามแบบ
ทศบาลตําบลบาน าง (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565
) พิ่ม ติม / ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 / พ.ศ.2564 ) ยุทธศา ตร์ที่ 1

นา 4 ขอ 3

คาปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ราง

โครง ารปรับปรุงทอระบายน้ําคอน รีต ริม ล็  พรอมบอพั  ม
ที่ 2

จํานวน 341,000 บาท

พื่อจาย ปนคาปรับปรุงทอระบายน้ําคอน รีต ริม ล็ พรอม
บอพั มที่ 2 บาน าง นือ โดยวางทอ ค ล. ? 1.20
มตร พรอมบอพั ค ล. 3 บอ ความยาวรวม 39 มตร ราย

ละ อียดตามแบบ ทศบาลตําบลบาน าง(ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม / ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 / พ.ศ
.2564 ) ยุทธศา ตร์ที่ 1 นา 3 ขอ 1

โครง ารปรับปรุงทางระบายน้ําคอน รีต ริม ล็  บาน ัน วียงใ ม 
มที่ 4

จํานวน 496,000 บาท

พื่อจาย ปนคาปรับปรุงทางระบายน้ําคอน รีต ริม ล็ บาน ัน
วียงใ ม มที่ 4 โดยวางทอ ค ล. ? 0.60 มตร ความยาว 90
มตร พรอมบอพั ค ล. 10 บอ ความยาวรวม 100
มตร และขยายผิวจราจร วาง 2.00 มตร นา 0.15
มตร ยาว 100.00 มตร รายละ อียดตามแบบ ทศบาลตําบล

บาน าง (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม / ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 / พ.ศ.2564 ) ยุทธศา ตร์ที่ 1

นา 4 ขอ 2
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คาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได (คา K) (คา อ ราง ิ่ง
าธารณปโภคและ ิ่ง าธารณป าร)

จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได( คา K ) ในงาน อ
รางของ ทศบาลตําบลบาน าง (ตาม นัง ือ ระทรวง

ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 รื่อง ารซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององค์ รป ครอง วน
ทองถิ่น )

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 671,700 บาท

งบบุคลากร รวม 560,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 560,700 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จํานวน 383,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน ทศบาล (220100) พื่อจาย ปน งิน ดือน
พนั งาน ทศบาล ัง ัด ํานั ปลัด ทศบาล พรอม งินปรับปรุง งิน
ดือน โดยคํานวณตั้งไวไม ิน 12 ดือน จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนั งานจาง จํานวน 177,700 บาท

คาตอบแทนพนั งานจาง(220600) พื่อจาย ปนคาตอบแทน
พนั งานจางราย ดือนใ แ พนั งานจางตามภาร ิจ ัง ัด อง
ชาง จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณ ตั้งจายไวไม

ิน 12 ดือน ตาม ลั ณฑ์ประ าศของคณะ รรม าร ลาง
พนั งาน ทศบาล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง ลง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2547 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับปัจจุบัน

งบดาเนินงาน รวม 111,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 63,000 บาท
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 3,000 บาท

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร(310300) พื่อจาย
ปนคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ แ พนั งาน
ทศบาล ัง ัด ํานั ปลัด ทศบาล ที่มาปฏิบัติงานนอ วลา
ราช ารและไดรับอนุมัติใ ปฏิบัติ นาที่นอ วลาราช าร
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คา ชาบาน จํานวน 60,000 บาท

คา ชาบาน(310400) พื่อจาย ปนคา ชาบานใ แ พนั งาน
ทศบาล ัง ัด ํานั ปลัด ทศบาล ซึ่งมี ิทธิ บิ ไดตาม
ระ บียบฯ ระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบานของขาราช าร
วนทองถิ่น(ฉบับที่3) พ.ศ.2548 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ

ที่ 4 พ.ศ.2562
ค่าใช้สอย รวม 43,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร จํานวน 8,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร รือไปประชุม อบรม ัมมนา ของ
พนั งาน ทศบาล ัง ัด ํานั ปลัด ทศบาล โดยจาย ปนคา บี้ย
ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ าร จอดรถ ณ ทา
อา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน ปนตน ของ พนั งาน ทศบาล และคาใชจายอื่น ๆที่ ี่ยว
ของ (ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร ดิน
ทางไปราช าร พ.ศ.2555 และที่แ ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน รือ
ตาม ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ํา นด)

