


ทานประธาน ภาฯ ละ มาชิ ภา ท บาลตาบลทงทอง

บดนถ วล ท ณ ผบร ร ทศบ ลต บลท ท ด น ร ทศบ ต บปร ม ณร ย ย
ปร ปต ภ ทศบ ลต บลท ท ร น นน น น ณ ผบร ร ทศบ ลต บลท ท

ท นปร ธ น ล ม ท ท น ดทร บถ ถ น ร ล ตล ด น ล ร ล นวน ยบ ย รด นน
ร นป บปร ม ณ พ.ศ. 2564 ด ต ปน

1. ถานะ ารคลัง
1.1 บปร ม ณร ย ยทว ป

คา ถลงงบประมาณ

ปร บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2564

1.1.1 นฝ ธน ร นวน 33,874,657.00 บ ท

1.1.2 น ม นวน 16,182,883.60 บ ท

1.1.3 นทน ร น ม นวน 13,844,177.23 บ ท

1.1.4 ร ย รท ด น น ว บบ นผ พน ล ย ม ด บ ย นวน 0 ร ร รวม 0.00
บ ท
1.1.5 ร ย รท ด น น ว ดยย ม ด นผ พน นวน 6 ร ร รวม 4,000.00 บ ท

1.2 น นวน 0.00 บ ท

นป บปร ม ณ พ.ศ.2563 ณ วนท 1 ร ฎ ม พ.ศ.2563 ์ รป ร วนท ถนม
ถ น ร น ด น

2. ารบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันท่ี 1 ร ฎาคม พ. .2563
1 ร ยรบ ร นวน 37,009,001.53 บ ท ปร บดวย

มวดภ ษ ร นวน 2,878.70 บ ท

มวด ธรรม นยม ปรบ ล บ น ต นวน 38,531.00 บ ท
มวดร ย ด ทรพย์ น นวน 66,857.55 บ ท

มวดร ย ด ธ รณป ภ ล รพ ณ ย์ นวน 0.00 บ ท

มวดร ย ด บ็ด ตล็ด นวน 1,200.00 บ ท

มวดร ย ด ทน นวน 0.00 บ ท

มวดภ ษ ด รร นวน 11,779,098.29 บ ท

มวด น ด นนทว ป นวน 25,120,435.99 บ ท

2 น ด นนทรฐบ ล ดยร บวตถปร ์ นวน 161,634.00 บ ท



3 ร ย ย ร นวน 29,950,142.89 บ ท ปร บดวย

บ ล นวน 10,982,221.93 บ ท

บบ ล ร นวน 13,699,548.33 บ ท
บด นน น นวน 3,884,932.63 บ ท

บล ทน นวน 342,440.00 บ ท

บร ย ย ืน นวน 0.00 บ ท

บ น ด นน นวน 1,041,000.00 บ ท

4 ร ย ยท ย น ด นนทรฐบ ล ดยร บวตถปร ์ นวน 161,634.00 บ ท

5 ร ย ยท ย น ม นวน 1,599,566.00 บ ท

6 ร ย ยท ย นทน ร น ม นวน 0.00 บ ท

7 ร ย ยท ย น นวน 0.00 บ ท



รายงานประมาณการรายรับ
ประจ้าปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

ทศบาลต้าบลทุงทอง
อ้าภอ บຌานขวຌา  จังหวัดชัยภูมิ

 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรຌาง 0.00 0.00 0.00 28,400.00 0.00 % 28,400.00

     ภาษีโรงรือนและที่ดิน 51,033.00 42,418.00 43,825.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีบ้ารุงทຌองที่ 108,698.35 97,039.00 106,856.65 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีป้าย 1,400.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 0.00 % 1,600.00

รวมหมวดภาษีอากร 161,131.35 141,057.00 152,281.65 30,000.00 30,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมนียมกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,784.75 3,204.50 4,842.00 3,000.00 66.67 % 5,000.00

     คาธรรมนียมกี่ยวกับทะบียนพาณิชย์ 600.00 440.00 610.00 500.00 30.00 % 650.00

     คาธรรมนียมอื่น ๆ 640.00 540.00 570.00 1,500.00 -66.67 % 500.00

     คาปรับผูຌกระท้าผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00

     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 10,100.00 8,762.22 1,000.00 700.00 % 8,000.00

     คาใบอนุญาตรับท้าการก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 108,000.00 0.00 % 108,000.00

     คาใบอนุญาตประกอบการคຌาส้าหรับกิจการที่ปຓนอันตรายตอ
สุขภาพ

21,500.00 20,800.00 20,800.00 20,000.00 15.00 % 23,000.00

     คาใบอนุญาตกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชຌคร่ืองขยายสียง 104.00 117.00 130.00 0.00 100.00 % 150.00

     คาใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 2,880.90 3,598.70 0.00 100.00 % 4,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 24,628.75 38,082.40 39,312.92 134,500.00 149,300.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกบ้ีย 147,137.16 128,350.19 206,745.30 120,000.00 -16.67 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 147,137.16 128,350.19 206,745.30 120,000.00 100,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 118,100.00 48,000.00 97,000.00 40,000.00 -75.00 % 10,000.00

     รายไดຌบ็ดตล็ดอื่นๆ 1,120.00 25,875.00 8,795.00 40,000.00 -95.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 119,220.00 73,875.00 105,795.00 80,000.00 12,000.00

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมนียมรถยนต์ 0.00 312,896.30 329,633.99 380,000.00 -21.05 % 300,000.00

     ภาษีมูลคาพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก้าหนดแผนฯ 8,483,354.00 8,938,755.79 9,241,859.57 9,930,000.00 -6.34 % 9,300,000.00

     ภาษีมูลคาพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดຌฯ 2,507,408.40 2,615,867.24 2,500,000.62 3,000,000.00 -10.38 % 2,688,700.00

     ภาษีธุรกิจฉพาะ 40,305.75 48,955.64 105,497.42 80,000.00 25.00 % 100,000.00

     ภาษีสุรา 1,362,176.72 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 3,267,958.82 5,108,926.13 5,655,488.26 5,250,500.00 -2.87 % 5,100,000.00

     คาภาคหลวงแร 50,775.07 41,804.87 47,059.21 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     คาภาคหลวงปิโตรลียม 42,302.14 40,057.87 49,653.34 45,000.00 11.11 % 50,000.00

     คาธรรมนียมจดทะบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

595,661.00 1,267,703.00 645,972.00 1,300,000.00 -7.69 % 1,200,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,349,941.90 18,374,966.84 18,575,164.41 20,035,500.00 18,788,700.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     งินอุดหนุนทั่วไป ส้าหรับด้านินการตามอ้านาจหนຌาที่และ
ภารกิจถายโอนลือกท้า

26,555,742.71 27,331,088.01 28,392,751.87 28,000,000.00 6.86 % 29,920,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,555,742.71 27,331,088.01 28,392,751.87 28,000,000.00 29,920,000.00

รวมทุกหมวด 43,357,801.87 46,087,419.44 47,472,051.15 48,400,000.00 49,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทศบาลตาบลทงทอง

อา ภอ บาน ขวา   จัง วัดชัยภมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 49,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป รวม 9,963,800 บาท

งบบุคลากร รวม 6,723,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
งิน ดือนนายก/รองนายก จานวน 695,520 บาท

งินคาตอบ ทนประจาตา นงนายก/รองนายก จานวน 120,000 บาท

งินคาตอบ ทนพิ ศษนายก/รองนายก จานวน 120,000 บาท

งินคาตอบ ทน ลขานการ/ท่ีปรึกษานายก ทศมนตรี นายกองค์การ
บริ าร วนตาบล

จานวน 198,720 บาท
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งินคาตอบ ทน มาชิก ภาองค์กรปกครอง วนทองถ่ิน จานวน 1,490,400 บาท
พ่ือจาย ป็น งิน ดือน (ฝ่ายการ มือง)
-  งินคาตอบ ทนตา นงนายก ทศมนตรี           
1 อัตรา ป็น งิน  427,200 บาท
-  งินคาตอบ ทนตา นงรองนายก ทศมนตรี          
2 อัตรา ป็น งิน  508,320 บาท
-  งินคาตอบ ทนตา นงท่ีปรึกษานายก ทศมนตรี  
1 อัตรา ป็น งิน      82,800 บาท
-  งินคาตอบ ทนตา นง ลขานการนายก ทศมนตรี  
1 อัตรา ป็น งิน   115,920 บาท
- งินคาตอบ ทนตา นงประธาน ภา                   
1 อัตรา ป็น งิน   182,160 บาท
- งินคาตอบ ทนตา นงรองประธาน ภา                        
1 อัตรา ป็น งิน   149,040 บาท
-  งินคาตอบ ทนตา นง มาชิก ภา ทศบาล           
10 อัตรา    ป็น งิน  1,159,200 บาท
-  ป็น ปตาม นัง ือ านักงาน กจ. กท.  ละ ก.อบต.ท่ี มท
 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  รื่อง  ซักซอม นว
ทางการคานวณภาระคา ชจายดานการบริ ารงานบคคลของ
องค์กรปกครอง วนทองถ่ิน
- ระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวยการกา นด งินประ ยชน์
ตอบ ทนอ่ืน ป็นรายจายท่ีองค์กรปกครอง วนทองถ่ินอาจจาย
ด พ.ศ. 2559

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 4,098,860 บาท
งิน ดือนพนักงาน จานวน 2,459,880 บาท

งินประจาตา นง จานวน 228,000 บาท

คาจางลกจางประจา จานวน 192,360 บาท

คาตอบ ทนพนักงานจาง จานวน 1,147,940 บาท

งิน พ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จานวน 65,040 บาท

งินอ่ืนๆ จานวน 5,640 บาท
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พ่ือจาย ป็น งิน ดือน (ฝ่ายประจา)  านักปลัด ทศบาล  
-  งิน ดือนตา นงปลัด ทศบาล   
1 อัตรา ป็น งิน    578,340 บาท
-  งิน ดือนตา นงนักบริ ารงานท่ัว ป  
2 อัตรา ป็น งิน    871,620 บาท
-  งิน ดือนตา นงนักจัดการงานท่ัว ป  
1 อัตรา ป็น งิน    362,820 บาท
-  งิน ดือนตา นงนักป้องกันฯ   
1 อัตรา ป็น งิน  311,580 บาท
-  งิน ดือนตา นง จาพนักงานธรการ  
1 อัตรา ป็น งิน    335,520 บาท
-  งิน ดือนตา นงลกจางประจา   
1 อัตรา ป็น งิน    192,360 บาท
-  งิน ดือนตา นงผชวยนักทรัพยากรบคคล 
1 อัตรา ป็น งิน    264,730 บาท
-  งิน ดือนตา นงผชวย จพง.ธรการ   
1 อัตรา ป็น งิน    161,410 บาท
-  งิน ดือนตา นงผชวย จพง.ธรการ  
1 อัตรา ป็น งิน    144,900 บาท
-  งิน ดือนตา นงผชวย จพง.ป้องกันฯ  
1 อัตรา ป็น งิน    144,900 บาท
-  งิน ดือนตา นงคนงาน           
1 อัตรา ป็น งิน    108,000 บาท
-  งิน ดือนตา นงพนักงานดับ พลิง  
2 อัตรา ป็น งิน    216,000 บาท
-  งิน ดือนตา นงพนักงานขับรถ   
1 อัตรา ป็น งิน    108,000 บาท
พ่ือจาย ป็นคา งิน ดือน ขาราชการ 6 คน   พนักงานจาง 8
 คน  ลกจางประจา 1คน 
ป็น งิน ดือนท่ีมีคนครอง 14  คน อัตราท่ี มมีคนครอง1 คน
-  ป็น ปตาม นัง ือ านักงาน กจ. กท.  ละ ก.อบต. ท่ี มท
 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  รื่อง  ซักซอม นว
ทางการคานวณภาระคา ชจายดานการบริ ารงานบคคลของอ
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งค์กรปกครอง วนทองถ่ิน
- ระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวยการกา นด งินประ ยชน์
ตอบ ทนอ่ืน ป็นรายจายท่ีองค์กรปกครอง วนทองถ่ินอาจจาย
ด พ.ศ. 2559

งบด้าเนินงาน รวม 3,139,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 339,000 บาท
คาตอบ ทนผปฏิบัติราชการอัน ป็นประ ยชน์ กองค์กรปกครอง วน
ทองถ่ิน

จานวน 50,000 บาท

      พ่ือจาย ป็น งินตอบ ทนผปฏิบัติงานดานการรักษาความ จ็บ
ป่วยนอก วลาราชการ ละ นวัน ยดราชการ คาตอบ ทนคณะ
กรรมการตรวจการจาง คาตอบ ทน อปพร.  งินตอบ ทน จา
นาท่ี นการ ลือกตั้ง  งินรางวัล  งินทาขวัญฝ่าอันตราย ป็นครั้ง

คราว ฯลฯ
-  ป็น ปตามระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย

กอา า มัครป้องกันภัยฝ่ายพล
   รือนขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2560

-  นัง ือกระทรวงการคลัง ดวนท่ี ด ท่ี กค 0402.5/ว156  ลงวัน
ท่ี 19 กันยายน 2560  รื่อง  ลัก กณฑ์การ บิกจายคาตอบ ทน
บคคล รือคณะกรรมการ
-  ป็น ปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี
ด ท่ี มท 0804.5/ว 1634 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2557

-  ป็น ปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี
ด ท่ี มท 0810.4/ว 4202 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2561

-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทยท่ี มท 0808.2/ว 3892

 ลงวันท่ี 28 มิถนายน 2562

-  ป็น ปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี
ด ท่ี มท 0810.4/ว 1123 ลงวันท่ี 9  มษายน 2563

-  ละ นัง ือ ั่งการท่ี ก่ียวของ
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คา บ้ียประชม จานวน 3,000 บาท
       พ่ือจาย ป็นคาตอบ ทน มาชิก ภา ทศบาลตาบลทง
ทอง  ป็น ปตามระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวย งิน ดือน  งิน
คาตอบ ทน  ละประ ยชน์ตอบ ทนอยางอ่ืนของนายก
ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ประธาน ภา ทศบาล รองประธาน
ภา ทศบาล  มาชิก ภา ทศบาล  ลขานการนายก ทศมนตรี ท่ี

ปรึกษานายก ทศมนตรี  ละการจายคา บ้ีย ลี้ยงประชมกรรมการ
ภา ทศบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557

คาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ จานวน 10,000 บาท

      พ่ือจาย ป็นคาตอบ ทนพนักงาน ทศบาล ละพนักงานจาง
ทศบาลท่ีมีคา ั่ง ปฏิบัติงานนอก วลาราชการ 
ป็น ปตามระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกจาย งิน
ตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครอง วน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559

คา ชาบาน จานวน 156,000 บาท

       พ่ือจาย ป็นคา ชาบานพนักงาน ทศบาลท่ีมี ิทธิ์ บิกคา ชา
บาน ดย ป็น ปตามการ บิกจายตามระ บียบกระทรวงม าด ทย
วาดวย งิน วั ดิการ ก่ียวกับจายคา ชาบานของพนักงาน วนทอง
ถ่ิน พ.ศ. 2547  ป็น ปตามระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยคา
ชาบานของขาราชการ วนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562  ละ
ระ บียบท่ี ก่ียวของ
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งินชวย ลือการศึกษาบตร จานวน 120,000 บาท
      พ่ือจาย ป็น งินชวย ลือการศึกษาบตรของนายก
ทศมนตรี  พนักงาน ทศบาล 
- ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0809.3/ว4522 ลง
วันท่ี 9  ิง าคม 2559  รื่องประ ภท ละอัตรา งินบารงการศึกษา
ละคา ลา รียน 

- ระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวย งิน วั ดิการ ก่ียวกับการ
ศึกษาของบตรพนักงาน วนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ละท่ี ก ข พ่ิม
ติม
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ค่าใช้สอย รวม 1,690,000 บาท
รายจาย พ่ือ ดมาซึ่งบริการ

รายจาย พ่ือ ดมาซึ่งบริการ จานวน 200,000 บาท

      พ่ือจาย ป็นคาถาย อก าร , คา ย็บ นัง ือ รือ ขาปก
นัง ือ คาซักฟอก คาตัก ิ่งปฏิกล คาระวางบรรทก คา ชา

ทรัพย์ ิน (นอกจากคา ชาบาน) คา ฆษณา ละ ผย พร คาจางทา
ว็บ ซต์ระบบอิน ตอร์ น็ตคา ชจาย นการประกันภัยรถราชการ
คา ชจาย นการดา นินคดีตามคาพิพากษาคาป่วยการ นการ
พิ จน์รังวัดท่ีดิน าธารณะประ ยชน์ คา ฆษณา ผย พรคาจาง

มาบริการตางๆคา ารวจออก บบ  ละควบคมการกอ
ราง จาง มาทาความ ะอาด จาง มายามรักษาความ

ปลอดภัย ฯลฯ 
-  ป็น ปตาม ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย  ท่ี มท
 0808.2/ว2633 ลงวันท่ี 14  ิง าคม 2552  รื่อง ซักซอมความ 
   ขา จ ก่ียวกับการ บิกจายคา ชจาย นการประกันภัยรถราชการ
-  ป็น ปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (1
)  ละ นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0804.4/ว 
  1161 ลงวันท่ี 5 มิถนายน 2551 
- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044

 ลงวันท่ี 10  กรกฎาคม 2563  รื่อง  ลัก กณฑ์การดา นินการ 
  จาง อกชน ละการ บิกจาย งินคาจาง มาบริการขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน
- ระ บียบ  นัง ือ ท่ี ก่ียวของ 
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รายจาย ก่ียวกับการรับรอง ละพิธีการ จานวน 30,000 บาท
       พ่ือจาย ป็นรายจาย นการรับรอง รือ ลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พิธี ปิดอาคาร  ด ก คาอา าร 
คา ครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ์ อก าร คา ชจายท่ี ก่ียว น่ือง น
การ ลี้ยงรับรอง รวมท้ังคาบริการดวย  ละคา ชจายอ่ืนซึ่งจา ป็น
ตองจายท่ี ก่ียวกับการรับรอง  พ่ือ ป็นคารับรอง นการตอนรับ
บคคล รือคณะบคคลท่ี ปนิ ทศงาน ตรวจงาน รือ ยี่ยมชม  รือ
ทัศนศึกษาดงาน ตลอดจนคา ลี้ยงรับรอง นการประชม ภาทอง
ถ่ิน ซึ่ง มายถึง คาอา าร  ครื่องดื่มตาง ๆ  ครื่อง ช นการ ลี้ยง
รับรอง ละคาบริการ พิธี ปิดอาคารตางๆ  ละคา ชจาย นพิธีทาง
ศา นา รืองานรัฐพิธี 
-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561

-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว0766

 ลงวันท่ี 5  กมภาพันธ์ 2563  รื่อง ระ บียบกระทรวงม าด ทย
วาดวยการ บิกคา ชจาย นการบริ ารงานขององค์กรปกครอง
วนทองถ่ิน พ.ศ.2562

รายจาย ก่ียว น่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี ม ขาลักษณะรายจาย มวด
อ่ืนๆ

คา ชจาย นการ ดินทาง ปราชการ จานวน 200,000 บาท

       พ่ือจาย ป็นคา ชจาย นการ ดินทาง ปราชการ นราช
อาณาจักร ละนอกราชอาณาจักร ชน คา บ้ีย ลี้ยง นการ ดินทาง
ปราชการ คา บ้ีย ลี้ยง า รับ อปพร.  นการปฏิบัติ นาท่ี  คา

พา นะ  คา ชาท่ีพัก  คาผานทางดวนพิ ศษ  คาธรรม นียม คาลง
ทะ บียนตางๆ ละคา ชจายอ่ืนท่ีจา ป็นท่ี ก่ียว น่ืองกับการ ดิน
ทาง ปราชการของผบริ ารงานทองถ่ิน  มาชิก ภา
ทศบาล พนักงาน ทศบาล พนักงานจาง  ป็น ปตามระ บียบ
กระทรวงม าด ทยวาดวยคา ชจาย นการ ดินทาง ปราชการของ
จา นาท่ีทองถ่ินถึง (ฉบับท่ี 4)พ.ศ. 2561  ละระ บียบ  นัง ือ
ั่งการท่ี ก่ียวของ

( ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565  ครงการท่ี  8
   นาท่ี 197 )
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คา ชจาย นการ ลือกตั้ง จานวน 900,000 บาท
       พ่ือ ป็นคา ชจาย นการดา นินการ า รับการ ลือกตั้งของ
องค์กรปกครอง วนทองถ่ินตามท่ีกฎ มายกา นด ละ
คณะกรรมการการ ลือกตั้งกา นด (กรณีครบวาระ ยบ ภา กรณี
ทนอัตราท่ีวาง  ละกรณีท่ีคณะกรรมการการ ลือกตั้ง ั่ง มีการ
ลือกตั้ง ม  ละกรณีอ่ืนๆ)   ดยมีคา ชจายประกอบดวย คา
วั ด คาตอบ ทนคณะกรรมการฯ คาประชา ัมพันธ์  ละคา ช
จายอ่ืนๆ ท่ีจา ป็น นการ ลือกตั้ง
-  ป็น ปตามพระราชบัญญัติการ ลือกตั้ง มาชิก ภาทองถ่ิน รือผ
บริ ารทองถ่ิน พ.ศ. 2545   ก ข พระราชบัญญัติการ ลือก ตั้ง
มาชิก ภาทองถ่ิน รือผบริ ารทองถ่ิน พ.ศ. 2562  ละท่ี ก ข
พ่ิม ติมทกฉบับ 
-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว 3675

 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561

- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561

-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวน ท่ี มท 0808.2/ว
 1705 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2563

-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2

/ว3482 ลงวันท่ี 30  มิถนายน 2563  รื่อง ซักซอม นวทางการ
จัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564  ขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน
-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0818.2/ว4289 ลง
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2563  รื่อง การ ตรียมการจัดทางบประมาณ
รายจายประจาปี พ.ศ. 2564  พ่ือ ป็นคา ชจาย นการ ลือกตั้ง
มาชิก ภาทองถ่ิน รือผบริ ารทองถ่ิน

(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565  ครงการท่ี 10  นาท่ี198)
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ครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี งานวัน าคัญประจาปี ฯลฯ ตามท่ี
รัฐบาลกา นด

จานวน 30,000 บาท

       พ่ือ ป็นคาพวงมาลาวันปิยม าราช,วันทองถ่ิน ทย  พ่ือ ป็น
คา ชจาย นการ   นการจัดงานพิธีตางๆ  ชนจัดซื้อพวงมาลา พ่ือ
รวมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวาย ดพระบาท ม ด็จพระจล
จอม กลา จาอย ัว   น่ือง นวันปิยม าราช  23  ตลาคม ของทก
ปี ละวันทองถ่ิน ทย พ่ือ ป็นการนอมราลึกพระม ากรณาธิคณ
อันดีงาม   ละ ป็นการ ฉลิมฉลองวัน าคัญของ ทย การจัดงานวัน
าคัญตางๆ ตามท่ีรัฐบาลกา นด  ดยมีคา ชจายประกอบดวย คา

วั ด อปกรณ์ นการจัดงานพิธีการธงชาติ  ธงตรา ัญลักษณ์
ตางๆ  คาจัด ถานท่ีตลอดจนคาดา นินการตางๆท่ีจา ป็น นการ
ดา นินงานจัดงาน
- พระราชบัญญัติกา นด ผน ละข้ันตอนกระจายอานาจ ก
องค์กรปกครอง วน ทองถ่ิน พ.ศ.2542 ( ก ข พ่ิม ติมถึง 
   (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549) 
- ระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวยการ บิกคา ชจาย นการจัด
งาน การ ขงขันกีฬา  ละการ งนักกีฬา ตรียมการ ขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2559

- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561

(ปรากฏ น ผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565  ครงการท่ี 21

  นา 205) 
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ครงการปรับภมิทัศน์พ้ืนท่ี าธารณะประ ยชน์ จานวน 30,000 บาท
       พ่ือจาย ป็นคา ชจาย น ครงการปรับภมิทัศน์พ้ืนท่ี
าธารณะประ ยชน์รักษ์น้า รักษ์ป่า รักษ์ ผนดิน  น มบาน ขต
ทศบาลตาบลทงทอง  นการอนรักษ์ทรัพยากรน้า ละป่า รวมท้ัง
รางจิต านึกของประชาชน นการรักษา ิ่ง วดลอม  ดยมีคา ช

จาย  ชน คาป้าย ครงการ คาอา าร  ครื่องดื่ม ละอา ารวาง คา
วั ด อปกรณ์  ละคา ชจายอ่ืน ๆ ท่ีจา ป็น 
-  ป็น ปตามตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี
ด ท่ี มท 0801.2/ว1060 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 

- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561

(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565  ครงการท่ี 18

  นาท่ี 203)  

ครงการปลกตน ม พ่ิมพ้ืนท่ี ี ขียว ลดภาวะ ลกรอน น ขต ทต.ทง
ทอง

จานวน 10,000 บาท

       พ่ือจาย ป็นคา ชจาย น ครงการปลกตน ม พ่ิมพ้ืนท่ี ี
ขียว ลดภาวะ ลกรอน  น ขต ทศบาลตาบลทงทอง 
นการอนรักษ์ทรัพยากรน้า ละป่า รวมท้ัง รางจิต านึก ของ

ประชาชน นการรักษา ิ่ง วดลอม  ดยมีคา ชจาย  ชน คาป้าย
ครงการ การจัด าพันธ์กลา ม ดินปลก ป๋ย คาอา าร  ครื่องดื่ม
ละอา ารวางคาวั ด อปกรณ์ ละคา ชจายอ่ืน ๆ ท่ีจา ป็น 

-  ป็น ปตามตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี
ด ท่ี มท 0801.2/ว1060 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 

- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561

 (ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565  ครงการท่ี 19

  นาท่ี 203)  
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ครงการฝึกอบรม ละทัศนศึกษาดงาน พ่ิมประ ิทธิภาพ นการปฎิบัต
 ิงานคณะผบริ าร มาชิก ภา พนักงาน ละพนักงานจาง ทศบาล
ตาบลทงทอง

จานวน 250,000 บาท

       พ่ือจาย ป็นคา ชจาย น ครงการฝึกอบรม ละทัศนศึกษาด
งาน พ่ิมประ ิทธิภาพ นการปฏิบัติงาน คณะผบริ าร มาชิก
ภา พนักงาน ละพนักงานจาง ทศบาลตาบลทงทอง ดยมีคา ช

จาย ชน คาตอบ ทนวิทยากร  คาอา าร คาอา ารวางพรอม
ครื่องดื่ม คาพา นะ คาท่ีพัก  ละคา ชจาย อ่ืนๆท่ีจา ป็นตอ
ครงการ  พ่ือ ด รียนรการทางานจาก ลง รียนร ละ

ประ บการณ์จาก นวยงานอ่ืน             
-   ป็น ปตามระ บียบกระมรวงม าด ทยวาดวยคา ชจาย นการ
ฝึกอบรมของ จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557

- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561

(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565  ครงการท่ี 3  นาท่ี 193)  

ครงการ ง ริมคณธรรม ละพัฒนาคณภาพชีวิตของบคลากร
ทศบาลตาบลทงทอง

จานวน 10,000 บาท

       พ่ือจาย ป็นคา ชจาย น ครงการฝึกอบรม ง ริมคณธรรม
ละพัฒนาคณภาพชีวิตของบคลากร ทศบาลตาบลทง

ทอง  า รับคณะผบริ าร พนักงาน ทศบาล พนักงานจาง  ดยมี
คา ชจาย ชน คาตอบ ทนวิทยากร  คาอา าร คาอา ารวาง
พรอม ครื่องดื่ม คาพา นะ คาท่ีพัก  ละคา ชจายอ่ืนๆท่ีจา ป็น
ตอ ครงการ 
-   ป็น ปตามระ บียบกระมรวงม าด ทยวาดวยคา ชจาย นการ
ฝึกอบรมของ จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561

(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565  ครงการท่ี 1
  นาท่ี 192)    
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ครงการอนรักษ์พันธกรรมพืช จานวน 10,000 บาท
       พ่ือจาย ป็นคา ชจาย น ครงการอนรักษ์พันธกรรมพืช  น
ขต ทศบาลตาบลทงทอง  นการอนรักษ์พันธกรรมพืช 
อัน น่ืองมาจากพระราชดาริ  ม ด็จพระกนิษฐาธิราช จา กรม
ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดาฯ  ยามบรมราชกมารี  ดยมีคา ช

จาย  ชน คาป้าย ครงการ การจัด าพันธ์กลา ม ดินปลก ป๋ย คา
อา าร  ครื่องดื่ม ละอา ารวางคาวั ด อปกรณ์ ละคา ชจาย
อ่ืน ๆ ท่ีจา ป็น
-  ป็น ปตามตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท
 0810.6/ว 1470 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560

- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561

-  ป็น ปตามตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี
ด ท่ี มท 0801.6/ว 1425 ลงวันท่ี 4  มษายน 2562  

-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2

/ว3482 ลงวันท่ี 30  มิถนายน 2563  รื่อง ซักซอม นวทางการ
จัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564  ขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน

คาบารงรักษา ละซอม ซม จานวน 20,000 บาท

       พ่ือจาย ป็นคาซอม ซมบารงรักษาทรัพย์ ิน  พ่ือ ามารถ
ชงาน ดตามปกติ   ชน  ครื่องคอมพิว ตอร์   ครื่อง

พิมพ์ดีด  ครื่อง ทร าร  ยานพา นะ   กาอ้ี  ฯลฯ
- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

 (ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565  ครงการท่ี 20  นาท่ี 204)
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ค่าวัสดุ รวม 650,000 บาท
วั ด านักงาน จานวน 100,000 บาท

       พ่ือจาย ป็นคาวั ดตาง ๆ  ท่ีจา ป็นตอง ช น านัก
งาน   ชน  บบพิมพ์  กระดาษ  ปากกา  ดิน อ   มึก    ม
บรรทัด ตลอดจนวั ด านักงานอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏ นบัญชีจา นกงบ
ประมาณรายจายตาม นวทางการจา นกประ ภทรายจาย
-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1752 ลงวันท่ี 6  ิง าคม 2556

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว1746 ลงวันท่ี 1
 กมภาพันธ์ 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลงวันท่ี 29

 มีนาคม 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันท่ี 19

 มีนาคม 2561  รื่อง  ลัก กณฑ์ ละอัตราคา ชจายประกอบ 
  การพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีท่ี บิกจาย น
ลักษณะ คา ช อย  วั ด  ละคา าธารณป ภค
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วั ดงานบานงานครัว จานวน 30,000 บาท
       พ่ือจาย ป็นคา มกวาด   ถังขยะ ถงขยะ  ถวยชาม   ชอน
อม   กวน้าจานรอง  กระติกน้ารอน  กระติกน้า ย็น ละอ่ืน ๆ

 ประจา านักงาน ละศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก 6  ง ท่ีปรากฏ น
บัญชีจา นกงบประมาณรายจาย  ตาม นวทางการจา นก
ประ ภทรายจาย 
-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1752 ลงวันท่ี 6  ิง าคม 2556

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว1746 ลงวันท่ี 1
 กมภาพันธ์ 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลงวันท่ี 29

 มีนาคม 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันท่ี 19

 มีนาคม 2561  รื่อง  ลัก กณฑ์ ละอัตรา   
  คา ชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีท่ี
บิกจาย นลักษณะ คา ช อย  วั ด  ละคา าธารณป ภค
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วั ดยานพา นะ ละขน ง จานวน 60,000 บาท
       พ่ือจาย ป็นคา บต ตอรี่  ยางนอก  ยาง น   าย มล์  น้ามัน
บรค  กระจกมองขาง   ัว ทียน ละวั ดยานพา นะอ่ืน ๆ ท่ี
ปรากฏ นบัญชีจา นกงบประมาณรายจาย
-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1752 ลงวันท่ี 6  ิง าคม 2556

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว1746 ลงวันท่ี 1
 กมภาพันธ์ 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลงวันท่ี 29

 มีนาคม 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันท่ี 19

 มีนาคม 2561  รื่อง  ลัก กณฑ์ ละอัตรา   
  คา ชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีท่ี
บิกจาย นลักษณะ คา ช อย  วั ด  ละคา าธารณป ภค
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วั ด ช้ือ พลิง ละ ลอลื่น จานวน 250,000 บาท
       พ่ือจาย ป็นคาน้ามัน บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน ครื่อง วั ด
ช้ือ พลิง ละ ลอลื่นอ่ืน ๆ  า รับรถยนต์ านักงาน 
รถบรรทกขยะ รถดับ พลิง ครื่องพน มอกควัน  ครื่อง ช านัก
งาน  ครื่องตัด ญา ฯลฯ  ท่ีปรากฏ นบัญชีจา นกงบประมาณ
รายจาย
-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1752 ลงวันท่ี 6  ิง าคม 2556

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว1746 ลงวันท่ี 1
 กมภาพันธ์ 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลงวันท่ี 29

 มีนาคม 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันท่ี 19

 มีนาคม 2561  รื่อง  ลัก กณฑ์ ละอัตรา   
  คา ชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีท่ี
บิกจาย นลักษณะ คา ช อย  วั ด  ละคา าธารณป ภค
-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 1074 ลงวันท่ี 17

  มษายน 2561
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วั ด ครื่อง ตงกาย จานวน 150,000 บาท
       พ่ือจาย ป็นคาวั ด ครื่อง ตงกายของ จา นาท่ีทองถ่ิน อป
พร.  รือผท่ีองค์กรปกครอง วนทองถ่ิน ั่ง ปปฎิบัติงานตาม
นาท่ี องค์กรปกครอง วนทองถ่ิน  ละอ่ืน ๆ ตาม ลัก กณฑ์

การ บิกจายวั ด ครื่อง ตงกายของ จา นาท่ีทองถ่ิน  ละท่ี
ปรากฏ นบัญชีจา นกงบประมาณรายจาย
- ระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวยการ บิกจายวั ด  ครื่อง ตง
กายของ จา นาทองถ่ิน พ.ศ. 2560

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1752 ลงวันท่ี 6  ิง าคม 2556

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว1746 ลงวันท่ี 1
 กมภาพันธ์ 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลงวันท่ี 29

 มีนาคม 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันท่ี 19

 มีนาคม 2561  รื่อง  ลัก กณฑ์ ละอัตรา   
  คา ชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีท่ี
บิกจาย นลักษณะ คา ช อย  วั ด  ละคา าธารณป ภค
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วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 60,000 บาท
       พ่ือจาย ป็นคาวั ดคอมพิว ตอร์  ชน รีฟิลปริ้น ตอร์   ผน
ดิ ก์   มึกปริ้น ตอร์ ล ซอร์   ละอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏ นบัญชีจา นก
งบประมาณรายจาย
-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1752 ลงวันท่ี 6  ิง าคม 2556

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว1746 ลงวันท่ี 1
 กมภาพันธ์ 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลงวันท่ี 29

 มีนาคม 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันท่ี 19

 มีนาคม 2561  รื่อง  ลัก กณฑ์ ละอัตรา   
  คา ชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีท่ี
บิกจาย นลักษณะ คา ช อย  วั ด  ละคา าธารณป ภค
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 460,000 บาท
คา ฟฟ้า จานวน 360,000 บาท

       พ่ือจาย ป็นคากระ ฟฟ้าของ านักงาน ทศบาลตาบลทง
ทอง  ละคากระ ฟฟ้ากลองวงจรปิด CCTV ท่ีอย น ขตของ
ทศบาลตาบลทงทอง
-  ป็น ปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี
ด ท่ี มท  0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559  

- นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 0444 ลงวันท่ี 24

 มกราคม 2561 
- นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันท่ี 19

 มีนาคม 2561  รื่อง  ลัก กณฑ์ ละอัตราคา ชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปีท่ี บิกจาย นลักษณะ คา ช
อย  วั ด  ละคา าธารณป ภค

- ระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวยการรับ งิน การ บิกจาย
งิน การฝาก งิน การ ก็บรักษา งิน  ละการตรวจ งินขององค์กร 
  ปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2547  ละท่ี ก ข พ่ิม ติม (ถึงฉบับ
ท่ี 4 ) พ.ศ. 2561

- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1003

 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2562

-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2

/ว3482 ลงวันท่ี 30  มิถนายน 2563  รื่อง ซักซอม นวทาง 
  การจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564  ขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน
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คาน้าประปา คาน้าบาดาล จานวน 30,000 บาท
       พ่ือจาย ป็นคาน้าประปาของ านักงาน ทศบาลตาบลทง
ทอง 
-  ป็น ปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี
ด ท่ี มท  0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 

มิถนายน 2559  
- นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 0444 ลงวันท่ี 24

 มกราคม 2561 
- นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันท่ี 19

 มีนาคม 2561  รื่อง  ลัก กณฑ์ ละอัตราคา ชจายประกอบ 
  การพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีท่ี บิกจาย น
ลักษณะ คา ช อย  วั ด  ละคา าธารณป ภค
- ระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวยการรับ งิน การ บิกจาย
งิน การฝาก งิน การ ก็บรักษา งิน  ละการตรวจ งินขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2547  ละท่ี ก ข พ่ิม ติม (ถึงฉบับท่ี 4
 ) พ.ศ. 2561

- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1003

 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2562

-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2

/ว3482 ลงวันท่ี 30  มิถนายน 2563  รื่อง ซักซอม นวทาง 
  การจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564  ขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563  09:46:56 นา : 21/105



คาบริการ ทรศัพท์ จานวน 15,000 บาท
      พ่ือจาย ป็นคา ทรศัพท์  ทร าร   ทรศัพท์ คลื่อนท่ี ของ
านักงาน ทศบาลตาบลทงทอง  

-  ป็น ปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี
ด ท่ี มท  0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559  

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 0444 ลงวันท่ี 24

 มกราคม 2561 
-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันท่ี 19

 มีนาคม 2561  รื่อง  ลัก กณฑ์ ละอัตราคา ชจายประกอบ 
  การพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีท่ี บิกจาย น
ลักษณะ คา ช อย  วั ด  ละคา าธารณป ภค
- ระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวยการรับ งิน การ บิกจาย
งิน การฝาก งิน การ ก็บรักษา งิน  ละการตรวจ งินขององค์กร 
  ปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2547  ละท่ี ก ข พ่ิม ติม (ถึงฉบับ
ท่ี 4 ) พ.ศ. 2561

- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1003

 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2562

-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2

/ว3482 ลงวันท่ี 30  มิถนายน 2563  รื่อง ซักซอม นวทาง 
  การจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564  ขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน
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คาบริการ ปรษณีย์ จานวน 5,000 บาท
       พ่ือจาย ป็นคา ปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตรา
ปรษณียากร คาธรรม นียมลงทะ บียน นัง ือราชการ คา

ธรรม นียม นการติดตอราชการกับทก นวยงาน  
-  ป็น ปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี
ด ท่ี มท  0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559  

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 0444 ลงวันท่ี 24

 มกราคม 2561 
-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันท่ี 19

 มีนาคม 2561  รื่อง  ลัก กณฑ์ ละอัตราคา ชจายประกอบ 
  การพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีท่ี บิกจาย น
ลักษณะ คา ช อย  วั ด  ละคา าธารณป ภค
- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561
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คาบริการ ื่อ าร ละ ทรคมนาคม จานวน 50,000 บาท
       พ่ือจาย ป็นคา ชจาย ก่ียวกับการ ชบริการระบบอิน ตอร์
น็ต คาบริการ ื่อ ารงานทะ บียนราษฎร  คา ทรภาพ 
คา ทร าร   ละคา ื่อ ารอ่ืนๆ ท่ี ก่ียวของกับอิน ตอร์ น็ต 
-  ป็น ปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี
ด ท่ี มท  0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559  

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 0444 ลงวันท่ี 24

 มกราคม 2561 
-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันท่ี 19

 มีนาคม 2561  รื่อง  ลัก กณฑ์ ละอัตราคา ชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปีท่ี บิกจาย นลักษณะ คา ช
อย  วั ด  ละคา าธารณป ภค

- ระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวยการรับ งิน การ บิกจาย
งิน การฝาก งิน การ ก็บรักษา งิน  ละการตรวจ งินขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2547  ละท่ี ก ข พ่ิม ติม (ถึงฉบับท่ี 4
 ) พ.ศ. 2561

- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1003

 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2562

-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2

/ว3482 ลงวันท่ี 30  มิถนายน 2563  รื่อง ซักซอม นวทาง 
  การจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564  ขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน

งบลงทุน รวม 66,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 56,300 บาท
ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์

ครื่องคอมพิว ตอร์ นตบค า รับประมาวลผล จานวน 22,000 บาท

       ครื่องคอมพิว ตอร์ นตบก า รับงานประมวล
ผล      จานวน  22,000  บาท
       พ่ือจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ นตบก า รับงาน
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ประมวลผล  จานวน 1  ครื่อง  พ่ือ ช น านักงาน  านัก
ปลัด   ดยมีคณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี
คณลักษณะพ้ืนฐาน   
       ครื่องคอมพิว ตอร์ นตบก   า รับงานประมวลผล  
- มี นวยความประมวลผลกลาง  (CPU)   มนอยกวา  4   น
ลัก  (4 core) จานวน  1  นวย   ดยมีคณลักษณะอยาง ด 

  อยาง น่ึง  รือดีกวา ดังน้ี
      1) นกรณีท่ีมี นวยความจา   บบ  Cache  Memory  รวม
นระดับ  (Level)   ดียวกัน  ขนาด มนอยกวา  4  MB  ตองมี 

          ความ ร็ว ัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน มนอยกวา  2.3  GHz  
ละมี นวยประมวลผลดานกราฟิก  (Graphics  Processing  

          Unit)   มนอยกวา  10   กน   รือ
     2) นกรณีท่ีมี นวยความจา  บบ Cache Memory  รวม น
ระดับ  (Level)   ดียวกัน ขนาด มนอยกวา  4  MB  ตองมี 
        ความ ร็ว ัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน มนอยกวา 1.8  GHz  
ละมี ทค น ลยี พ่ิม ัญญาณนาฬิกา ด นกรณีท่ีตอง ช 

        ความ ามารถ นการประมวลผล ง
- มี นวยความจา ลัก  (RAM) ชนิด DDR4   รือดีกวา  ขนาด ม
นอยกวา  8  GB
- มี นวยจัด ก็บขอมล  ชนิด  SATA   รือดีกวา  ขนาดความจ ม
นอยกวา  1  TB   รือ  ชนิด  Solid  State  Drive  ขนาด 
  ความจ มนอยกวา  250  GB  จานวน  1  นวย
- มีจอภาพท่ีรองรับความละ อียด มนอย
กวา  1,366 x 768  Pixel   ละมีขนาด มนอยกวา  12  น้ิว
- มีชอง ช่ือมตอ  (Interface)   บบ  USB  2.0   รือดีกวา   ม
นอยกวา  3  ชอง
- มีชอง ช่ือมตอ บบ  HDMI   รือ  VGA  จานวน มนอยกวา  1
  ชอง
- มีชอง ช่ือมตอระบบ ครือขาย  (Network  Interface)  
บบ  10/100/1000  Base-T   รือดีกวา  จานวน มนอยกวา  1

  ชอง
-  ามารถ ชงาน ด มนอยกวา  Wi-

Fi  (IEEE  802.11b, g, n, ac)   ละ  Bluetooth

กณฑ์ราคากลาง ละคณลักษณะพ้ืนฐานการจัด าอปกรณ์ ละ
ระบบคอมพิว ตอร์  ฉบับ ดือนพฤษภาคม  2563
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ประกาศ  ณ  วันท่ี  12  พฤษภาคม  2563

ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึกพรอมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จานวน 4,300 บาท

       ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึกพรอมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์   ( Ink Tank Printer ) จานวน  4,300  บาท
       พ่ือจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึกพรอมติดตั้งถัง
มึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer )  จานวน 1  ครื่อง  พ่ือ ช น
านักงาน ฝ่ายพัฒนาชมชน  านักปลัด   ดยมีคณลักษณะพ้ืนฐาน

ดังน้ี
คณลักษณะพ้ืนฐาน   
       ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึกพรอมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์  (Ink Tan Printer)  ราคา  4,300  บาท
-  ป็น ครื่องพิมพ์ บบฉีด มึกพรอมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์  (Ink  Tank  Printer)  จาก รงงานผผลิต
- มีความละ อียด นการพิมพ์ มนอยกวา  1,200x1,200  dpi
- มีความ ร็ว นการพิมพ์รางขาวดา า รับกระดาษขนาด  A4   ม
นอยกวา  19   นาตอนาที  (ppm)   รือ  8.8  ภาพตอนาที
- มีความ ร็ว นการพิมพ์ราง ี า รับกระดาษขนาด  A4   มนอย
กวา  15   นาตอนาที  (ppm)   รือ  5  ภาพตอนาที
- มีชอง ช่ือมตอ  (Interface)   บบ  USB  2.0   รือดี
กวา  จานวน มนอยกวา  1  ชอง
- มีถาด กระดาษ ด มนอยกวา  50   ผน
-  ามารถ ช ดกับ  A4, Letter, Legal   ละ  Custom

กณฑ์ราคากลาง ละคณลักษณะพ้ืนฐานการจัด าอปกรณ์ ละ
ระบบคอมพิว ตอร์  ฉบับ ดือนพฤษภาคม  2563

ประกาศ  ณ  วันท่ี  12  พฤษภาคม  2563

คาบารงรักษา ละปรับปรงครภัณฑ์

คาบารงรักษา ละปรับปรงครภัณฑ์ จานวน 30,000 บาท
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       พ่ือจาย ป็นคาซอม ซมบารงรักษา ปรับปรง  ครง รางของ
ครภัณฑ์ขนาด ญ ซึ่ง มรวมถึงคาซอม ซมบารงปกติ  รือคา
ซอมกลาง  ครื่องคอมพิว ตอร์   ครื่องพิมพ์ดีด  ครื่อง ทร
าร  ยานพา นะ   กาอ้ี ครภัณฑ์  ละอ่ืน ๆ(รายจาย พ่ือ ดมา

ซึ่ง ิ่งของ ดย ภาพมีลักษณะคงทนถาวร ท่ีมีราคาตอ นวย รือ
ตอชด กินกวา 5,000บาท รวมถึงรายจายท่ีประกอบข้ึน ม ดัด
ปลง ตอ ติม  รือปรับปรง)  

(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน  2561-2565  ครงการท่ี 4  นาท่ี  186)

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
คาบารงรักษา ละปรับปรงท่ีดิน ละ ิ่งกอ ราง

คาบารงรักษา ละปรับปรงท่ีดิน ละ ิ่งกอ ราง จานวน 10,000 บาท

       พ่ือจาย ป็นคาปรับปรงซอม ซม ตอ ติม บารงรักษา ศนย์
พัฒนา ด็ก ล็ก ท้ัง 6  ง  น ขตพ้ืนทีรับผิดชอบของ
ทศบาลตาบลทงทอง
- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน  2561-2565  ครงการท่ี 13

  นาท่ี  169)
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
งินอด นนองค์กรปกครอง วนทองถ่ิน

ครงการ ถานท่ีกลางศนย์ปฎิการรวม นการชวย ลือประชาชนของ
องค์กรปกครอง วนทองถ่ิน

จานวน 35,000 บาท

       พ่ือจาย ป็น งินอด นน กับองค์การบริ าร วนตาบลชี
บน  พ่ือ ป็นคา ชจาย ครงการ ถานท่ีกลางศนย์ปฏิบัติการรวม น
การชวย ลือประชาชนขององค์กรปกครอง วนทองถ่ินอา ภอ
บาน ขวา  นการชวย ลืออานวยความ ะดวกประชาชน  นดาน

ความชวย ลือประชาชนดาน าธารณภัยการ ความชวย
ลือประชาชนดานการ ง ริม ละพัฒนาคณภาพชีวิต  ละการ

ป้องกันควบคม รคขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน นการชวย
ลือประชาชนท่ี ดรับความ ดือดรอนอยางมีประ ิทธิภาพ

-  ป็น ปตาม นัง ือ ท่ีวาการอา ภอบาน ขวา ท่ี ชย 72201/ว
 225  ลงวันท่ี 5 มิถนายน 2563  รื่อง ครงการศนย์ปฏิบัติการ
รวม 
   นการชวย ลือประชาชนขององค์กรปกครอง วนทอง
ถ่ิน อา ภอบาน ขวา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-  ป็น ปตามระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวย งินอด นนของ
องค์กรปกครองทองถ่ิน พ.ศ. 2559  ละท่ี ก ข พ่ิม ติม
  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563

-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด   ท่ี มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถนายน 2559

-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด   ท่ี มท
 0808.2/ว 1791 ลงวันท่ี 3  มษายน 2560

(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565  ครงการท่ี 17  นาท่ี 201)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,958,080 บาท
งบบุคลากร รวม 1,918,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 1,918,080 บาท
งิน ดือนพนักงาน จานวน 1,492,200 บาท

งินประจาตา นง จานวน 36,000 บาท

คาตอบ ทนพนักงานจาง จานวน 379,140 บาท
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งิน พ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จานวน 10,740 บาท
พ่ือจาย ป็น งิน ดือน (ฝ่ายประจา) ฝ่าย ผนงาน ละงบประมาณ
ละฝ่ายบริการงานท่ัว ป

-  งิน ดือนตา นงนักบริ ารงานท่ัว ป           
2 อัตรา ป็น งิน     838,320 บาท
-  งิน ดือนตา นงนักจัดการงานท่ัว ป           
1 อัตรา ป็น งิน    336,360 บาท
-  งิน ดือนตา นงนักวิ คราะ ์น ยบาย ละ ผน  
1 อัตรา ป็น งิน   317,520 บาท
-  งิน ดือนตา นงผชวยนักวิ คราะ ์น ยบาย ละ ผน 
1 อัตรา ป็น งิน    230,460 บาท
-  งิน ดือนตา นงผชวย จพง.ธรการ           
1 อัตรา ป็น งิน    148,680 บาท
ป็นคา งิน ดือน ขาราชการ   4   คน   พนักงานจาง   2
 คน                                     
ป็น งิน ดือนท่ีมีคนครอง   6  คน     อัตราท่ี มมีคน
ครอง   -  คน
-  ป็น ปตาม นัง ือ านักงาน กจ. กท.  ละ ก.อบต. ท่ี มท
 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  รื่อง  ซักซอม นว
ทาง 
  การคานวณภาระคา ชจายดานการบริ ารงานบคคลขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน
- ระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวยการกา นด งินประ ยชน์
ตอบ ทนอ่ืน ป็นรายจายท่ีองค์กรปกครอง วนทองถ่ิน
   อาจจาย ด พ.ศ. 2559
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งบด้าเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจาย ก่ียว น่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี ม ขาลักษณะรายจาย มวด
อ่ืนๆ

ครงการฝึกอบรม ง ริมการประชมประชาคม พ่ือจัดทา ผนชมชน
ระดับตาบล บบบรณาการ า รับจัดทา ผนพัฒนาทองถ่ิน

จานวน 30,000 บาท

       พ่ือ ป็นคา ชจาย นการดา นินงานตาม ครงการฝึกอบรม ง
ริมการจัดประชมประชาคม พ่ือจัดทา ผนชมชนระดับตาบล
บบบรณาการ า รับการจัดทา ผนพัฒนาทองถ่ิน  พ่ือจัดทา
ผนพัฒนาทองถ่ินฉบับ พ่ิม ติม รือ ปลี่ยน ปลง  น มบาน ขต
ทศบาลตาบลทงทอง ดยมีคา ชจายประกอบดวย คาป้าย
ครงการ คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาวั ดอปกรณ์  ละคา ช

จายอ่ืน ๆ ท่ีจา ป็น ฯลฯ
-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0891.4/ว 856

 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2553

- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561

-  นัง ือกรมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0810.3/ว
 179 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2562

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0810.3/ว 1921 ลงวันท่ี 16 พฤษาคม 2562

(ปรากฏ น ผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565  ครงการท่ี  7
   นาท่ี  196 )
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ครงการ ความร ก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมลขาว าร พ.ศ. 2540 ละ
ก ข พ่ิม ติม

จานวน 10,000 บาท

       พ่ือจาย ป็นคา ชจาย นการดา นินงานตาม ครงการ
ความร ก่ียวกับ พ.ร.บ.ขอมลขาว าร พ.ศ.2540  ละ ก ข พ่ิม
ติม พ่ือประชาชน  น มบาน ขต ทศบาลตาบลทงทอง ดยมีคา ช
จายประกอบดวยคาป้าย ครงการ คาตอบ ทนวิทยากร คาอา าร
วาง ละ  ครื่องดื่มคาวั ดอปกรณ์ คาของท่ีระลึก  ละคา ชจาย
อ่ืน ๆ ท่ีจา ป็น 
-  ป็น ปตามพระราชบัญญัติขอมลขาว าร พ.ศ. 2540

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0810.4/ ว 4335

 ลงวันท่ี 3  ิง าคม 2561

- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0810.7/ ว 044 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562

(ปรากฏ น ผนพัฒนาทองถ่ิน 2561–2565  ครงการท่ี 12

  นาท่ี 199)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,019,980 บาท
งบบุคลากร รวม 2,551,980 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 2,551,980 บาท
งิน ดือนพนักงาน จานวน 1,980,360 บาท

งินประจาตา นง จานวน 60,000 บาท

คาตอบ ทนพนักงานจาง จานวน 510,700 บาท
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งิน พ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จานวน 920 บาท
พ่ือจาย ป็น งิน ดือน (ฝ่ายประจา) กองคลัง 
-  งิน ดือนตา นงผอานวยการกองคลัง   
1 อัตรา ป็น งิน  490,800 บาท
-  งิน ดือนตา นงนักบริ ารงานคลัง           
1 อัตรา ป็น งิน    429,240 บาท
-  งิน ดือนตา นงนักวิชาการพั ด           
1 อัตรา ป็น งิน   402,720 บาท
-  งิน ดือนตา นงนักวิชาการจัด ก็บราย ด          
1 อัตรา ป็น งิน    369,480 บาท
-  งิน ดือนตา นงนักวิชาการ งิน ละบัญชี   
1 อัตรา ป็น งิน    288,120 บาท
-  งิน ดือนตา นงผชวย จพง.การ งิน ละบัญชี  
1 อัตรา ป็น งิน   158,510 บาท
-  งิน ดือนตา นงผชวย จพง.จัด ก็บราย ด          
1 อัตรา ป็น งิน   163,050 บาท
-  งิน ดือนตา นงผชวย จาพนักงานพั ด   
1 อัตรา ป็น งิน   189,140 บาท
พ่ือจาย ป็นคา งิน ดือน ขาราชการ 5 คน พนักงานจาง3
คน                      
ป็น งิน ดือนท่ีมีคนครอง 8 คน  อัตราท่ี มมีคนครอง - คน  ถือ
ปฏิบัติตาม
-  นัง ือ านักงาน กจ. กท.  ละ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138

 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  รื่อง ซักซอม นวทางการ 
   คานวณภาระคา ชจายดานการบริ ารงานบคคลขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน
- ระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวยการกา นด งินประ ยชน์
ตอบ ทนอ่ืน ป็นรายจายท่ีองค์กรปกครอง วนทองถ่ิน 
          อาจจาย ด พ.ศ. 2559
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งบด้าเนินงาน รวม 468,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 118,000 บาท
คาตอบ ทนผปฏิบัติราชการอัน ป็นประ ยชน์ กองค์กรปกครอง วน
ทองถ่ิน