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 8,000 บาท

พื่อจาย ปนคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมตางๆ ัง ัด ํานั
ปลัดฯ พื่อไปประชุม อบรม ัมมนาตางๆ ปนตน ของพนั งาน
ทศบาล (ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ อบรมขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แ ไข
พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน รือตาม ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ํา นด)
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โครง ารดํา นินงานศนย์บริ ารและถายทอด ทคโนโลยี าร ษตร
ประจําตําบลบาน าง

จํานวน 6,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายโครง ารดํา นินงานศนย์บริ ารและถาย
ทอด ทคโนโลยี าร ษตรประจําตําบลบาน าง ารบริ าร
จัด ารศนย์ฯ ารประชุมคณะ รรม ารประจําศนย์ฯ ารจัด
อบรมตางๆ ารถายทอด ทคโนโลยี าร ษตร ฯลฯ
(ตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจ
ใ แ องค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และ
มาตรา 17,ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
และที่แ ไข พิ่ม ติม , นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รื่อง าร

ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565 ขององค์ รป ครอง วนทองถิ่น)(ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศา ตร์ที่ 1 นา 54 ขอ 1)

โครง าร ง ริม ารผลิตและ ารใชจุลินทรีย์ปรปั ษ์ป้อง ันและ
ําจัดโรคพืชที่ ิดจา ชื้อรา

จํานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายโครง าร ง ริม ารผลิตและ ารใช
จุลินทรีย์ปรปั ษ์ป้อง ันและ ําจัดโรคพืชที่ ิดจา ชื้อรา โดยจัด
อบรม รางความรความ ขาใจแ ษตร รใ มีความรใน ารผลิต
และ ารใชจุลินทรีย์ปรปั ษ์ป้อง ันและ ําจัดโรคพืชที่ ิดจา ชื้อ
รา (ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรมและ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557
และที่แ ไข พิ่ม ติม)(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
ยุทธศา ตร์ที่ 1 นา 54 ขอ 2)
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โครง าร ง ริม ารผลิต ารป้อง ัน ําจัดโรคและแมลงศัตรพืช 
จา พืช มุนไพรและวัตถุดิบธรรมชาติ

จํานวน 6,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายโครง าร ง ริม ารผลิต ารป้อง ัน ําจัด
โรคและแมลงศัตรพืชจา พืช มุนไพรและวัตถุดิบธรรมชาติ โดย
จัดอบรม รางความรความ ขาใจแ ษตร รใ มีความรใน าร
ผลิต ารป้อง ัน ําจัดโรคและแมลงศัตรพืชไวใช อง(ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมและ าร ขา

รับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แ ไข พิ่ม
ติม)(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศา ตร์ที่ 1

นา 57 ขอ 2)

โครง าร ง ริมและ นับ นุนแนวทาง ศรษฐ ิจพอ พียง จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายโครง าร ง ริมและ นับ นุนแนวทาง
ศรษฐ ิจพอ พียงโดย าร ง ริมและ นับ นุน ิจ รรม
ตางๆ ชน ษตรปลอด ารพิษ ษตรอินทรีย์ าร ลี้ยง ัตว์ าร
ปล พืชผั วนครัว ธนาคารพันธุ์พืช าร นับ นุน มล็ดพันธุ์
พืช ฯลฯ (ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รื่อง ารซั ซอม

แนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ของ
องค์ รป ครอง วนทองถิ่น)(ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศา ตร์ที่ 2 นา 88 ขอ 4)

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วั ดุ าร ษตร จํานวน 5,000 บาท

วั ดุ าร ษตร(331000) พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุ
ษตร ชน าร คมีป้อง ันและ ําจัดศัตรพืชและ ัตว์ พันธุ์

พืช ปุ๋ย พันธุ์ ัตว์ ตนไม ฯลฯ
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 17,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 17,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 17,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง ารปล ป่า ฉลิมพระ ียรติ จํานวน 6,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายโครง ารปล ป่า ฉลิมพระ ียรติ โดย ง
ริม นับ นุน ารดํา นิน ิจ รรม ฉลิมพระ ียรติฯ รวมทั้ง ราง

จิต ํานึ ของประชาชน ใน ารรั ษา ิ่งแวดลอมและอนุรั ษ์
ทรัพยา รธรรมชาติอยางยั่งยืน (ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององค์ รป ครอง วนทอง
ถิ่น) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศา ตร์
ที่ 2 นา 88 ขอ 5) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ยุทธศา ตร์ที่ 3 นา 94 ขอ 1

โครง ารอนุรั ษ์ ฟื้นฟทรัพยา รธรรมชาติและ ิ่งแวดลอม จํานวน 6,000 บาท

พื่อ ปนคาใชจายใน ารจัดอบรมโครง ารอนุรั ษ์ ฟื้นฟรัพยา ร
ธรรมชาติและ ิ่งแวดลอม รณรงค์ใ ความร พื่อ รางความ
ตระ นั ใน ารอนุรั ษ์ ฟื้นฟทรัพยา รธรรมชาติและ ิ่งแวด
ลอมอยางยั่งยืน และ ิจ รรมอื่นๆ ฯลฯ พื่อลดมลพิษใน
ชุมชน ปัญ าภาวะโล รอนและน้ํา นา ีย (ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แ ไข พิ่ม ติม , นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 รือตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่

ี่ยวของ) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)ยุทธศา ตร์
ที่ 3 นา 94 ขอ 1
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โครง ารอนุรั ษ์พันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดําริ ม ด็จ
พระ นิษฐาธิราช จา รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรม
ราช ุมารีฯ

จํานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใชจายโครง ารอนุรั ษ์พันธุ รรมพืชอัน นื่องมา
จา พระราชดําริ ม ด็จพระ นิษฐาธิราช จา รม ม ด็จพระ ทพ
รัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารีฯใน าร ํารวจ จัดทําฐาน
ขอมล คุมครอง ดแลฟื้นฟ บํารุงรั ษาทรัพยา รธรรมชาติและ ิ่ง
แวดลอม ควบคุมมลพิษ ปนมิตร ับ ิ่งแวดลอม ฯลฯ (ตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2564 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2565 ของ อปท.)(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 พิ่ม ติม/ ปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2564 ยุทธศา ตร์
ที่ 1 นา 7 ขอ 1)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชาระ นี งิน 662,700

คาชาระดอ บีย 60,200

งินสมทบ องทุนประ ัน
สังคม

68,000

งินสมทบ องทุน งินทดแทน 3,000

บียยังชีพผสงอายุ 8,804,400

บียยังชีพความพิ าร 1,838,400

บียยังชีพผป่วย อดส์ 180,000

งินสารองจาย 393,235

รายจายตามขอผ พัน

งินสมทบ องทุน
บา น็จบานาญขา
ราช ารสวนทองถิ่น (
.บ.ท.)

450,000

คาบารุงสันนิบาต
ทศบาล

25,000

งินสมทบ องทุน
สวัสดิ ารชุมชนตาบล
บานสาง

100,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ.
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชาระ นี งิน 662,700

คาชาระดอ บีย 60,200

งินสมทบ องทุนประ ัน
สังคม

68,000

งินสมทบ องทุน งินทดแทน 3,000

บียยังชีพผสงอายุ 8,804,400

บียยังชีพความพิ าร 1,838,400

บียยังชีพผป่วย อดส์ 180,000

งินสารองจาย 393,235

รายจายตามขอผ พัน

งินสมทบ องทุน
บา น็จบานาญขา
ราช ารสวนทองถิ่น (
.บ.ท.)

450,000

คาบารุงสันนิบาต
ทศบาล

25,000

งินสมทบ องทุน
สวัสดิ ารชุมชนตาบล
บานสาง

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง
งินสมทบ องทุน ลั
ประ ันสุขภาพระดับ
ทองถิ่น รือพืนที่

100,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งิน ดือนนาย /รองนาย
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นาย /รองนาย

120,000

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รอง
นาย

120,000

คาตอบแทนราย ดือน
ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี นาย องค์ าร
บริ ารสวนตาบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิ
สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือ
พนั งานสวนทองถิ่น

4,889,600 308,000 1,004,500 403,000 323,800

งินประจาตาแ นง 132,000

คาตอบแทนพนั งานจาง 462,000 674,000 171,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จาง

60,000 12,000

งินวิทยฐานะ 42,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง
งินสมทบ องทุน ลั
ประ ันสุขภาพระดับ
ทองถิ่น รือพืนที่

100,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งิน ดือนนาย /รองนาย
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นาย /รองนาย