จานวน 10,000 บาท

       พ่ือจาย ป็น งินตอบ ทนผปฏิบัติงานดานการรักษาความ จ็บ
ป่วยนอก วลาราชการ ละ นวัน ยดราชการ  งินประ ยชน์ตอบ
ทนอ่ืน ป็นกรณีพิ ศษของพนักงาน ทศบาล ละพนักงานจาง รือ

ผทาประ ยชน์ กองค์กรปกครองทองถ่ิน
-  ป็น ปตามระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย

กอา า มัครป้องกันภัยฝ่ายพล รือนของ
องค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2560

-  นัง ือกระทรวงการคลัง ดวนท่ี ด ท่ี กค 0402.5/ว 156  ลง
วันท่ี 19 กันยายน 2560  รื่อง  ลัก กณฑ์การ บิกจายคาตอบ
ทนบคคล รือคณะกรรมการ

-  ละ นัง ือ ั่งการท่ี ก่ียวของ

คาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ จานวน 10,000 บาท

         พ่ือจาย ป็นคาตอบ ทนพนักงาน ทศบาล ละพนักงานจาง
ทศบาลท่ีมีคา ั่ง ปฏิบัติงานนอก วลาราชการ  ป็น ปตาม
ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกจาย งินตอบ ทนการ
ปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครอง วน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559

คา ชาบาน จานวน 48,000 บาท

       พ่ือจาย ป็นคา ชาบานพนักงาน ทศบาลท่ีมี ิทธิ์ บิกคา ชา
บาน ดย ป็น ปตามการ บิกจายตามระ บียบกระทรวงม าด ทย
วาดวย งิน วั ดิการ ก่ียวกับจายคา ชาบานของพนักงาน วนทอง
ถ่ิน พ.ศ. 2547   ป็น ปตามระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวย
คา ชาบานของขาราชการ วนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562  ละ
ระ บียบท่ี ก่ียวของ
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งินชวย ลือการศึกษาบตร จานวน 50,000 บาท
 พ่ือจาย ป็น งินชวย ลือการศึกษาบตรของนายก
ทศมนตรี พนักงาน ทศบาล  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวง
ม าด ทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9  ิง าคม 2559

  รื่องประ ภท ละอัตรา งินบารงการศึกษา  ละคา ลา รียน
- ระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวย งิน วั ดิการ ก่ียวกับการ
ศึกษาของบตรพนักงาน วนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ละท่ี ก ข   
   พ่ิม ติม
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ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจาย พ่ือ ดมาซึ่งบริการ

รายจาย พ่ือ ดมาซึ่งบริการ จานวน 10,000 บาท

       พ่ือจาย ป็นคาถาย อก าร , คา ย็บ นัง ือ รือ ขาปก
นัง ือ คาซักฟอก คาตัก ิ่งปฏิกล คาระวางบรรทก คา ชา

ทรัพย์ ิน (นอกจากคา ชาบาน) คา ฆษณา ละ ผย พร คาจางทา
ว็บ ซต์ระบบอิน ตอร์ น็ตคา ชจาย นการประกันภัยรถ
ราชการ คา ชจาย นการดา นินคดีตามคาพิพากษาคาป่วยการ น
การพิ จน์รังวัดท่ีดิน าธารณะประ ยชน์ คา ฆษณา ผย พรคา
จาง มาบริการ จาง มาทาความ ะอาด จาง มายามรักษา
ความปลอดภัย ฯลฯ  
-  ป็น ปตาม ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย  ท่ี มท
 0808.2/ว2633 ลงวันท่ี 14  ิง าคม 2552  รื่อง ซักซอมความ
ขา จ ก่ียวกับการ บิกจายคา ชจาย นการประกันภัยรถราชการ
-  ป็น ปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (1
)  ละ นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0804.4/ว
 1161 ลงวันท่ี 5 มิถนายน 2551 
-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044

 ลงวันท่ี 10  กรกฎาคม 2563  รื่อง  ลัก กณฑ์การดา นินการ
จาง อกชน ละการ บิกจาย งินคาจาง มาบริการขององค์กร
ปกครอง วน
- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

- ระ บียบ  นัง ือ ท่ี ก่ียวของ 

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563  09:46:56 นา : 35/105



รายจาย ก่ียวกับการรับรอง ละพิธีการ จานวน 10,000 บาท
       พ่ือจาย ป็นรายจาย นการรับรอง รือ ลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พิธี ปิดอาคาร  ด ก คาอา าร คา
ครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ์ อก าร คา ชจายท่ี ก่ียว น่ือง น
การ ลี้ยงรับรอง รวมท้ังคาบริการดวย  ละคา ชจายอ่ืนซึ่งจา ป็น
ตองจายท่ี ก่ียวกับการรับรอง  พ่ือ ป็นคารับรอง นการตอนรับ
บคคล รือคณะบคคลท่ี ปนิ ทศงาน ตรวจงาน รือ ยี่ยมชม  รือ
ทัศนศึกษาดงาน ตลอดจนคา ลี้ยงรับรอง นการประชม ภาทอง
ถ่ิน ซึ่ง มายถึง คาอา าร  ครื่องดื่มตาง ๆ  ครื่อง ช นการ ลี้ยง
รับรอง ละคาบริการ พิธี ปิดอาคารตางๆ  ละคา ชจาย นพิธีทาง
ศา นา รืองานรัฐพิธี 
-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561

-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว0766

 ลงวันท่ี 5  กมภาพันธ์ 2563  รื่อง ระ บียบกระทรวงม าด ทย
วาดวยการ บิกคา ชจาย นการบริ ารงานขององค์กรปกครอง
วนทองถ่ิน พ.ศ.2562

รายจาย ก่ียว น่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี ม ขาลักษณะรายจาย มวด
อ่ืนๆ

คา ชจาย นการ ดินทาง ปราชการ จานวน 50,000 บาท

       พ่ือจาย ป็นคา ชจาย นการ ดินทาง ปราชการ นราช
อาณาจักร ละนอกราชอาณาจักร ชน คา  บ้ีย ลี้ยง นการ ดินทาง
ปราชการ คา บ้ีย ลี้ยง า รับ อปพร.  นการปฏิบัติ นาท่ี  คา

พา นะ  คา ชาท่ีพัก  คาผานทางดวนพิ ศษ  คาธรรม นียม คาลง
ทะ บียนตางๆ ละคา ชจายอ่ืนท่ีจา ป็นท่ี ก่ียว น่ืองกับการ ดิน
ทาง ปราชการของผบริ ารงานทองถ่ิน  มาชิก ภา
ทศบาล พนักงาน ทศบาล พนักงานจาง  ป็น ปตามระ บียบ
กระทรวงม าด ทยวาดวยคา ชจาย นการ ดินทาง ปราชการของ
จา นาท่ีทองถ่ินถึง (ฉบับท่ี 4)พ.ศ. 2561  ละระ บียบ  นัง ือ
ั่งการท่ี ก่ียวของ

( ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565  ครงการท่ี  8
   นาท่ี 197 )
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ครงการจัดทา ผนท่ีภาษี ละทะ บียนทรัพย์ ิน จานวน 200,000 บาท
       พ่ือ ป็นคา ชจาย นการดา นิน ครงการจัดทา ผนท่ีภาษี
ละทะ บียนทรัพย์ ิน ทศบาลตาบลทงทอง พ่ือการพัฒนา

ประ ิทธิภาพการจัด ก็บราย ด  ดยการจัดทา รือปรับปรงขอมล
ผนท่ีภาษี ละทะ บียนทรัพย์ ิน  ดยมีคา ชจายประกอบดวย คา

จางบคคลภายนอก พ่ือ ารวจภาค นาม ชน การ ารวจป้าย  รง
รือน ท่ีดิน  ละขอมลอ่ืนๆท่ี ก่ียวของ คาวั ด นการออก
ารวจ  ละอ่ืนๆ

- พระราชบัญญัติภาษีท่ีดิน ละ ิ่งปลก ราง พ.ศ. 2562  
-  ป็น ปตามระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวย ผนท่ีภาษี ละ
ทะ บียนทรัพย์ ินองค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2550 
-  ป็น ปตามระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวยการดา นินการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดิน ละ ิ่ง ปลก ราง พ.ศ. 2562

- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561

-  ป็น ปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.3/ว 462 ลงวันท่ี 29 กมภาพันธ์ 2551

-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.3

/ว 0107 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2561 
(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565  ครงการท่ี 2  นาท่ี 192)

คาบารงรักษา ละซอม ซม จานวน 10,000 บาท

       พ่ือจาย ป็นคาซอม ซมบารงรักษาทรัพย์ ิน  พ่ือ ามารถ
ชงาน ดตามปกติ   ชน  ครื่องคอมพิว ตอร์   ครื่อง

พิมพ์ดีด  ครื่อง ทร าร  ยานพา นะ   กาอ้ี  ฯลฯ
- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วั ด านักงาน จานวน 40,000 บาท

       พ่ือจาย ป็นคาวั ดตาง ๆ  ท่ีจา ป็นตอง ช น านัก
งาน   ชน  บบพิมพ์  กระดาษ  ปากกา  ดิน อ   มึก    ม
บรรทัด ตลอดจนวั ด านักงานอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏ นบัญชีจา นกงบ
ประมาณรายจายตาม นวทางการจา นกประ ภทรายจาย
-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1752 ลงวันท่ี 6  ิง าคม 2556

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว1746 ลงวันท่ี 1
 กมภาพันธ์ 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลงวันท่ี 29

 มีนาคม 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันท่ี 19

 มีนาคม 2561  รื่อง  ลัก กณฑ์ ละอัตรา   
  คา ชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีท่ี
บิกจาย นลักษณะ คา ช อย  วั ด  ละคา าธารณป ภค
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วั ด ฆษณา ละ ผย พร จานวน 20,000 บาท
       พ่ือจาย ป็นคาวั ด ฆษณา ละ ผย พร  ชน   ผน
ป้าย กระดาษ ขียน ป ตอร์ พกัน  ี  ละอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏ นบัญชี
จา นกงบประมาณรายจายตาม นวทางการจา นกประ ภทราย
จาย
-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1752 ลงวันท่ี 6  ิง าคม 2556

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559

- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว1746 ลงวันท่ี 1
 กมภาพันธ์ 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลงวันท่ี 29

 มีนาคม 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันท่ี 19

 มีนาคม 2561  รื่อง  ลัก กณฑ์ ละอัตรา   
  คา ชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีท่ี
บิกจาย นลักษณะ คา ช อย  วั ด  ละคา าธารณป ภค
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วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 10,000 บาท
      พ่ือจาย ป็นคาวั ดคอมพิว ตอร์  ชน รีฟิลปริ้น ตอร์   ผน
ดิ ก์   มึกปริ้น ตอร์ ล ซอร์  ละอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏ นบัญชีจา นก
งบประมาณรายจาย
-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1752 ลงวันท่ี 6  ิง าคม 2556

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว1746 ลงวันท่ี 1
 กมภาพันธ์ 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลงวันท่ี 29

 มีนาคม 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันท่ี 19

 มีนาคม 2561  รื่อง  ลัก กณฑ์ ละอัตรา   
  คา ชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีท่ี
บิกจาย นลักษณะ คา ช อย  วั ด  ละคา าธารณป ภค
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 268,200 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 268,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 268,200 บาท
รายจาย ก่ียว น่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี ม ขาลักษณะรายจาย มวด
อ่ืนๆ

ครงการฝึกอบรมชดปฎิบัติการจิตอา าภัยพิบัติประจาองค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน

จานวน 168,200 บาท

       พ่ือจาย ป็นคา ชจาย นการดา นิน ครงการฝึกอบรมชดปฎิ
บัติการจิตอา าภัยพิบัติประจาองค์กรปกครอง วนทองงถ่ิน  ดยมี
คา ชจายประกอบดวย พิธี ปิด-ปิด คาอา าร อา ารวาง ละ
ครื่องดื่ม คาตก ตง ถานท่ี คาวั ด อปกรณ์  ครื่อง ขียน บบ
พิมพ์ คาวฒิบัตร  ของท่ีระลึก คาตอบ ทนวิทยากร คาท่ีพัก คา
บ้ีย ลี้ยง  ละคา ชจายอ่ืน ๆ ท่ีจา ป็นตอ ครงการฯลฯ
- ระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวยคา ชจาย นการฝึกอบรม
ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557

  ละท่ี ก ข พ่ิม ติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561

- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0229/ว 367 ลงวัน
ท่ี 5 ธันวาคม 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย 0808.2/ว5329ท่ี มท 0229/ว
 5329 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2562

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0808.2/ว 440 ลงวันท่ี 13 กมภาพันธ์ 2563

-  ป็น ปตาม นัง ือ ศาลากลางจัง วัดชัยภมิ ดวนท่ี ด ท่ี ชย
 023.5/ว 1879 ลงวันท่ี 12 กมภาพันธ์ 2563  
(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน  2561-2565  พ่ิม ติมฉบับท่ี 1/2563

  ครงการท่ี  1  นาท่ี 31) 
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ครงการฝึกอบรม พ่ือการพัฒนา ละ ง ริมศักยภาพ อปพร. / อป
พร.ราย ม ทศบาลตาบลทงทอง

จานวน 100,000 บาท

       พ่ือจาย ป็นคา ชจาย นการดา นิน ครงการ ครงการฝึก
อบรม พ่ือการพัฒนา ละ ง ริมศักยภาพ อปพร. /อปพร. ราย

ม ทศบาลตาบลทงทอง  ดยมีคา ชจายประกอบดวย พิธี
ปิด-ปิด คาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาตก ตง ถานท่ี คา
วั ด อปกรณ์  ครื่อง ขียน บบพิมพ์ คาวฒิบัตร  ของท่ีระลึก คา
ตอบ ทนวิทยากร คาท่ีพัก คา บ้ีย ลี้ยง  ละ คา ชจายอ่ืน ๆ ท่ีจา
ป็นตอ ครงการฯลฯ
- ป็น ปตามระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวยคา ชจาย นการ
ฝึกอบรมของ จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557

-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 3028 ลงวันท่ี 6 มิถนายน 2561

- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561

(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน  2561-2565  ครงการท่ี  1  นาท่ี 206) 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,240,300 บาท

งบบุคลากร รวม 4,156,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 4,156,180 บาท
งิน ดือนพนักงาน จานวน 3,287,316 บาท

งินประจาตา นง จานวน 18,000 บาท

งินวิทยฐานะ จานวน 210,000 บาท

คาตอบ ทนพนักงานจาง จานวน 572,544 บาท
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งิน พ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จานวน 68,320 บาท
พ่ือจาย ป็น งิน ดือน (ฝ่ายประจา) ฝ่ายบริ ารการศึกษา 
-  งิน ดือนตา นงนักบริ ารงานการศึกษา   
1 อัตรา  ป็น งิน   376,080 บาท
-  งิน ดือนคร                          
8 อัตรา  ป็น งิน     2,614,476 บาท
-  งิน ดือนตา นง จาพนักงานธรการ           
1 อัตรา  ป็น งิน    296,760 บาท
-  งิน ดือนตา นงผชวย จาพนักงานธรการ          
1 อัตรา  ป็น งิน    139,104 บาท
-  งิน ดือนตา นงผด ล ด็ก (ทักษะ)           
2 อัตรา  ป็น งิน  236,880 บาท
-  งิน ดือนตา นงผชวย คร ผดด. ( า รับผมีคณวฒิ) 
1 อัตรา  ป็น งิน  196,560 บาท
พ่ือจาย ป็นคา งิน ดือน ขาราชการ  2 คน  คร 8 คน พนักงาน
จาง 4  คน 
ป็น งิน ดือนท่ีมีคนครอง  14 คน    ตา นงท่ี มมีคน
ครอง   -  คน
-  ป็น ปตาม นัง ือ านักงาน กจ. กท.  ละ ก.อบต. ท่ี มท
 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  รื่อง  ซักซอม นว
ทาง 
  การคานวณภาระคา ชจายดานการบริ ารงานบคคลขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน
- ระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวยการกา นด งินประ ยชน์
ตอบ ทนอ่ืน ป็นรายจายท่ีองค์กรปกครอง วนทองถ่ินอาจ 
  จาย ด พ.ศ. 2559
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งบด้าเนินงาน รวม 1,084,120 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
งินชวย ลือการศึกษาบตร จานวน 50,000 บาท

       พ่ือจาย ป็น งินชวย ลือการศึกษาบตรของขาราชการครผ
ด ล ด็ก พนักงาน ทศบาล  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวง
ม าด ทย ท่ี มท 0809.3/ว4522 ลงวันท่ี 9  ิง าคม 2559

   รื่องประ ภท ละอัตรา งินบารงการศึกษา ละคา ลา
รียน  ระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวย งิน วั ดิการ ก่ียวกับ
การศึกษาของบตรพนักงาน วนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ละท่ี ก ข
พ่ิม ติม
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ค่าใช้สอย รวม 982,300 บาท
รายจาย ก่ียว น่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี ม ขาลักษณะรายจาย มวด
อ่ืนๆ

คาอา ารกลางวันศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก จานวน 637,000 บาท

       พ่ือจาย ป็น งินอด นนอา ารกลางวัน า รับศนย์พัฒนา
ด็ก ล็กจานวน   6 ศนย์ จานวน ด็ก นศนย์   130  คนคนละ 20

 บาท  จานวน 245 วัน  ตามจานวน ด็ก นศนย์พัฒนา ด็ก ล็กณ
  วันท่ี  10  มิถนายน  2563

      (ขอ 1.2)   วิธีการ   บิกจาย พ่ือ อน ขาบัญชี งินฝาก
ธนาคารของ ถานศึกษา ดยคานึงถึง     
ถานะการการ งินการคลังขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน

-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2

/ว3842 ลงวันท่ี 30 
มิถนายน 2563  รื่อง ซักซอม นวทางการจัดทางบประมาณราย
จายประจาปี พ.ศ.   
2564 ขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน
-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0816.2

/ว 4110 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563  รื่อง ซักซอม นวทาง 
  การจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งินอด นนท่ัว ปดานการ
ศึกษาขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 ( ฉพาะ ทศบาลตาบล ละองค์การบริ าร วนตาบล)
“ท้ังน้ีจะ บิกจายตอ มื่อ ดรับการจัด รรงบประมาณจากกรม ง

ริมการปกครองทองถ่ิน”
(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565  ครงการท่ี 3  นา165 )