120,000

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รอง
นาย

120,000

คาตอบแทนราย ดือน
ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี นาย องค์ าร
บริ ารสวนตาบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิ
สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือ
พนั งานสวนทองถิ่น

1,150,200 383,000 8,462,100

งินประจาตาแ นง 42,000 174,000

คาตอบแทนพนั งานจาง 192,300 177,700 1,677,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จาง

72,000

งินวิทยฐานะ 42,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

42,400 10,000 120,000

คา บียประชุม 20,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

5,000 3,000 3,000 3,000 3,000

คา ชาบาน 466,800 48,000 60,000 60,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษา
บุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จ
างประจา

69,000 4,500 9,800 4,800

ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ ารตางๆ 1,100,000

คาธรรม นียมตางๆ 10,000

คาธรรม นียมและคาลง
ทะ บียนตางๆ

30,000 5,000

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร

34,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

วันที่พิมพ์ : 11/11/2564  15:41:17 นา : 5/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

40,000 212,400

คา บียประชุม 20,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

5,000 3,000 25,000

คา ชาบาน 120,000 60,000 814,800

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษา
บุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จ
างประจา

22,600 110,700

ค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ ารตางๆ 1,100,000

คาธรรม นียมตางๆ 30,000 40,000

คาธรรม นียมและคาลง
ทะ บียนตางๆ

35,000

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร

20,000 54,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร

170,000 5,000 15,000 8,000 8,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ
อบรม

140,000 15,000 8,000 8,000

โครง ารจัด าร ลือ
ตังฯ

50,000

โครง ารจัดทา / 
ทบทวนแผนชุมชน 
(แผนพัฒนา มบาน)

5,000

โครง ารจัดทา / 
ทบทวนแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

6,000

โครง ารจัดอบรม
คุณธรรม จริยธรรม

5,000

โครง ารจัดอบรมพรบ
.ขอมลขาวสารของทาง
ราช าร พ.ศ.2540

5,000

โครง ารจัดอบรมและ
ศึ ษาดงาน พิ่ม
ประสิทธิภาพ ารปฏิบัติ
งาน

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร

10,000 8,000 224,000

คาลงทะ บียนใน ารฝึ
อบรม

10,000 8,000 189,000

โครง ารจัด าร ลือ
ตังฯ

50,000

โครง ารจัดทา / 
ทบทวนแผนชุมชน 
(แผนพัฒนา มบาน)

5,000

โครง ารจัดทา / 
ทบทวนแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

6,000

โครง ารจัดอบรม
คุณธรรม จริยธรรม

5,000

โครง ารจัดอบรมพรบ
.ขอมลขาวสารของทาง
ราช าร พ.ศ.2540

5,000

โครง ารจัดอบรมและ
ศึ ษาดงาน พิ่ม
ประสิทธิภาพ ารปฏิบัติ
งาน

100,000

วันที่พิมพ์ : 11/11/2564  15:41:17 นา : 8/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารจาง มา
สารวจขอมลภาคสนาม
พื่อจัดทาบัญชีราย าร
ที่ดินและสิ่งปล สราง 
ประจาปี พ.ศ.2565

50,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 55,000 5,000

โครง ารป้อง ันและลด
อุบัติ ตุทางถนน

12,000

โครง ารฝึ ซอมแผน
บรณา ารป้อง ันและ
บรร ทาสาธารณภัย
องค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น

10,000

โครง ารฝึ อบรม าร
ป้อง ันและระงับ
อัคคีภัย บืองตน

10,000

โครง ารฝึ อบรม าร
ฝ้าระวังป้อง ัน ด็ จม
นา

10,000

โครง ารฝึ อบรม ลั
สตรชุดปฏิบัติ ารจิต
อาสาภัยพิบัติ

35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารจาง มา
สารวจขอมลภาคสนาม
พื่อจัดทาบัญชีราย าร
ที่ดินและสิ่งปล สราง 
ประจาปี พ.ศ.2565

50,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม 80,000 140,000

โครง ารป้อง ันและลด
อุบัติ ตุทางถนน

12,000

โครง ารฝึ ซอมแผน
บรณา ารป้อง ันและ
บรร ทาสาธารณภัย
องค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น

10,000

โครง ารฝึ อบรม าร
ป้อง ันและระงับ
อัคคีภัย บืองตน

10,000

โครง ารฝึ อบรม าร
ฝ้าระวังป้อง ัน ด็ จม
นา

10,000

โครง ารฝึ อบรม ลั
สตรชุดปฏิบัติ ารจิต
อาสาภัยพิบัติ

35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารสง สริมและ
สนับสนุน ารดา นินงาน
อาสาสมัครป้อง ันภัย
ฝ่ายพล รือน (อปพร.)

10,000

โครง ารอบรม ารมี
สวนรวมป้อง ันและ
แ ไขปัญ า มอ ควัน 
และไฟป่า

10,000

คาจาง มาบริ าร 84,000

คาใชจายใน ารพัฒนาผ
ประ อบวิชาชีพคร ศพ
ด.

10,000

โครง ารจัด ิจ รรม
งานวิชา ารของศนย์
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
ตาบลบานสาง

6,000

โครง ารจัดอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต ด็
และ ยาวชนตาบลบาน
สาง

6,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพ ารขับ คลื่อน
ครือขายสภา ด็ และ
ยาวชนตาบลบานสาง

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารสง สริมและ
สนับสนุน ารดา นินงาน
อาสาสมัครป้อง ันภัย
ฝ่ายพล รือน (อปพร.)

10,000

โครง ารอบรม ารมี
สวนรวมป้อง ันและ
แ ไขปัญ า มอ ควัน 
และไฟป่า

10,000

คาจาง มาบริ าร 400,000 484,000

คาใชจายใน ารพัฒนาผ
ประ อบวิชาชีพคร ศพ
ด.

10,000

โครง ารจัด ิจ รรม
งานวิชา ารของศนย์
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาล
ตาบลบานสาง

6,000

โครง ารจัดอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต ด็
และ ยาวชนตาบลบาน
สาง

6,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพ ารขับ คลื่อน
ครือขายสภา ด็ และ
ยาวชนตาบลบานสาง

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพทาง ารศึ ษา
ศนย์พัฒนา ด็ ล็
ทศบาลตาบลบานสาง

6,000

โครง ารสง สริม ารจัด
ิจ รรมนันทนา าร

สา รับ ด็ และ ยาวชน
นื่องในวัน ด็ แ งชาติ

6,000

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษา

316,935

โครง ารป้อง ันและ
แ ไขปัญ ายา สพติด

6,000

โครง ารป้อง ันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา

30,000

โครง ารอบรม าร
ป้อง ันโรค อดส์และ
โรคติดตอทาง พศ
สัมพันธ์

6,000

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ ารใ ความรใน
ารป้อง ันโรคติด ชือ

ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19)

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพทาง ารศึ ษา
ศนย์พัฒนา ด็ ล็
ทศบาลตาบลบานสาง

6,000

โครง ารสง สริม ารจัด
ิจ รรมนันทนา าร

สา รับ ด็ และ ยาวชน
นื่องในวัน ด็ แ งชาติ

6,000

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษา

316,935

โครง ารป้อง ันและ
แ ไขปัญ ายา สพติด

6,000

โครง ารป้อง ันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา

30,000

โครง ารอบรม าร
ป้อง ันโรค อดส์และ
โรคติดตอทาง พศ
สัมพันธ์

6,000

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ ารใ ความรใน
ารป้อง ันโรคติด ชือ

ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19)

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง าร าจัดขยะแบบ
ครบวงจร

6,000

โครง ารบริ ารจัด าร
นา สียจา โรงงานปลา
สม

6,000

โครง ารพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผสงอายุ

40,000

โครง ารพัฒนา ครือ
ขายพิทั ษ์สิทธิ ด็  สตรี 
และ ยาวชน

6,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพ ลุมสตรีตาบล
บานสาง

30,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพคณะทางาน
ศนย์พัฒนาครอบครัว 
(ศพด.)

6,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพ ครือขายดาน
ารพัฒนาสังคม

6,000

โครง ารสง สริมและ
สนับสนุน ลุมอาชีพ
ตาบลบานสาง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง าร าจัดขยะแบบ
ครบวงจร

6,000

โครง ารบริ ารจัด าร
นา สียจา โรงงานปลา
สม

6,000

โครง ารพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผสงอายุ

40,000

โครง ารพัฒนา ครือ
ขายพิทั ษ์สิทธิ ด็  สตรี 
และ ยาวชน

6,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพ ลุมสตรีตาบล
บานสาง

30,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพคณะทางาน
ศนย์พัฒนาครอบครัว 
(ศพด.)