ครงการจัด าวั ด อปกรณ์ ื่อการ รียนการ อน กับ ศพด. จานวน 345,300 บาท
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      (1) พ่ือจาย ป็นคา ชจาย นการจัดการศึกษา จัดการ รียน
การ อน า รับศนย์พัฒนา ด็ก ล็กจัด รร า รับ ด็ก
ปฐมวัย (อาย 2-5 ปี) นศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก จานวน 6
 ศนย์ จานวน ด็ก นศนย์   130  คนคนละ 1,700 บาท  ตาม
จานวน ด็ก นศนย์ ณ  วันท่ี  10  มิถนายน  2563  ป็น
งิน 221,000  บาท
      (2) พ่ือจาย ป็นคา ชจาย นการบริ าร ถานศึกษา นการ
พัฒนาการจัดการศึกษา น ถานศึกษา จัด รร า รับ ด็ก
ปฐมวัย (อาย 3-5 ปี)  นศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก (ศพด.) จานวน 6
 ศนย์ จานวน ด็ก นศนย์ 110 คน คนละ 1,130 บาท  ตาม
จานวน ด็ก นศนย์ ณ  วันท่ี  10  มิถนายน  2563  ป็น
งิน 124,300 บาท
ดยมีคา ชจายประกอบดวย

        คา นัง ือ รียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
   คาอปกรณ์การ รียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
   คา ครื่อง บบนัก รียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี 
   คากิจกรรมพัฒนาผ รียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
- วิธีการ  บิกจาย พ่ือ อน ขาบัญชี งินฝากธนาคารของ ถาน
ศึกษา ดยคานึงถึง ถานะการณ์การ งินการคลังขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน
-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2

/ว3842 ลงวันท่ี 30 
มิถนายน 2563  รื่อง ซักซอม นวทางการจัดทางบประมาณราย
จายประจาปี พ.ศ.   
2564 ขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน
-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0816.2

/ว 4110 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563  รื่อง ซักซอม นวทางการ
จัดทางบประมาณรายจายรองรับ งินอด นนท่ัว ปดานการศึกษา
ขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ( ฉพาะ ทศบาลตาบล ละองค์การบริ าร วนตาบล)
“ท้ังน้ีจะ บิกจายตอ มื่อ ดรับการจัด รรงบประมาณจากกรม ง

ริมการปกครองทองถ่ิน”
(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565  ครงการท่ี 11  นา 168 )
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 51,820 บาท
คา ฟฟ้า จานวน 31,820 บาท

      พ่ือจาย ป็นคากระ ฟฟ้าของศนย์พัฒนา ด็ก ล็กท้ัง 6
 ศนย์  รืออาคาร ถานท่ี นความด ลของ ทศบาลตาบลทง
ทอง  ป็น ปตาม
-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 0444 ลงวันท่ี 24

 มกราคม 2561 
-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันท่ี 19

 มีนาคม 2561  รื่อง  ลัก กณฑ์ ละอัตราคา ชจายประกอบ 
  การพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีท่ี บิกจาย น
ลักษณะ คา ช อย  วั ด  ละคา าธารณป ภค     
- ระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวยการรับ งิน การ บิกจาย
งิน การฝาก งิน การ ก็บรักษา  งิน  ละการตรวจ งินขององค์กร 
  ปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2547  ละท่ี ก ข พ่ิม ติม (ถึงฉบับ
ท่ี 4 ) พ.ศ. 2561

- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1003

 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2562
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คาน้าประปา คาน้าบาดาล จานวน 20,000 บาท
      พ่ือจาย ป็นคาน้าประปาของศนย์พัฒนา ด็ก ล็กท้ัง 6
 ศนย์  รืออาคาร ถานท่ี นความด ลของ ทศบาลตาบลทง
ทอง  ป็น ปตาม
-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 0444 ลงวันท่ี 24

 มกราคม 2561 
-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันท่ี 19

 มีนาคม 2561  รื่อง  ลัก กณฑ์ ละอัตราคา ชจายประกอบ 
  การพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีท่ี บิกจาย น
ลักษณะ คา ช อย  วั ด  ละคา าธารณป ภค     
- ระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวยการรับ งิน การ บิกจาย
งิน การฝาก งิน การ ก็บรักษา งิน  ละการตรวจ งินขององค์กร 
  ปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2547  ละท่ี ก ข พ่ิม ติม (ถึงฉบับ
ท่ี 4 )  พ.ศ. 2561

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1003

 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2562

- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,360,620 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 1,000,620 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจาย ก่ียว น่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี ม ขาลักษณะรายจาย มวด
อ่ืนๆ

ครงการจัด ัมมนาผปกครอง ด็ก จานวน 10,000 บาท

       พ่ือจาย ป็นคา ชจาย นการดา นินงาน ครงการ ัมมนาผ
ปกครอง ด็กศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก  มีความรความ ขา จตอการ
ดา นินงานของศนย์พัฒนา ด็ก ล็กท้ังกอนการ ง ด็ก ขาศนย์ (การ
ปฐมนิ ทศ)  ละ ลังครบกา นด ด็กอยท่ีศนย์ (การปจฉิม
นิ ทศ)  ดยมีคา ชจายประกอบดวย คาอา าร  คาวั ด
อปกรณ์   ครื่อง ขียน อก าร คาตก ตง ถานท่ี ละคา ชจาย
อ่ืนๆ ท่ีจา ป็น
 -  ป็น ปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ( ก ข พ่ิม ติม
ถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552) มาตรา 50(7) ทศบาลตาบลมี นา 
   ท่ี ง ริมการพัฒนา ตรี  ด็ก  ยาวชน ผ งอาย  ละผ
พิการ  ละพระราชบัญญัติกา นด ผน ละข้ันตอนกระจาย
อานาจ  
    กองค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2542( ก ข พ่ิม ติม
ถึง (ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2549) มาตรา 16  ดกา นดอานาจ ทศบาล 
  มี นาท่ีตองปฏิบัติ (9) การจัดการศึกษา
- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561

(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน  2561-2565  ครงการท่ี 8  นา 167 )
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ครงการพัฒนาทักษะ ด็ก ทย ฝ่ รียนร อา ซียน จานวน 10,000 บาท
       พ่ือจาย ป็นคา ชจาย นการดา นินงานตาม ครงการ นวัน
ด็ก งชาติการ ขงขันกีฬา ละการ ขงขันทักษะวิชาการ ด็ก
ปฐมวัย ศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก   พ่ือ ง ริม ด็ก ดงออก  มี
ขภาพ ข็ง รง  ละรวมกิจกรรมท่ี ป็นประ ยชน์ตอ ังคม ดยมี

คา ชจายประกอบดวย คาอา ารคา ครื่องดื่ม คาวั ดอปกรณ์คา
ชา คาจัด ถานท่ีตลอดจนคาดา นินการตางๆ ท่ีจา ป็น นการ
ดา นินงาน
-  ป็น ปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ( ก ข พ่ิม ติม
ถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552)  มาตรา 50 (6)  การศึกษาอบรม  
  (7)  ง ริมการพัฒนา ตรี  ด็ก  ยาวชน ผ งอาย ละผ
พิการ  ละอานาจ นาท่ีตามกฎ มายถาย อน การกา นด
อานาจ 
   นาท่ี นการจัดระบบการบริการ าธารณะ มาตรา 16(9) การ
จัดการศึกษา 
- ตามพระราชบัญญัติการศึกษา งชาติ พ.ศ.2542มาตรา 6การ
จัดการศึกษาตอง ป็น ป พ่ือพัฒนาคน ทย ป็นมนษย์ท่ี 
   มบรณ์ท้ังรางกาย จิต จ  ติปญญา ความร ละคณธรรม มี
คณธรรมจริยธรรม นการดารงชีวิต  ามารถอยรวมกับผอ่ืน ด 
  อยางมีความ ข มาตรา 41องค์กรปกครอง วนทองถ่ินท่ีมี ิทธิ
จัดการศึกษา นระดับ ดระดับ น่ึง   รือทกระดับตามความ 
  พรอม ทกรป บบ  ละมี นาท่ี นการพัฒนา ด็ก ละ ยาวชน
มี ขภาพกาย จท่ี ข็ง รง  ดารงชีวิตอย น ังคม ดอยางมี 
  ความ ข
- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561

(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565  ครงการท่ี 9  นา 168 )

ค่าวัสดุ รวม 980,620 บาท
คาอา าร ริม (นม) จานวน 955,620 บาท

1.1 คาอา าร ริม (นม) ศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก  จานวน   264,320

 บาท
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       พ่ือจาย ป็นคาจัดซื้ออา าร ริม (นม) ของศนย์พัฒนา ด็ก
ล็ก จานวน 6 ศนย์ จานวน ด็ก นศนย์ 130 คน คนละ 7.82

 บาท จานวน 260 วัน ตามจานวน ด็ก นศนย์ ณ วันท่ี 10

 มิถนายน 2563 ตาม นวทางการจา นกประ ภทรายจาย 
-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2

/ว3482 ลงวันท่ี 30 มิถนายน 2563   รื่อง ซักซอม นวทาง 
  การจัดทางบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564  ขององค์กรปกครอง
วนทองถ่ิน

-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0816.2

/ว 4110 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563  รื่อง ซักซอม นวทางการ
จัดทางบประมาณรายจายรองรับ งินอด นนท่ัว ปดานการศึกษา
ขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ( ฉพาะ ทศบาลตาบล ละองค์การบริ าร วนตาบล)
“ท้ังน้ีจะ บิกจายตอ มื่อ ดรับการจัด รรงบประมาณจากกรม ง

ริมการปกครองทองถ่ิน”
(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน  2561-2565  ครงการท่ี 2  นาท่ี  164)

1.2 คาอา าร ริม (นม) รง รียน ( พฐ.)  
       จานวน  691,300 บาท
       พ่ือจาย ป็นคาจัดซื้ออา าร ริม(นม)ของ รง รียน ( พฐ
)จานวน 5 รง รียน  ด็กนัก รียนอนบาล - ป.6 จานวน  340 คน
คนละ 7.82 บาท จานวน  260  วันตามจานวน ด็กนัก รียน น รง
รียนณวันท่ี 10 มิถนายน 2563 ตาม นวทางการจา นกประ ภท
รายจาย 
-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2

/ว3482 ลงวันท่ี 30 มิถนายน 2563  รื่อง ซักซอม นวทางการจัด
ทางบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564  ขององค์กรปกครอง วนทอง
ถ่ิน
-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0816.2

/ว 4110 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563  รื่อง ซักซอม นวทางการ
จัดทางบประมาณรายจายรองรับ งินอด นนท่ัว ปดานการศึกษา
ขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ( ฉพาะ ทศบาลตาบล ละองค์การบริ าร วนตาบล)
“ท้ังน้ีจะ บิกจายตอ มื่อ ดรับการจัด รรงบประมาณจากกรม ง

ริมการปกครองทองถ่ิน”
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(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน  2561-2565  ครงการท่ี 2  นาท่ี  164)

วั ดวิทยาศา ตร์ รือการ พทย์ จานวน 5,000 บาท

       พ่ือจาย ป็นคาจัดซื้อ วชภัณฑ์ยา ามัญประจาบาน กับ
ศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ท้ัง6  ศนย์ตาม
นวทางการจา นกประ ภทรายจาย  ป็น ปตาม นัง ือกรม ง
ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน

ท่ี 27 มิถนายน 2559

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันท่ี 19

 มีนาคม 2561  รื่อง  ลัก กณฑ์ ละอัตราคา ชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปีท่ี บิกจาย นลักษณะ คา ช
อย  วั ด  ละคา าธารณป ภค

(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน  2561-2565  ครงการท่ี 15

  นาท่ี 170 )

วั ดอ่ืน จานวน 20,000 บาท
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คาจัดซื้อน้าดื่ม         
       พ่ือจาย ป็นคาจัดซื้อน้าดื่มท่ี ะอาด  า รับ ด็ก นศนย์
พัฒนา ด็ก ล็ก ดดื่มน้าท่ี ะอาดปราศจาก ช้ือ รค ท้ัง 6  ง  ป็น
งาน นภารกิจของ ทศบาลตาบลทงทองตาม นวทางการจา นก
ประ ภทรายจาย 
-  ป็น ปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี
ด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันท่ี 19

 มีนาคม 2561  รื่อง  ลัก กณฑ์ ละอัตราคา ชจายประกอบ 
  การพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีท่ี บิกจาย น
ลักษณะ คา ช อย วั ด  ละคา าธารณป ภค
- ระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวยการรับ งิน การ บิกจาย
งิน การฝาก งิน การ ก็บรักษา งิน  ละการตรวจ งินขององค์กร 
  ปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2547  ละท่ี ก ข พ่ิม ติม (ถึงฉบับ
ท่ี 4 ) พ.ศ. 2561

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1003

 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2562
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,360,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,360,000 บาท
งินอด นน วนราชการ

อด นน ครงการอา ารกลางวัน( รง รียน ังกัด พฐ.) จานวน 1,360,000 บาท

      พ่ือจาย ป็นคาอด นน ครงการอา ารกลางวันของ
รง รียน ( พฐ)จานวน  5  รง รียน  ด็กนัก รียนอนบาล - ป.6

  จานวน  340 คนๆละ 20  บาท จานวน  200  วันตามจานวน
ด็กนัก รียน น รง รียนณวันท่ี 10  มิถนายน 2563 ตาม นวทาง
การจา นกประ ภทรายจาย 
-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2

/ว3482 ลงวันท่ี 30 มิถนายน 2563  รื่อง ซักซอม นวทางการจัด
ทางบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564  ขององค์กรปกครอง วนทอง
ถ่ิน
-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0816.2

/ว 4110 ลงวันท่ี 14  กรกฎาคม 2563  รื่อง ซักซอม นวทางการ
จัดทางบประมาณรายจายรองรับ งินอด นนท่ัว ปดานการศึกษา
ขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ( ฉพาะ ทศบาลตาบล ละองค์การบริ าร วนตาบล)
- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวย งินอด นนขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  ละท่ี ก ข พ่ิม ติม
  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563

“ท้ังน้ีจะ บิกจายตอ มื่อ ดรับการจัด รรงบประมาณจากกรม ง
ริมการปกครองทองถ่ิน”

(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน  2561-2565  ครงการท่ี 6  นาท่ี  166)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,322,720 บาท

งบบุคลากร รวม 1,322,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 1,322,720 บาท
งิน ดือนพนักงาน จานวน 858,840 บาท

งิน พ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จานวน 42,000 บาท

คาตอบ ทนพนักงานจาง จานวน 382,440 บาท
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งิน พ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จานวน 39,440 บาท
พ่ือจาย ป็น งิน ดือน (ฝ่ายประจา) งาน ง ริม ขภาพฯ 
-  งิน ดือนตา นงพยาบาลวิชาชีพ  
1 อัตรา ป็น งิน  498,600 บาท
-  งิน ดือนตา นง นวก. าธารณ ข   
1 อัตรา ป็น งิน   360,240 บาท
-  งิน ดือนตา นงผชวย จาพนักงานธรการ  
1 อัตรา ป็น งิน   156,000 บาท
-  งิน ดือนตา นงพนักงานขับรถ    
1 อัตรา ป็น งิน   118,440 บาท
-  งิน ดือนตา นงคนงานท่ัว ป    
1 อัตรา ป็น งิน   108,000 บาท
พ่ือจาย ป็นคา งิน ดือน ขาราชการ  2  คน  พนักงานจาง   3
  คน                        
ป็น งิน ดือนท่ีมีคนครอง  5  คน   อัตราท่ี มมีคนครอง  -  คน
-  ป็น ปตาม นัง ือ านักงาน กจ. กท.  ละ ก.อบต. ท่ี มท
 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  รื่อง  ซักซอม นว
ทาง 
  การคานวณภาระคา ชจายดานการบริ ารงานบคคลขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน
- ระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวยการกา นด งินประ ยชน์
ตอบ ทนอ่ืน ป็นรายจายท่ีองค์กรปกครอง วนทองถ่ินอาจจาย
ด พ.ศ. 2559
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 930,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 590,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท
รายจาย พ่ือ ดมาซึ่งบริการ

รายจาย พ่ือ ดมาซึ่งบริการ จานวน 430,000 บาท

       พ่ือจาย ป็นคาถาย อก าร , คา ย็บ นัง ือ รือ ขาปก
นัง ือ คาซักฟอก คาตัก ิ่งปฏิกล คาระวางบรรทก คา ชา

ทรัพย์ ิน (นอกจากคา ชาบาน) คา ฆษณา ละ ผย พร คาจางทา
ว็บ ซต์ระบบอิน ตอร์ น็ตคา ชจาย นการประกันภัยรถ
ราชการ คา ชจาย นการดา นินคดีตามคาพิพากษา คาป่วยการ น
การพิ จน์รังวัดท่ีดิน าธารณะประ ยชน์ คา ฆษณา ผย พร คา
จาง มาบริการตางๆ จาง มาทาความ ะอาด คา ารวจออก
บบ  ละควบคมการกอ ราง  จาง มายามรักษาความ

ปลอดภัย คาจาง มาคนงาน ก็บขน ละกาจัดขยะมลฝอย คา
ารวจขอมลจานวน ัตว์ ละ ข้ึนทะ บียน ัตว์ ฯลฯ

-  ป็น ปตาม ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย  ท่ี มท
 0808.2/ว2633 ลงวันท่ี 14  ิง าคม 2552  รื่อง ซักซอมความ 
   ขา จ ก่ียวกับการ บิกจายคา ชจาย นการประกันภัยรถราชการ
-  ป็น ปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (1
)  ละ นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0804.4/ว 
  1161 ลงวันท่ี 5 มิถนายน 2551

- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2

/ว3482 ลงวันท่ี 30  มิถนายน 2563  รื่อง ซักซอม นวทาง 
  การจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564  ขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน
- ระ บียบ  นัง ือ ท่ี ก่ียวของ
-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044

 ลงวันท่ี 10  กรกฎาคม 2563  รื่อง  ลัก กณฑ์การดา นินการ
จาง อกชน ละการ บิกจาย งินคาจาง มาบริการขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน
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รายจาย ก่ียว น่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี ม ขาลักษณะรายจาย มวด
อ่ืนๆ

ครงการตรวจวิ คราะ ์คณภาพน้าดื่ม จานวน 10,000 บาท

       พ่ือจาย ป็นคาวั ดวิทยาศา ตร์ รือการ พทย์  ชนชดตรวจ
ขภาพน้าดื่มอยางงาย  ละ วชภัณฑ์อ่ืน คาตรวจทาง องปฎิบัต

 ิการ คาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาวิทยากร คาอปกรณ์
อ่ืนท่ีจา ป็น  นการจัดอบรม ความร ก จา นาท่ี ละผด ล
ระบบน้าประปา มบาน ท้ัง 6  ง  พ่ือการพัฒนาระบบการ
จัดการระบบน้าประปา ละน้าบริ ภค  พ่ือ ดตาม กณฑ์
มาตรฐานกรมอนามัย  ละ ลงน้าตาม กณฑ์กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติ ละ ิ่ง วดลอม
-  ป็น ปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี
ด ท่ี มท 0891.3/ว2689 ลงวันท่ี 27  มษายน 2553  

- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561

-  ป็น ปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี
ด ท่ี มท 0810.4/ว1124 ลงวันท่ี 5  มษายน 2563  

( ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565  ครงการท่ี 9  นาท่ี 178 )

ครงการบริ ารจัดการขยะมลฝอย จานวน 20,000 บาท

       พ่ือจาย ป็นคา ชจาย นการดา นิน ครงการการบริ าร
จัดการขยะมลฝอย  ดยจัดอบรมการคัด ยกขยะ นชมชน  ดยมี
คา ชจายประกอบดวย  คาวิทยากร คาอา าร อา ารวาง ละ
ครื่องดื่ม คาป้าย คา อก ารรณรงค์ ประชา ัมพันธ์ วั ดอปกรณ์
อ่ืนท่ีจา ป็น น ครงการ คา ชจาย นการศึกษาดงานจาก ลง
รียนรอ่ืนๆ คาภาชนะรองรับขยะรวมของชมชนคากอ ราง รงพัก
ขยะรวมประจา มบาน คาจาง มาอ่ืนท่ีจา ป็น  พ่ือรณรงค์ ราง
จิต านึก  ความ ขา จการลดปริมาณขยะ  การคัด ยกขยะจาก
ครัว รือน จาก ลงกา นิดอ่ืน ๆ  กอนนา ปกาจัดอยางถกวิธี  ป็น
การ ง ริมการมี วนรวม
ของประชาชน   นการจัดการขยะมลฝอย บบครบวงจรรวมกับ
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ทองถ่ิน การ รางคณคาขยะ พ่ือนามา ช ม รือรี ซ คิล   ละ
การนา ศษอา ารมาทาน้า มักชีวภาพ รือป๋ยอินทรีย์   ดทายนา
ขยะท่ี ชประ ยชน์ ม ด ทศบาลนา ปฝงกลบอยางถกตอง ละ
มีประ ิทธิภาพ  ป็น ปตาม
- พระราชบัญญัติรักษาความ ะอาด ละความ ป็นระ บียบ รียบ
รอยของบาน มือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560

- ประกาศกระทรวงม าด ทย  รื่องการจัดการมลฝอย พ.ศ.2560

 ลงวันท่ี 18 ตลาคม 2560

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0810.5/ว627 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561

- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

 -  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0810.5/ว485 ลงวันท่ี 5 กมภาพันธ์ 2562

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0810.5/ว689 ลงวันท่ี 22 กมภาพันธ์ 2562

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0820.2/ว1031 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0820.3/ว1499 ลงวันท่ี 12

 มีนาคม 2563

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0810.2/ว1187 ลงวันท่ี 16  มษายน 2563

-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2

/ว3482 ลงวันท่ี 30  มิถนายน 2563  รื่อง ซักซอม นวทางการ
จัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564  ขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน
(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565  ครงการท่ี 11  นาท่ี 179 )

ครงการป้องกัน ละควบคม รค ข ลือดออก ละ รคท่ีมี า ตนา
ดย มลง ละ รคติดตออ่ืนๆ

จานวน 80,000 บาท
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       พ่ือจาย ป็นคา ชจาย นการดา นินการ ครงการป้องกัน ละ
ระงับ รคติดตอ  ชนการป้องกันควบคม รค ข ลือดออก การ
ป้องกัน ละระงับ รคติด ช้ือ วรั ค รนา 2019 ( ควิด-19)  ละ
รคติดตออ่ืนๆ  ดยมีคา ชจายประกอบดวย คาวั ดวิทยาศา ตร์
รือการ พทย์  ชน น้ายาฆา ช้ือ  อลกอฮอล์  ครื่องวัดอณ ภมิ

รางกาย น้ายา คมีพน มอกควัน ทรายทีมีฟอ กาจัดลกน้า ถงมือ
นากากอนามัย ชดอปกรณ์ป้องกันอันตราย คาวั ดอปกรณ์อ่ืนท่ี

จา ป็น  คาน้ามัน ช้ือ พลิง นการพน มอกควันกาจัดยงลายพา ะ
นา รค ข ลือดออกฯลฯ  ป็น ปตาม
- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว2120 ลง
วันท่ี 9   มษายน 2563 
-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0819.3/ว1375 ลงวันท่ี 8  พฤษภาคม  2563 
-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0808.2/ว1433 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 
-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว2787 ลง
วันท่ี 15  พฤษภาคม 2563 
-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2

/ว3482 ลงวันท่ี 30  มิถนายน 2563  รื่อง ซักซอม นวทาง 
  การจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564  ขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน
(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565  ครงการท่ี 1  นาท่ี 172 ) 
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วั ดวิทยาศา ตร์ รือการ พทย์ จานวน 50,000 บาท

       พ่ือจาย ป็นคา ชจาย นการดา นินการ  ดย ป็นคาจัดซื้อ
วัคซีนป้องกัน ละควบคม รคพิษ นัขบา
ละอปกรณ์ นการฉีด ตัวละ 30 บาท คา วชภัณฑ์อ่ืนๆ  ชน ถง

มือ ช ลวท้ิง ผาปิดจมก  วั ด-อปกรณ์ นการ ตงกาย พ่ือป้องกัน
ช้ือ รคคายา ามัญประจาบาน ช น านักงาน ละงานกชีพ ละ
อ่ืนๆ ท่ีปรากฏ นบัญชีจา นกงบประมาณรายจายตาม นวทาง
การจา นกประ ภทรายจาย
-  ป็น ปตาม นวทาง นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0810.5/ว 0120 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2560 
 -  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ี ด ท่ี มท
 0810.5/1745 ลงวันท่ี 31  ิง าคม 2560

-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2

/ว3482 ลงวันท่ี 30  มิถนายน 2563  รื่อง ซักซอม นวทาง 
  การจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564  ขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน

งบเงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
งินอด นนกิจการท่ี ป็น าธารณประ ยชน์

อด นน า รับการดา นินงานตาม นวทาง ครงการพระราชดาริดาน
าธารณ ข

จานวน 340,000 บาท

       พ่ือ นับ นน ชมชน/ มบาน จานวน 17  งๆ
ละ 20,000บาท  ดย คณะกรรมการ มบาน/คณะกรรมการ
ชมชน  ลือกทา ครงการตามพระราชดาริดาน าธารณ
ข  ครงการ ดบาง ลือกทาตามความ มาะ ม  ดยจัดทา
ครงการ นอขอรับงบประมาณจากองค์กรปกครอง วนทอง

ถ่ิน ท้ังน้ีตองผานการประชาคมของชมชน/ มบาน  มีความ
มาะ มกับปญ า ละบริบทของพ้ืนท่ีชมชน/ มบาน ตัวอยาง

ครงการพระราชดาริท่ี ก่ียวของกับงานดาน าธารณ ข  ชน
 1.  ครงการอบรม มอ มบาน นพระราชประ งค์
        2.  ครงการ ืบ านพระราชปณิธาน ม ด็จยา ตานภัย
มะ ร็ง ตานม
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        3. การควบคม รคขาด าร อ อดีนของ ม ด็จพระกนิษฐาธิ
ราช จา กรม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ดา  
ฯ  ยามบรมราชกมารี
   รือ ครงการตามพระราชดาริดาน าธารณ ขอ่ืนๆ  ป็น ปตาม
นวทาง

- ระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวยคา ชจาย นการจัด วั
ดิภาพ ัตว์ขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0810.5/ว1042 ลงวันท่ี 30  มษายน 2561

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0810.5/ว2072

 ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2561

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.5/ว4052

 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2561

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว827 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2562

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0819.3/ว1795 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0819.3/ว235

 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2563

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0819.3/ว807 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2563

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0819.3/ว1393 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563

-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2

/ว3482 ลงวันท่ี 30  มิถนายน 2563  รื่อง ซักซอม นวทาง 
  การจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564  ขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน
- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวย งินอด นนขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  ละท่ี ก ข พ่ิม ติม
  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563

(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน  2561-2565  ครงการท่ี 4  นาท่ี 174)  
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 882,500 บาท

งบบุคลากร รวม 862,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 862,500 บาท
งิน ดือนพนักงาน จานวน 685,080 บาท

งินประจาตา นง จานวน 18,000 บาท

คาตอบ ทนพนักงานจาง จานวน 154,596 บาท

งิน พ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จานวน 4,824 บาท

พ่ือจาย ป็น งิน ดือน (ฝ่ายประจา) ฝ่ายพัฒนาชมชน 
-  งิน ดือนตา นงนักบริ ารงาน วั ดิการ ังคม 
1 อัตรา ป็น งิน  409,320 บาท
-  งิน ดือนตา นงนักพัฒนาชมชน           
1 อัตรา ป็น งิน    275,760 บาท
-   งิน ดือนตา นงผชวย จาพนักงานธรการ          
1 อัตรา ป็น งิน     154,596 บาท
พ่ือจาย ป็นคา งิน ดือน ขาราชการ   2   คน   พนักงาน
จาง    1  คน                                     
ป็น งิน ดือนท่ีมีคนครอง 3  คน  อัตราท่ี มมีคนครอง - คน
- ถือปฏิบัติตาม นัง ือ านักงาน กจ. กท.  ละ ก.อบต. ท่ี มท
 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  รื่องซักซอม นว
ทาง 
  การคานวณภาระคา ชจายดานการบริ ารงานบคคลขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน
- ระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวยการกา นด งินประ ยชน์
ตอบ ทนอ่ืน ป็นรายจายท่ีองค์กรปกครอง วนทองถ่ินอาจ 
  จาย ด พ.ศ. 2559

งบด้าเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจาย ก่ียว น่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี ม ขาลักษณะรายจาย มวด
อ่ืนๆ

ครงการฝึกอบรมอาชีพ นชมชน จานวน 10,000 บาท

       พ่ือจาย ป็นคา ชจาย นการดา นินงาน ครงการฝึกอบรม
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อาชีพ นชมชนฝึกอบรม ความรดานอาชีพ ก ตรี น ขต
ทศบาลตาบลทงทอง  มีอาชีพทากอ กิดราย ด  ละ ป็นการ
พัฒนาคณภาพชีวิต นดานตางๆ  ดยมีคา ชจายประกอบดวยคา
ชจาย นพิธี ปิด-ปิด คาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา

ตก ตง ถานท่ี คาวั ด อปกรณ์  ครื่อง ขียน บบพิมพ์ คา
วฒิบัตร  ของท่ีระลึก คาตอบ ทนวิทยากร  ละคา ชจายอ่ืน ๆ ท่ี
จา ป็นตอ ครงการ ถือปฏิบัติตาม
- ระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวยคา ชจาย พ่ือชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ นาท่ีขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน 
  พ.ศ. 2560  ละท่ี ก ข พ่ิม ติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ดท่ี มท 0808.2/ว 1234 ลง
วันท่ี 7 มีนาคม 2560

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีมาก มท 0808.2

/ว 757 ลงวันท่ี 7  มษายน 2560

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ดท่ี มท 0810.2/ว 7668 ลง
วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ดท่ี มท 0810.6

/ว 24 ลงวันท่ี 4   มกราคม 2561 
-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ดท่ี มท 0808.2/ว 7508 ลง
วันท่ี 20 ธันวาคม 2561

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย มท 0808.2/ว 0935 ลงวันท่ี 11

 กมภาพันธ์ 2562 
- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ดท่ี มท 0810.7

/ว 1687 ลงวันท่ี 26   มษายน 2562 
-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ดท่ี มท 0810.6/ว 3526 ลง
วันท่ี 11 มิถนายน  2562

-  ป็น ปตามระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวยคา ชจาย นการ
ฝึกอบรม ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาท่ี  
   ทองถ่ิน พ.ศ. 2557

(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน  2561-2565  ครงการท่ี  1  นาท่ี 217)
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ครงการพัฒนาอาชีพผ งอาย ผพิการ ผป่วย อ ด์ ละผดอย อกา จานวน 10,000 บาท
      พ่ือจาย ป็นคา ชจาย นการดา นิน ครงการพัฒนาอาชีพผ ง
อาย ผพิการ ผป่วย อด ์  ละ ผดอย อกา  ฝึกอบรม ความร
ดานอาชีพ ผ งอาย ผพิการ  ละผดอย อกา   น ขต ทศบาล
ตาบลทงทอง  มีอาชีพทากอ กิดราย ด  ละ ป็นการพัฒนา
คณภาพชีวิต นดานตางๆ  ดยมีคา ชจายประกอบดวย คา ชจาย
นพิธี ปิด-ปิด คาอา าร อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาตก ตง
ถานท่ี คาวั ด อปกรณ์  ครื่อง ขียน บบพิมพ์ คาวฒิบัตร  ของท่ี

ระลึก คาตอบ ทนวิทยากร  ละคา ชจายอ่ืน ๆ ท่ีจา ป็นตอ
ครงการ ถือปฏิบัติตาม

- ระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวยคา ชจาย พ่ือชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ นาท่ีขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน 
  พ.ศ. 2560  ละท่ี ก ข พ่ิม ติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ดท่ี มท 0808.2/ว 1234 ลง
วันท่ี 7 มีนาคม 2560

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีมาก มท 0808.2

/ว 757 ลงวันท่ี 7  มษายน 2560

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ดท่ี มท 0810.2/ว 7668 ลง
วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ดท่ี มท 0810.6

/ว 24 ลงวันท่ี 4   มกราคม 2561 
-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ดท่ี มท 0808.2/ว 7508 ลง
วันท่ี 20 ธันวาคม 2561

- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย มท 0808.2/ว 0935 ลงวันท่ี 11

 กมภาพันธ์ 2562 
-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ดท่ี มท 0810.7

/ว 1687 ลงวันท่ี 26   มษายน 2562 
-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ดท่ี มท 0810.6/ว 3526 ลง
วันท่ี 11 มิถนายน  2562

-  ป็น ปตามระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวยคา ชจาย นการ
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ฝึกอบรม ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาท่ี  
   ทองถ่ิน พ.ศ. 2557

(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน  2561-2565  ครงการท่ี  1   นาท่ี 161)

แผนงานเคหะและชุมชน
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งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,258,480 บาท
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งบบุคลากร รวม 2,187,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 2,187,480 บาท
งิน ดือนพนักงาน จานวน 970,440 บาท

พ่ือจาย ป็น งิน ดือน (ฝ่ายประจา) กองชาง 
        -  งิน ดือนตา นงผอานวยการกองชาง   1 อัตรา ป็น
งิน    483,120 บาท
 -  งิน ดือนตา นงนายชาง ยธา    1 อัตรา ป็น งิน   
         318,960 บาท
 -  งิน ดือนตา นง จพง.ธรการ     1 อัตรา ป็น งิน   
         168,360 บาท
 -  งิน ดือนตา นงผชวยนายชาง ขียน บบ  1 อัตรา ป็น งิน   
 146,160 บาท
 -  งิน ดือนตา นงผชวยนายชาง ฟฟ้า   1 อัตรา ป็น งิน   
 147,420 บาท
 -  งิน ดือนตา นงผชวย จพง.ธรการ   1 อัตรา ป็น งิน   
 144,900 บาท
 -  งิน ดือนตา นงคนงาน บน้า    3 อัตรา ป็น งิน    428,440

 บาท
 -  งิน ดือนตา นงคนงานท่ัว ป    1 อัตรา ป็น งิน    108,000

 บาท
 -  งิน ดือนตา นงพนักงานขับรถยนต์   1 อัตรา ป็น งิน   
 108,000 บาท
พ่ือจาย ป็นคา งิน ดือน ขาราชการ   3   คน   พนักงาน
จาง   8  คน
              ป็น งิน ดือนท่ีมีคนครอง     11  คน      อัตราท่ี มมี
คนครอง   -  คน
-  ป็น ปตาม นัง ือ านักงาน กจ. กท.  ละ ก.อบต. ท่ี มท
 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  รื่อง  ซักซอม นว
ทาง 
  การคานวณภาระคา ชจายดานการบริ ารงานบคคลขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน
- ระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวยการกา นด งินประ ยชน์
ตอบ ทนอ่ืน ป็นรายจายท่ีองค์กรปกครอง วนทองถ่ินอาจ 
  จาย ด พ.ศ. 2559
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งิน พ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จานวน 6,600 บาท
งินประจาตา นง จานวน 42,000 บาท

คาตอบ ทนพนักงานจาง จานวน 1,082,920 บาท
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งิน พ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จานวน 85,520 บาท
พ่ือจาย ป็น งิน ดือน (ฝ่ายประจา) กองชาง 
-  งิน ดือนตา นงผอานวยการกองชาง   
1 อัตรา ป็น งิน    483,120 บาท
-  งิน ดือนตา นงนายชาง ยธา    
1 อัตรา ป็น งิน            318,960 บาท
-  งิน ดือนตา นง จพง.ธรการ     
1 อัตรา ป็น งิน            168,360 บาท
-  งิน ดือนตา นงผชวยนายชาง ขียน บบ  
1 อัตรา ป็น งิน    146,160 บาท
-  งิน ดือนตา นงผชวยนายชาง ฟฟ้า   
1 อัตรา ป็น งิน    147,420 บาท
-  งิน ดือนตา นงผชวย จพง.ธรการ   
1 อัตรา ป็น งิน    144,900 บาท
-  งิน ดือนตา นงคนงาน บน้า    
3 อัตรา ป็น งิน    428,440 บาท
-  งิน ดือนตา นงคนงานท่ัว ป    
1 อัตรา ป็น งิน    108,000 บาท
-  งิน ดือนตา นงพนักงานขับรถยนต์   
1 อัตรา ป็น งิน    108,000 บาท
พ่ือจาย ป็นคา งิน ดือน ขาราชการ   3   คน   พนักงาน
จาง   8  คน
ป็น งิน ดือนท่ีมีคนครอง     11  คน      อัตราท่ี มมีคน
ครอง   -  คน
-  ป็น ปตาม นัง ือ านักงาน กจ. กท.  ละ ก.อบต. ท่ี มท
 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  รื่อง  ซักซอม นว
ทาง 
  การคานวณภาระคา ชจายดานการบริ ารงานบคคลขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน
- ระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวยการกา นด งินประ ยชน์
ตอบ ทนอ่ืน ป็นรายจายท่ีองค์กรปกครอง วนทองถ่ินอาจ 
  จาย ด พ.ศ. 2559
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งบด้าเนินงาน รวม 1,751,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
คาตอบ ทนผปฏิบัติราชการอัน ป็นประ ยชน์ กองค์กรปกครอง วน
ทองถ่ิน

จานวน 100,000 บาท

       พ่ือจาย ป็น งินตอบ ทนผปฏิบัติงานดานการรักษาความ จ็บ
ป่วยนอก วลาราชการ ละ นวัน ยดราชการ คาตอบ ทนคณะ
กรรมการตรวจการจาง คาตอบ ทน อปพร.  งินตอบ ทน จา
นาท่ี นการ ลือกตั้ง  งินรางวัล  งินทาขวัญฝ่าอันตราย ป็นครั้ง