6,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพ ครือขายดาน
ารพัฒนาสังคม

6,000

โครง ารสง สริมและ
สนับสนุน ลุมอาชีพ
ตาบลบานสาง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารจัด ิจ รรม
นื่องในวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สม ด็จพระ จาอย ัว
ม าวชิราลง รณ บดิน
ทร ทพยวราง ร รัช าล
ที่ 10

โครง ารจัด ิจ รรมวัน
คลายวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
ด็จพระปรมินทร ม า
ภมิพลอดุลย ดช บรม
นาถบพิตร

โครง ารจัดทาขอมล
แ ลงทอง ที่ยวตาบล
บานสาง

โครง ารประ พณีบวง
สรวงพอขุนงา มือง

โครง ารประ พณีสรง
นาพระธาตุวัดโบสถ์

โครง ารประ พณีสรง
นาพระธาตุวัดศรีบุญ
รือง ม.1 (วัดบานสาง
ใต)

โครง ารวันแมแ งชาติ

วันที่พิมพ์ : 11/11/2564  15:41:17 นา : 17/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารจัด ิจ รรม
นื่องในวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สม ด็จพระ จาอย ัว
ม าวชิราลง รณ บดิน
ทร ทพยวราง ร รัช าล
ที่ 10

10,000 10,000

โครง ารจัด ิจ รรมวัน
คลายวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
ด็จพระปรมินทร ม า
ภมิพลอดุลย ดช บรม
นาถบพิตร

6,000 6,000

โครง ารจัดทาขอมล
แ ลงทอง ที่ยวตาบล
บานสาง

6,000 6,000

โครง ารประ พณีบวง
สรวงพอขุนงา มือง

5,000 5,000

โครง ารประ พณีสรง
นาพระธาตุวัดโบสถ์

6,000 6,000

โครง ารประ พณีสรง
นาพระธาตุวัดศรีบุญ
รือง ม.1 (วัดบานสาง
ใต)

6,000 6,000

โครง ารวันแมแ งชาติ 6,000 6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารสนับสนุน าร
แขงขัน ีฬา พื่อสุขภาพ

โครง ารสนับสนุน าร
จัดงานวันปิยม าราช

โครง ารสืบสานและ
อนุรั ษ์ประ พณีลอย
ระทง

โครง ารสืบสานและ
อนุรั ษ์ประ พณีวัน ขา
พรรษา

โครง ารสืบสานและ
อนุรั ษ์ประ พณีวัน
สง รานต์

โครง ารดา นินงานศนย์
บริ ารและถายทอด
ทคโนโลยี าร ษตร
ประจาตาบลบานสาง

โครง ารปล ป่า ฉลิม
พระ ียรติ

โครง ารสง สริม าร
ผลิตและ ารใชจุลินทรีย์
ปรปั ษ์ป้อง ันและ
าจัดโรคพืชที่ ิดจา
ชือรา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารสนับสนุน าร
แขงขัน ีฬา พื่อสุขภาพ

10,000 10,000

โครง ารสนับสนุน าร
จัดงานวันปิยม าราช

1,000 1,000

โครง ารสืบสานและ
อนุรั ษ์ประ พณีลอย
ระทง

10,000 10,000

โครง ารสืบสานและ
อนุรั ษ์ประ พณีวัน ขา
พรรษา

10,000 10,000

โครง ารสืบสานและ
อนุรั ษ์ประ พณีวัน
สง รานต์

10,000 10,000

โครง ารดา นินงานศนย์
บริ ารและถายทอด
ทคโนโลยี าร ษตร
ประจาตาบลบานสาง

6,000 6,000

โครง ารปล ป่า ฉลิม
พระ ียรติ

6,000 6,000

โครง ารสง สริม าร
ผลิตและ ารใชจุลินทรีย์
ปรปั ษ์ป้อง ันและ
าจัดโรคพืชที่ ิดจา
ชือรา

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

โครง ารสง สริม าร
ผลิตสารป้อง ัน าจัด
โรคและแมลงศัตรพืช 
จา พืชสมุนไพรและ
วัตถุดิบธรรมชาติ

โครง ารสง สริมและ
สนับสนุนแนวทาง
ศรษฐ ิจพอ พียง

โครง ารอนุรั ษ์ ฟื้นฟ
ทรัพยา รธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครง ารอนุรั ษ์พันธุ
รรมพืชอัน นื่องมาจา