คราว ฯลฯ
-  ป็น ปตามระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย

กอา า มัครป้องกันภัยฝ่ายพล รือนขององค์กร 
  ปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2560

-  นัง ือกระทรวงการคลัง ดวนท่ี ด ท่ี กค 0402.5/ว156  ลงวัน
ท่ี 19 กันยายน 2560  รื่อง  ลัก กณฑ์  การ บิกจายคา 
  ตอบ ทนบคคล รือคณะกรรมการ
-  ป็น ปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี
ด ท่ี มท 0804.5/ว 1634 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2557

-  ป็น ปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี
ด ท่ี มท 0810.4/ว 4202 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2561

-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทยท่ี มท 0808.2/ว 3892

 ลงวันท่ี 28 มิถนายน 2562

-  ป็น ปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี
ด ท่ี มท 0810.4/ว 1123 ลงวันท่ี 9  มษายน 2563

-  ละ นัง ือ ั่งการท่ี ก่ียวของ
-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2

/ว3482 ลงวันท่ี 30  มิถนายน 2563  รื่อง ซักซอม นวทาง 
  การจัดทางบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564  ขององค์กรปกครอง
วนทองถ่ิน

-  ละ นัง ือ ั่งการท่ี ก่ียวของ
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คาตอบ ทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ จานวน 10,000 บาท
       พ่ือจาย ป็นคาตอบ ทนพนักงาน ทศบาล ละพนักงานจาง
ทศบาลท่ีมีคา ั่ง ปฏิบัติงานนอก วลาราชการ  ป็น ปตาม
ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกจาย งินตอบ ทนการ
ปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครอง วน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559

งินชวย ลือการศึกษาบตร จานวน 50,000 บาท

       พ่ือจาย ป็น งินชวย ลือการศึกษาบตรของนายก
ทศมนตรี พนักงาน ทศบาล  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวง
ม าด ทย ท่ี มท 0809.3/ว4522 ลงวันท่ี 9  ิง าคม 2559   รื่อง
ประ ภท ละอัตรา งินบารงการศึกษา ละคา ลา รียน  ระ บียบ
กระทรวงม าด ทยวาดวย งิน วั ดิการ ก่ียวกับการศึกษาของ
บตรพนักงาน วนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ละท่ี ก ข พ่ิม ติม
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ค่าใช้สอย รวม 556,000 บาท
รายจาย พ่ือ ดมาซึ่งบริการ

รายจาย พ่ือ ดมาซึ่งบริการ จานวน 496,000 บาท

       พ่ือจาย ป็นคาถาย อก าร , คา ย็บ นัง ือ รือ ขาปก
นัง ือ คาซักฟอก คาตัก ิ่งปฏิกล คาระวางบรรทก คา ชา

ทรัพย์ ิน (นอกจากคา ชาบาน) คา ฆษณา ละ ผย พร คาจางทา
ว็บ ซต์ระบบอิน ตอร์ น็ตคา ชจาย นการประกันภัยรถ
ราชการ คา ชจาย นการดา นินคดีตามคาพิพากษาคาป่วยการ น
การพิ จน์รังวัดท่ีดิน าธารณะประ ยชน์ คา ฆษณา ผย พรคา
จาง มาบริการ จาง มาทาความ ะอาด คา ารวจออก
บบ  ละควบคมการกอ ราง จาง มายามรักษาความ

ปลอดภัย ฯลฯ
-  ป็น ปตาม ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย  ท่ี มท
 0808.2/ว2633 ลงวันท่ี 14  ิง าคม 2552  รื่อง ซักซอมความ 
    ขา จ ก่ียวกับการ บิกจายคา ชจาย นการประกันภัยรถ
ราชการ
-  ป็น ปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (1
)  ละ นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0804.4/ว 
   1161 ลงวันท่ี 5 มิถนายน 2551 
- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044

 ลงวันท่ี 10  กรกฎาคม 2563  รื่อง  ลัก กณฑ์การดา นินการ
จาง อกชน ละการ บิกจาย งินคาจาง มาบริการขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน
- ระ บียบ  นัง ือ ท่ี ก่ียวของ
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รายจาย ก่ียวกับการรับรอง ละพิธีการ จานวน 10,000 บาท
       พ่ือจาย ป็นรายจาย นการรับรอง รือ ลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พิธี ปิดอาคาร  ด ก คาอา าร คา
ครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ์ อก าร คา ชจายท่ี ก่ียว น่ือง น
การ ลี้ยงรับรอง รวมท้ังคาบริการดวย  ละคา ชจายอ่ืนซึ่งจา ป็น
ตองจายท่ี ก่ียวกับการรับรอง  พ่ือ ป็นคารับรอง นการตอนรับ
บคคล รือคณะบคคลท่ี ปนิ ทศก์งาน ตรวจงาน รือ ยี่ยมชม  รือ
ทัศนศึกษาดงาน ตลอดจนคา ลี้ยงรับรอง นการประชม ภาทอง
ถ่ิน ซึ่ง มายถึง คาอา าร  ครื่องดื่มตาง ๆ  ครื่อง ช นการ ลี้ยง
รับรอง ละคาบริการ พิธี ปิดอาคารตางๆ  ละคา ชจาย นพิธีทาง
ศา นา รืองานรัฐพิธี 
-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว0766

 ลงวันท่ี 5  กมภาพันธ์ 2563  รื่อง ระ บียบกระทรวงม าด ทย
วาดวยการ บิกคา ชจาย นการบริ ารงานขององค์กรปกครอง
วนทองถ่ิน พ.ศ.2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561
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รายจาย ก่ียว น่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี ม ขาลักษณะรายจาย มวด
อ่ืนๆ

คา ชจาย นการ ดินทาง ปราชการ จานวน 40,000 บาท

       พ่ือจาย ป็นคา ชจาย นการ ดินทาง ปราชการ นราช
อาณาจักร ละนอกราชอาณาจักร ชน คา  บ้ีย ลี้ยง นการ ดินทาง
ปราชการ คา บ้ีย ลี้ยง า รับ อปพร.  นการปฏิบัติ นาท่ี  คา

พา นะ  คา ชาท่ีพัก  คาผานทางดวนพิ ศษ  คาธรรม นียม คาลง
ทะ บียนตางๆ ละคา ชจายอ่ืนท่ีจา ป็นท่ี ก่ียว น่ืองกับการ ดิน
ทาง ปราชการของผบริ ารงานทองถ่ิน  มาชิก ภา
ทศบาล พนักงาน ทศบาล พนักงานจาง  ป็น ปตามระ บียบ
กระทรวงม าด ทยวาดวยคา ชจาย นการ ดินทาง ปราชการของ
จา นาท่ีทองถ่ินถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  ละระ บียบ  นัง ือ
ั่งการท่ี ก่ียวของ

 ( ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน  2561-2565  ครงการท่ี  1
  นาท่ี 184 )

คาบารงรักษา ละซอม ซม จานวน 10,000 บาท

       พ่ือจาย ป็นคาซอม ซมบารงรักษาทรัพย์ ิน  พ่ือ ามารถ
ชงาน ดตามปกติ   ชน   ครื่องคอมพิว ตอร์   ครื่อง

พิมพ์ดีด  ครื่อง ทร าร  ยานพา นะ   กาอ้ี  ฯลฯ
- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

 (ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565  ครงการท่ี 4  นาท่ี 186)
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ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วั ด านักงาน จานวน 15,000 บาท

       พ่ือจาย ป็นคาวั ดตาง ๆ  ท่ีจา ป็นตอง ช น านัก
งาน   ชน  บบพิมพ์  กระดาษ  ปากกา  ดิน อ   มึก    ม
บรรทัด ตลอดจนวั ด านักงานอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏ นบัญชีจา นกงบ
ประมาณรายจาย ตาม นวทางการจา นกประ ภทรายจาย
-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1752 ลงวันท่ี 6  ิง าคม 2556

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว1746 ลงวันท่ี 1
 กมภาพันธ์ 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลงวันท่ี 29

 มีนาคม 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันท่ี 19

 มีนาคม 2561  รื่อง  ลัก กณฑ์ ละอัตรา   คา ชจาย   
  ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีท่ี บิกจาย น
ลักษณะ คา ช อย  วั ด  ละคา  าธารณป ภค
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วั ด ฟฟ้า ละวิทย จานวน 80,000 บาท
       พ่ือจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดอปกรณ์ตางๆ  ท่ี ก่ียวกับ ฟฟ้า ละ
วิทย    ชน    าย ฟฟ้า    คม ฟ  ลอด ฟฟ้าอปกรณ์ ครื่องมือ
ครื่อง ช  ท่ีจา ป็น ก่ียวกับการขยาย ขต ฟฟ้า งจันทร์  ติดตั้ง
ซอม ซม ฟฟ้า   รือวั ด ฟฟ้า ละวิทยอ่ืนๆ น ขตพ้ืน ทศบาล
ตาบลทงทองท่ีปรากฏ นบัญชีจา นกงบประมาณรายจาย
-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1752 ลงวันท่ี 6  ิง าคม 2556

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว1746 ลงวันท่ี 1
 กมภาพันธ์ 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลงวันท่ี 29

 มีนาคม 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันท่ี 19

 มีนาคม 2561  รื่อง  ลัก กณฑ์ ละอัตรา    คา ชจาย
  ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีท่ี บิกจาย น
ลักษณะ คา ช อย  วั ด  ละคา   าธารณป ภค

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563  09:46:56 นา : 76/105



วั ดกอ ราง จานวน 10,000 บาท
       พ่ือจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดอปกรณ์    ครื่องมือ ครื่อง ช นการ
กอ ราง   ชน  อิฐ  ิน ปน   ิน
ลกรัง  ทราย ดิน ตะป  ี คอน จอบ ขวาน  ิ่ว  ขควง  วาน  รือ
วั ดกอ รางอ่ืนๆ ฯลฯ  ท่ีปรากฏ นบัญชีจา นกงบประมาณราย
จาย   
-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1752 ลงวันท่ี 6  ิง าคม 2556

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว1746 ลงวันท่ี 1
 กมภาพันธ์ 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลงวันท่ี 29

 มีนาคม 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันท่ี 19

 มีนาคม 2561  รื่อง  ลัก กณฑ์ ละอัตราคา ชจายประกอบ 
  การพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีท่ี บิกจาย น
ลักษณะ คา ช อย  วั ด  ละคา  าธารณป ภค
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วั ดยานพา นะ ละขน ง จานวน 10,000 บาท
       พ่ือจาย ป็นคา บต ตอรี่  ยางนอก  ยาง น   าย มล์  น้ามัน
บรค  กระจกมองขาง   ัว ทียน ละวั ดยานพา นะอ่ืน ๆ ท่ี
ปรากฏ นบัญชีจา นกงบประมาณรายจาย
-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1752 ลงวันท่ี 6  ิง าคม 2556

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว1746 ลงวันท่ี 1
 กมภาพันธ์ 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลงวันท่ี 29

 มีนาคม 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันท่ี 19

 มีนาคม 2561  รื่อง  ลัก กณฑ์ ละอัตราคา ชจายประกอบ 
  การพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีท่ี บิกจาย น
ลักษณะ คา ช อย  วั ด  ละคา าธารณป ภค
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วั ด ช้ือ พลิง ละ ลอลื่น จานวน 10,000 บาท
           พ่ือจาย ป็นคาน้ามัน บนซิน น้ามันดี ซล น้ามัน
ครื่อง วั ด ช้ือ พลิง ละ ลอลื่นอ่ืน ๆ   า รับรถยนต์ านัก
งาน รถบรรทกขยะ รถดับ พลิง  ครื่องพน มอกควัน  ครื่อง ช
านักงาน  ครื่องตัด ญา ฯลฯ  ท่ีปรากฏ นบัญชีจา นก งบ

ประมาณรายจาย
-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1752 ลงวันท่ี 6  ิง าคม 2556

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว1746 ลงวันท่ี 1
 กมภาพันธ์ 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลงวันท่ี 29

 มีนาคม 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันท่ี 19

 มีนาคม 2561  รื่อง  ลัก กณฑ์ ละอัตรา   
  คา ชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีท่ี
บิกจาย นลักษณะ คา ช อย  วั ด  ละคา  าธารณป ภค
-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 1074 ลงวันท่ี 17

  มษายน 2561
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วั ดคอมพิว ตอร์ จานวน 10,000 บาท
       พ่ือจาย ป็นคาวั ดคอมพิว ตอร์  ชน รีฟิลปริ้น ตอร์   ผน
ดิ ก์   มึกปริ้น ตอร์ ล ซอร์ ละอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏ นบัญชีจา นกงบ
ประมาณรายจาย
-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1752 ลงวันท่ี 6  ิง าคม 2556

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว1746 ลงวันท่ี 1
 กมภาพันธ์ 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลงวันท่ี 29

 มีนาคม 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันท่ี 19

 มีนาคม 2561  รื่อง  ลัก กณฑ์ ละอัตรา   
  คา ชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีท่ี
บิกจาย นลักษณะ คา ช อย  วั ด  ละคา  าธารณป ภค
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 900,000 บาท
คา ฟฟ้า จานวน 900,000 บาท

       พ่ือจาย ป็นคากระ ฟฟ้าของ ถานี บน้าดวยพลังงาน
ฟฟ้า จานวน  4  ง  น ขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ของ ทศบาลตาบล

ทงทอง ถือปฎิบัติตาม
-  ป็น ปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี
ด ท่ี มท  0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 

   มิถนายน 2559  
-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 0444 ลงวันท่ี 24

 มกราคม 2561 
-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ท่ี มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันท่ี 19

 มีนาคม 2561  รื่อง  ลัก กณฑ์ ละอัตราคา ชจายประกอบ 
  การพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีท่ี บิกจาย น
ลักษณะ คา ช อย  วั ด  ละคา าธารณป ภค
- ระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวยการรับ งิน การ บิกจาย
งิน การฝาก งิน การ ก็บรักษา งิน  ละการตรวจ งินขององค์กร 
  ปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2547  ละท่ี ก ข พ่ิม ติม (ถึงฉบับ
ท่ี 4 ) พ.ศ. 2561

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1003

 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2562

-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2

/ว3482 ลงวันท่ี 30  มิถนายน 2563  รื่อง ซักซอม นวทาง 
  การจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564  ขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน
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งบลงทุน รวม 320,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบารงรักษา ละปรับปรงครภัณฑ์

คาบารงรักษา ละปรับปรงครภัณฑ์ จานวน 100,000 บาท

       พ่ือ ป็นคาซอม ซมบารงรักษา ปรับปรง  ครง รางของ
ครภัณฑ์ขนาด ญ ซึ่ง มรวมถึงคาซอม ซมบารงปกติ  รือคา
ซอมกลาง  ครื่องคอมพิว ตอร์   ครื่องพิมพ์ดีด  ครื่อง ทร
าร  ยานพา นะ   กาอ้ี ครภัณฑ์  ละอ่ืน ๆ(รายจาย พ่ือ ดมา

ซึ่ง ิ่งของ ดย ภาพมีลักษณะคงทนถาวร ท่ี รวมถึงรายจายท่ี
ประกอบ ข้ึน ม ดัด ปลง ตอ ติม  รือปรับปรง)  
(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน  2561-2555  ครงการท่ี 4  นาท่ี 186)

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 220,000 บาท
คาบารงรักษา ละปรับปรงท่ีดิน ละ ิ่งกอ ราง

คาบารงรักษา ละปรับปรงท่ีดิน ละ ิ่งกอ ราง จานวน 200,000 บาท

       พ่ือ ป็นคาบารงรักษาซอม ซม ละปรับปรงท่ีดิน ละ ิ่งกอ
ราง ปรับปรงระบบระบายน้า ถานี บน้าดวยพลังงาน
ฟฟ้า คลอง งน้า ประปา มบาน อาคาร ละ ิ่งปลก รางตางๆท่ี
ป็นทรัพย์ ินของ ทศบาลตาบลทงทอง  พ่ือ ามารถ ชงาน ด
ตามปกติ(รายจาย พ่ือ ามารถ ชงาน ดตามปกติ
 - ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน  2561-2565  ครงการท่ี 4  นาท่ี 186)
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คาออก บบ คาควบคมงานท่ีจาย ก อกชน นิติบคคล รือบคคลภาย
นอก พ่ือ ดมาซึ่ง ิ่งกอ ราง

คาออก บบ คาควบคมงานท่ีจาย อกชน นิติบคคล รือบคคลภาย
นอก พ่ือ ดมาซึ่ง ิ่งกอ ราง

จานวน 20,000 บาท

       พ่ือจาย ป็นคา ชจาย คาออก บบ คาควบคมงานท่ีจาย
ก อกชน นิติบคคล รือบคคลภายนอก พ่ือ ดมาซึ่ง ิ่งกอ ราง
ป็น ปตามกฎกระทรวง กา นดอัตราคาจาง ผบริการงาน
จางออก บบ รือควบคมงานกอ ราง พ.ศ. 2560 อาศัยอานาจ
ตามความ นมาตรา 5 วรรค น่ึง ละมารตรา 90 วรรค อง  ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง ละการบริ ารพั ดภาครัฐ พ.ศ
.2560

 - ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ
. 2562                                        

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 20,000 บาท
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งบด้าเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจาย ก่ียว น่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี ม ขาลักษณะรายจาย มวด
อ่ืนๆ

ครงการจัดทา นวทางป้องกัน ละ ก ขปญ าควบคมยา พติด
ภาย น มบาน

จานวน 10,000 บาท

       พ่ือจาย ป็นคา ชจาย นการดา นิน ครงการจัดทา นวทาง
ป้องกัน ละ ก ขควบคมปญ ายา พติดภาย น มบาน พ่ือ
ป้องกัน ละ ก ขควบคมปญ ายา พติดท้ัง น วนท่ีองค์กร
ปกครอง วนทองถ่ินดา นินการ อง รือ นับ นน นวยงานท่ี
ก่ียวของรวมดา นินการ นลักษณะบรณาการ ดย ฉพาะอยางยิ่ง
การดา นินการป้องกันกลม ี่ยง  ชน  ด็ก ละ ยาวชน น
รง รียน  ถานศึกษา  ม ขา ป ก่ียวของกับยา พติด กิจกรรม

การบาบัดฟนฟผติด/ผ พยา พติด  ละการปฏิบัติการพลัง ผน
ดิน อาชนะยา พติดอยางยั่งยืน ดยมีคา ชจาย  ชน คา
อา าร อา ารวาง ครื่องดื่ม คาพา นะ คาตอบ ทนวิทยากร  ละ
คา ชจายอ่ืนๆท่ีจา ป็นตอ ครงการ ถือปฎิบัติตาม
-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก  ท่ี มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2560