พระราชดาริสม ด็จพระ
นิษฐาธิราช จา รม

สม ด็จพระ ทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
ุมารีฯ

ค่าวัสดุ

วัสดุสานั งาน 220,000 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 10,000 437,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 40,000 10,000

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น 50,000 50,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารสง สริม าร
ผลิตสารป้อง ัน าจัด
โรคและแมลงศัตรพืช 
จา พืชสมุนไพรและ
วัตถุดิบธรรมชาติ

6,000 6,000

โครง ารสง สริมและ
สนับสนุนแนวทาง
ศรษฐ ิจพอ พียง

5,000 5,000

โครง ารอนุรั ษ์ ฟื้นฟ
ทรัพยา รธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

6,000 6,000

โครง ารอนุรั ษ์พันธุ
รรมพืชอัน นื่องมาจา

พระราชดาริสม ด็จพระ
นิษฐาธิราช จา รม

สม ด็จพระ ทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
ุมารีฯ

5,000 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสานั งาน 12,000 237,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000 80,000

วัสดุงานบานงานครัว 447,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 50,000

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น 150,000 250,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิว ตอร์ 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ าร
แพทย์

5,000 30,000

วัสดุ ครื่องแตง าย 5,000

วัสดุ ครื่องดับ พลิง 10,000

วัสดุ อสราง

วัสดุ าร ษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 240,000 30,000

คาบริ ารโทรศัพท์ 12,000

คาบริ ารไปรษณีย์ 5,000

คาบริ ารสื่อสารและโทร
คมนาคม

70,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานั งาน

คาจัดซือ ครื่องดดฝุ่น 10,000

คาจัดซือต ล็  2 บาน 5,900

คาจัดซือต ล็ บาน
ลื่อนทึบ

5,000

คาจัดซือต ล็ แบบ
บาน ลื่อนทึบ 2 ประต

5,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิว ตอร์ 15,000 35,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ าร
แพทย์

35,000

วัสดุ ครื่องแตง าย 5,000

วัสดุ ครื่องดับ พลิง 10,000

วัสดุ อสราง 100,000 100,000

วัสดุ าร ษตร 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 30,000 300,000

คาบริ ารโทรศัพท์ 12,000

คาบริ ารไปรษณีย์ 5,000

คาบริ ารสื่อสารและโทร
คมนาคม

70,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานั งาน

คาจัดซือ ครื่องดดฝุ่น 10,000

คาจัดซือต ล็  2 บาน 5,900

คาจัดซือต ล็ บาน
ลื่อนทึบ

5,000

คาจัดซือต ล็ แบบ
บาน ลื่อนทึบ 2 ประต

5,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซือ ครื่องขยาย
สียง ( พา วอร์แอมป์) 
พรอมอุป รณ์ จานวน 1 
ครื่อง

14,000

คาจัดซือ ครื่องผสม
สัญญาน สียง

5,000

คาจัดซือชุดไมโครโฟน
แบบไรสาย ระบบ UHR 
พรอมอุป รณ์ 1 ชุด

7,000

คาจัดซือชุดไมโครโฟน
แบบไรสาย ระบบ UHR 
พรอมอุป รณ์ จานวน 1 
ชุด

14,000

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รือ
อิ ล็ ทรอนิ ส์

คาจัดซือ ครื่อง
คอมพิว ตอร์สา รับงาน
ประมวลผล  แบบที่ 1

22,000

คาจัดซือ ครื่องรับสง
วิทยุ ระบบ VHF / FM

48,000

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ 22,000

ครุภัณฑ์ าร ษตร

คาจัดซือ ครื่องพน
มอ ควัน แบบ ULV

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซือ ครื่องขยาย
สียง ( พา วอร์แอมป์) 
พรอมอุป รณ์ จานวน 1 
ครื่อง

14,000

คาจัดซือ ครื่องผสม
สัญญาน สียง

5,000

คาจัดซือชุดไมโครโฟน
แบบไรสาย ระบบ UHR 
พรอมอุป รณ์ 1 ชุด

7,000

คาจัดซือชุดไมโครโฟน
แบบไรสาย ระบบ UHR 
พรอมอุป รณ์ จานวน 1 
ชุด

14,000

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รือ
อิ ล็ ทรอนิ ส์

คาจัดซือ ครื่อง
คอมพิว ตอร์สา รับงาน
ประมวลผล  แบบที่ 1

22,000

คาจัดซือ ครื่องรับสง
วิทยุ ระบบ VHF / FM

48,000

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ 22,000

ครุภัณฑ์ าร ษตร

คาจัดซือ ครื่องพน
มอ ควัน แบบ ULV

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

ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซือ าอีสานั งาน

ครุภัณฑ์สารวจ

คาจัดซือ ทปวัดระยะ

คาจัดซือ ครื่อง
คอมพิว ตอร์แบบพ พา 
(Notebook )

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คา อสรางสิ่งสาธารณป าร

โครง าร อสรางราง
ระบายนาคอน รีต สริม

ล็  บานสันบัวบ  ม
ที่ 8

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อ
สราง

โครง ารปรับปรุงทอ
ระบายนาคอน รีต สริม

ล็  พรอมบอพั  ม
ที่ 2

โครง ารปรับปรุงทาง
ระบายนาคอน รีต สริม

ล็  บานสัน วียงใ ม 
มที่ 4

คาชด ชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซือ าอีสานั งาน 4,190 4,190

ครุภัณฑ์สารวจ

คาจัดซือ ทปวัดระยะ 1,400 1,400

คาจัดซือ ครื่อง
คอมพิว ตอร์แบบพ พา 
(Notebook )

22,000 22,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คา อสรางสิ่งสาธารณป าร

โครง าร อสรางราง
ระบายนาคอน รีต สริม

ล็  บานสันบัวบ  ม
ที่ 8

250,000 250,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อ
สราง

โครง ารปรับปรุงทอ
ระบายนาคอน รีต สริม

ล็  พรอมบอพั  ม
ที่ 2

341,000 341,000

โครง ารปรับปรุงทาง
ระบายนาคอน รีต สริม

ล็  บานสัน วียงใ ม 
มที่ 4

496,000 496,000

คาชด ชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)
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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

คาชด ชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K) (คา
อสรางสิ่ง

สาธารณปโภคและสิ่ง
สาธารณป าร)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

งินอุด นุนองค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น

งินอุด นุนโครง าร
ศนย์ปฏิบัติ ารรวมใน
ารชวย ลือประชาชน

ขององค์ รป ครองสวน
ทองถิ่น

12,000

งินอุด นุนสวนราช าร 840,000

งินอุด นุนองค์ รประชาชน

งินอุด นุน อ ชน 
(610300)

180,000

โครง ารวางและจัดทา
ผัง มืองรวม มืองพะ ยา

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น

วันที่พิมพ์ : 11/11/2564  15:41:17 นา : 29/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชด ชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K) (คา
อสรางสิ่ง

สาธารณปโภคและสิ่ง
สาธารณป าร)

10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

งินอุด นุนองค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น

งินอุด นุนโครง าร
ศนย์ปฏิบัติ ารรวมใน
ารชวย ลือประชาชน

ขององค์ รป ครองสวน
ทองถิ่น

12,000

งินอุด นุนสวนราช าร 840,000

งินอุด นุนองค์ รประชาชน

งินอุด นุน อ ชน 
(610300)

180,000

โครง ารวางและจัดทา
ผัง มืองรวม มืองพะ ยา

240,000 240,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น

วันที่พิมพ์ : 11/11/2564  15:41:17 นา : 30/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น (551000) 
คาจางที่ปรึ ษา พื่อ
ศึ ษาวิจัย ประ มินผล 
รือพัฒนาระบบตางๆ 

ซึ่งมิใช พื่อ ารจัด า
รือปรับปรุงครุภัณฑ์

ที่ดินและสิ่ง อสราง

12,000

รวม 12,684,935 11,340,340 618,500 3,555,235 974,000 578,600 12,000 108,000

วันที่พิมพ์ : 11/11/2564  15:41:17 นา : 31/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น (551000) 
คาจางที่ปรึ ษา พื่อ
ศึ ษาวิจัย ประ มินผล 
รือพัฒนาระบบตางๆ 

ซึ่งมิใช พื่อ ารจัด า
รือปรับปรุงครุภัณฑ์

ที่ดินและสิ่ง อสราง

12,000

รวม 106,000 3,833,690 688,700 34,500,000

วันที่พิมพ์ : 11/11/2564  15:41:17 นา : 32/32