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0810.6/ว
 1463 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด   ท่ี มท
 0810.6/ว 3334 ลงวันท่ี 18 ตลาคม 2561

- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย  ท่ี มท 0810.6/ว3188 ลงวันท่ี 28

 พฤษภาคม 2562

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.3/ว 1331

 ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563

(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน  2561-2565  ครงการท่ี 2  นาท่ี  216)
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ครงการปกป้อง ถาบันของชาติ จานวน 10,000 บาท
       พ่ือจาย ป็นคา ชจาย นการดา นิน ครงการปกป้อง ถาบัน
ของชาติ  ดย ฉพาะ ถาบันพระม ากษัตริย์ ซึ่ง ป็น ถาบันของ
ชาติอัน ป็นศนย์รวม งความ ป็นชาติ ละความ ามัคคีของคน น
ชาติ พ่ือ ง ริม ละ นับ นนการ รางความปรองดอง ละ
มานฉันท์ของคน นชาติ  ดยองค์กรปกครอง วนทองถ่ินจัดทา
รือ นับ นน ครงการปกป้อง ถาบัน าคัญของชาติ ละ

ประชาชน ดมี วนรวม นกิจกรรมดังกลาวดวย ดยมีคา ช
จาย  ชน คาอา าร อา ารวาง  ครื่องดื่มคาพา นะ คาตอบ ทน
วิทยากร  ละคา ชจายอ่ืนๆท่ีจา ป็นตอ ครงการ
- ระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวยคา ชจาย นการฝึกอบรม
ละการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557

  ละท่ี ก ข พ่ิม ติม 
-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย  ดวนท่ี ด ท่ี มท 0310.4

/ว 1503  ลงวันท่ี 17 มิถนายน 2557

- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561

(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน  2561-2565  ครงการท่ี 1  นาท่ี  215)

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563  09:46:56 นา : 86/105



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 70,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจาย ก่ียว น่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี ม ขาลักษณะรายจาย มวด
อ่ืนๆ

ครงการ ขงขันกีฬาตานยา พติดทงทอง กม ์ จานวน 70,000 บาท

       พ่ือจาย ป็นคา ชจาย นการดา นินงาน ครงการ ขงขันกีฬา
ตานยา พติดทงทอง กม ์ ประจาปี 2563  ดยมีคา ชจาย
ประกอบดวย คาอา าร ครื่องดื่มคาวั ด อปกรณ์ คาชด กีฬา คา
ผฝึก อน กรรมการตลอดจนคาดา นินการตางๆท่ีจา ป็น นการ
ดา นินงานฯลฯ 
-  ป็น ปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน  ละข้ันตอนกระจาย
อานาจ กองค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ( ก ข พ่ิม
ติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549) มาตรา 16  ทศบาล  มือง
พัทยา  ละองค์การบริ าร วนตาบล มีอานาจ นาท่ี นการจัด
ระบบการบริการ าธารณะ พ่ือประ ยชน์ของประชาชน นทองถ่ิน
ของตน อง (14) การ ง ริมกีฬา 
- ระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวยการ บิกคา ชจาย นการจัด
งาน การ ขงขันกีฬา  ละการ งนักกีฬา ตรียมการ ขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2559

- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561

(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565  ครงการท่ี 1  นาท่ี 183 )
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 40,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจาย ก่ียว น่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี ม ขาลักษณะรายจาย มวด
อ่ืนๆ

ครงการงานฉลองอน าวรีย์ จาพอพญา ล ละงานบญลอมขาว ญ
มมัด มี่ของดีบาน ขวา

จานวน 30,000 บาท

       พ่ือ ป็นคา ชจาย นการดา นิน ครงการจัดงานฉลอง
อน าวรีย์ จาพอพญา ล ละงานบญลอมขาว ญ มมัด มี่ของ
ดีบาน ขวา  พ่ือ ป็นการ ง ริมอนรักษ์ประ พณีทองถ่ินอันดี
งาม  ดยมีคา ชจายประกอบดวย คาจัดขบวน  คาอา าร  
ครื่องดื่ม คาวั ดอปกรณ์คาจัด ถานท่ี ตลอดจนคาดา นินการ
ตางๆท่ีจา ป็น นการดา นินงานจัดงานประ พณี
-  ป็น ปตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 ( ก ข พ่ิม ติม
ถึง(ฉบับท่ี 13)พ.ศ.2552) มาตรา 50(8)  ทศบาลตาบลมี นาท่ี
บารงศิลปะ จารีตประ พณี ภมิปญญาทองถ่ิน ละวัฒนธรรมอันดี
ของทองถ่ิน  ละพระราชบัญญัติกา นด ผน ละข้ันตอนกระจาย
อานาจ กองค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ( ก ข พ่ิม
ติมถึง (ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2549) มาตรา 16  ดกา นดอานาจ
ทศบาลมี นาท่ีตองปฏิบัติ(8)  ง ริมการทอง ท่ียว  (11) การ
บารงรักษาประ พณี ละวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน
- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561

- ประกาศจัง วัดชัยภมิ  รื่อง งานประ พณี ฉพาะ นพ้ืนท่ี รืองาน
ประ พณีทองถ่ินขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน ประกาศ ณ วัน
ท่ี 27 ธันวาคม 2562

(ปรากฏ น ผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565  ครงการท่ี 2
  นา208)
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ครงการบญบ้ัง ฟประจาปี จานวน 10,000 บาท
       พ่ือ ป็นคา ชจาย นการดา นิน ครงการจัดงานบญบ้ัง ฟ
ประจาปี ป็นการ ง ริมอนรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของทอง
ถ่ิน  ดยมีคา ชจายประกอบดวย คาวั ดอปกรณ์ตางๆ  นการจัด
งานคาจัด ถานท่ี  ตลอดจนคาดา นินการตางๆ ท่ีจา ป็น นการ
ดา นินงานจัดงาน
-  ป็น ปตามพระราชบัญญัติกา นด ผน ละข้ันตอนการกระจาย
อานาจ กองค์กร      ปกครอง วนทองถ่ินพ.ศ.2542มาตรา 16

  ทศบาล  มืองพัทยา  ละองค์การบริ าร วนตาบลมีอานาจ
ละ นาท่ี นการจัดระบบการบริการ าธารณะ พ่ือประ ยชน์ของ

ประชาชน นทองถ่ินของตน อง ดังน้ี(11) การบารงรักษา
ศิลปะ จารีตประ พณี ภมิปญญาทองถ่ิน  ละวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถ่ิน
- พระราชบัญญัติ ภา ทศบาล พ.ศ.2496  ก ข พ่ิม ติมถึง ฉบับ
ท่ี 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50  ภาย ตบังคับ งกฎ มาย  ทศบาล
ตาบลมี นาท่ีตองทา น ขต ทศบาล ดังตอ ปน้ี (8) บารง
ศิลปะ จารีตประ พณี ภมิปญญาทองถ่ิน  ละวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถ่ิน
- ระ บียบกระทรวงม าด ทย วาดวยการ บิกคา ชจาย นการ
บริ ารงานขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว644 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561

- ประกาศจัง วัดชัยภมิ  รื่อง งานประ พณี ฉพาะ นพ้ืนท่ี รืองาน
ประ พณีทองถ่ินขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน ประกาศ ณ วัน
ท่ี 27 ธันวาคม 2562

(ปรากฏ น ผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565  ครงการท่ี 4
  นา209)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,000,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,000,000 บาท
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,000,000 บาท
คากอ ราง ิ่ง าธารณป ภค

ครงการกอ รางถนน ค ล. ภาย น ขตพ้ืนท่ี มบาน ม 1 บาน ข
วา (บาง วน) 
จานวน 250,000  บาท

จานวน 250,000 บาท

กอ รางถนน ค ล.ภาย น มบาน บาน ขวา  ชวงฟาร์ม ็ดจาก
ถนน ดิม ปลา วยยางบา กวาง  3.50  มตร ยาว 136

   มตร  นา 0.15  มตร พ้ืนท่ีคอนกรีตรวม มนอยกวา 476 ตร.ม
. ลงลกรัง ลทางพรอมปรับ ตงพ้ืนท่ีดา นินการ ละติดตั้งป้าย
ครงการ รียบรอย  ถานท่ีดา นินการ  ม 1 บาน ขวา (บาง
วน) ตาบลบาน ขวา อา ภอบาน ขวา  จัง วัดชัยภมิ

( ปรากฏ น ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565   ครงการท่ี 1
  นา 115 )

ครงการกอ รางถนน ค ล. ภาย น ขตพ้ืนท่ี มบาน ม 10 บาน
นน ก     จานวน 200,000  บาท

จานวน 200,000 บาท

กอ รางถนน ค ล.ภาย น มบาน บาน นน กชวงกดตาผาน (ตอ
จากจด ิ้น ด ดิม) กวาง 3  มตร ยาว 128   มตร  นา 0.15

  มตร พ้ืนท่ีคอนกรีตรวม มนอยกวา 384 ตร.ม. ลงลกรัง ลทาง
พรอมปรับ ตงพ้ืนท่ีดา นินการ ละติดตั้งป้าย ครงการ รียบ
รอย  ถานท่ีดา นินการ  ม 10 บาน นน ก  ตาบลบาน ข
วา อา ภอบาน ขวา  จัง วัดชัยภมิ
( ปรากฏ น ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565   ครงการท่ี 9
  นา 131 )
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ครงการกอ รางถนน ค ล. ภาย น ขตพ้ืนท่ี มบาน ม 11 บาน
มวง 
(บาง วน)จานวน 300,000  บาท

จานวน 300,000 บาท

กอ รางถนน ค ล.รอบ มบาน บานมวง ชวงนานาย
ประ ิทธิ์ ป้องขันธ์  ปนานายยอย กวาง 5  มตร  ยาว 114

   มตร  นา 0.15  มตร พ้ืนท่ีคอนกรีตรวม มนอยกวา 570 ตร.ม
. ลงลกรัง ลทางพรอมปรับ ตงพ้ืนท่ีดา นินการ ละติดตั้งป้าย
ครงการ รียบรอย   ถานท่ีดา นินการ  ม 11 บานมวง (บาง
วน)ตาบลบาน ขวา อา ภอบาน ขวา  จัง วัดชัยภมิ

( ปรากฏ น ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565   ครงการ
ท่ี 10  นา 132 )

ครงการกอ รางถนน ค ล. ภาย น ขตพ้ืนท่ี มบาน ม 15 บาน
นองอดม จานวน 150,000  บาท

จานวน 150,000 บาท

กอ รางถนน ค ล.ภาย น มบาน บาน นองอดม ชวง ายกลาง
มบาน กวาง  5.00  มตร ยาว 53   มตร  นา 0.15  มตร พ้ืนท่ี

คอนกรีตรวม มนอยกวา 265 ตร.ม. ลงลกรังบดอัด นน นา
ฉลี่ย 0.15 ม.ลงลกรัง ลทางพรอมปรับ ตงพ้ืนท่ีดา นินการ ละ
ติดตั้งป้าย ครงการ รียบรอย  ถานท่ีดา นินการ  ม 15 บาน
นองอดม ตาบลบาน ขวา อา ภอบาน ขวา  จัง วัด

ชัยภมิ( ปรากฏ น ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

   ครงการท่ี 13  นา 134 )
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ครงการกอ รางถนน ค ล. ภาย น ขตพ้ืนท่ี มบาน ม 16 บาน
นอง ขม จานวน 110,000  บาท

จานวน 110,000 บาท

กอ รางถนน ค ล.ภาย น มบาน  บาน นอง ขม ชวงบานนาย
มพงษ์  ถชัย ปบานนาง ระ  น วย พร กวาง 3.00

  มตร  ยาว 70   มตร  นา 0.15  มตร พ้ืนท่ีคอนกรีตรวม มนอย
กวา 210 ตร.ม.    ลงลกรัง ลทางพรอมปรับ ตงพ้ืนท่ีดา นินการ
ละติดตั้งป้าย ครงการ รียบรอย  ถานท่ีดา นินการ  ม 16

  บาน นอง ขม  ตาบลบาน ขวา อา ภอบาน ขวา  จัง วัด
ชัยภมิ( ปรากฏ น ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

   ครงการท่ี 14  นา 136 )

ครงการกอ รางถนน ค ล. ภาย น ขตพ้ืนท่ี มบาน ม 16 บาน
นอง ขม จานวน 90,000  บาท

จานวน 90,000 บาท

กอ รางถนน ค ล.ภาย น มบาน  บาน นอง ขม ชวงบานนาย
าคร  าทอง ปบานนายบรรจบ   ชัยกม กวาง  3.00

  มตร  ยาว 57   มตร  นา 0.15  มตร พ้ืนท่ีคอนกรีตรวม มนอย
กวา 171 ตร.ม. ลงลกรัง ลทาง พรอมปรับ ตงพ้ืนท่ีดา นินการ

รียบรอย  ถานท่ีดา นินการ  ม 16 บาน นอง ขม  ตาบล
บาน ขวา อา ภอบาน ขวา  จัง วัดชัยภมิ
 ( ปรากฏ น ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565   ครงการ
ท่ี 14  นา 136 )

ครงการกอ รางถนน ค ล. ภาย น ขตพ้ืนท่ี มบาน ม 18 บาน
นน มมอ   

จานวน 265,000  บาท

จานวน 265,000 บาท

กอ รางถนน ค ล.รอบ มบาน บาน นน มมอ  าย รียบลา วย
คลอง ผงาม กวาง  3.00  มตร  ยาว 169  มตร  นา 0.15

  มตร พ้ืนท่ีคอนกรีตรวม มนอยกวา 507 ตร.ม. ลงลกรัง ลทาง
พรอมปรับ ตงพ้ืนท่ีดา นินการ  ละติดตั้งป้าย ครงการ รียบ
รอย  ถานท่ีดา นินการ  ม 18  บาน นน มมอ   ตาบลบาน ข
วา อา ภอบาน ขวา  จัง วัดชัยภมิ
( ปรากฏ น ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565   ครงการ
ท่ี 16  นา 138 )
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ครงการกอ รางถนน ค ล. ภาย น ขตพ้ืนท่ี มบาน ม 19 บานกด
ฉนวนอดม จานวน 200,000  บาท

จานวน 200,000 บาท

กอ รางถนน ค ล.รอบ มบาน บานกดฉนวนอดม ชวงประตวัด
ป่าอดมพร  ป  ะพานกด พ็ญ กวาง 4  มตร ยาว 96

   มตร  นา 0.15  มตร พ้ืนท่ีคอนกรีตรวม มนอยกวา 384 ตร.ม
. ลงลกรัง ลทางพรอมปรับ ตงพ้ืนท่ีดา นินการ ละติดตั้งป้าย
ครงการ รียบรอย  ถานท่ีดา นินการ  ม 19 บานกดฉนวน

อดม ตาบลบาน ขวา อา ภอบาน ขวา  จัง วัดชัยภมิ
( ปรากฏ น ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565   ครงการ
ท่ี 17  นา 139 )

ครงการกอ รางถนน ค ล. ภาย น ขตพ้ืนท่ี มบาน ม 3 บาน นน
มาวอ 

จานวน 200,000  บาท

จานวน 200,000 บาท

กอ รางถนน ค ล.ภาย น มบาน บาน นน มาวอ ชวงจากจด ิ้น
ดถนน ค ล. ดิม ปถนนลาดยาง กวาง  5.00  มตร ยาว 75

   มตร  นา 0.15  มตร พ้ืนท่ีคอนกรีตรวม มนอยกวา 375 ตร.ม
. ลงลกรัง ลทางพรอมปรับ ตงพ้ืนท่ีดา นินการ ละติดตั้งป้าย
ครงการ รียบรอย   ถานท่ีดา นินการ  ม 3บาน นน มาวอ

  ตาบลบาน ขวา อา ภอบาน ขวา  จัง วัดชัยภมิ 
( ปรากฏ น ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565   ครงการท่ี 2
  นา 115 )
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ครงการกอ รางถนน ค ล. ภาย น ขตพ้ืนท่ี มบาน ม 4 บาน
คลอง ผงาม 
จานวน 250,000  บาท

จานวน 250,000 บาท

กอ รางถนน ค ล.ภาย น มบาน บานคลอง ผ
งาม  ายอนามัย ประปาคลอง ผงาม กวาง 4  มตรยาว 120

   มตร  นา 0.15  มตร พ้ืนท่ีคอนกรีตรวม มนอยกวา 480 ตร.ม
. ลงลกรัง ลทางพรอมปรับ ตงพ้ืนท่ีดา นินการ ละติดตั้งป้าย
ครงการ รียบรอย   ถานท่ีดา นินการ  ม 4 บานคลอง ผ

งาม  ตาบล    บาน ขวา อา ภอบาน ขวา  จัง วัดชัยภมิ
( ปรากฏ น ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565   ครงการท่ี 3
  นา 118 )

ครงการกอ รางถนน ค ล. ภาย น ขตพ้ืนท่ี มบาน ม 5 บาน นน
ตาด 
จานวน 55,000  บาท

จานวน 55,000 บาท

กอ รางถนน ค ล.ภาย นบริ วณรอบ มบาน บาน นนตาด ชวง
บานนางขนิษฐา  ละ าน  ป บานนาย าราญ  ี่ยงบญ  กวาง 3
  มตร ยาว 35  มตร  นา 0.15  มตร พ้ืนท่ีคอนกรีตรวม มนอย
กวา 105 ตร.ม.   ลงลกรัง ลทางพรอมปรับ ตงพ้ืนท่ีดา นินการ

รียบรอย  ถานท่ีดา นินการ  ม 5 บาน นนตาด  ตาบลบาน
ขวา อา ภอบาน ขวา  จัง วัดชัยภมิ
( ปรากฏ น ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565   ครงการท่ี 4
  นา 120 )
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ครงการกอ รางถนน ค ล. ภาย น ขตพ้ืนท่ี มบาน ม 7 บานกด
ฉนวน  
จานวน 200,000  บาท

จานวน 200,000 บาท

กอ รางถนน ค ล.รอบ มบาน บานกดฉนวนชวงจากวัด ายตะ
คลอง (ตอจากจด ิ้น ด ดิม)    ป าม ยกประปา กวาง 4
  มตร ยาว 96   มตร  นา 0.15  มตร พ้ืนท่ีคอนกรีตรวม มนอย
กวา 384 ตร.ม.ลงลกรัง ลทางพรอมปรับ ตงพ้ืนท่ีดา นินการ
ละติดตั้งป้าย ครงการ รียบรอย  ถานท่ีดา นินการ  ม 7

 บานกดฉนวน ตาบลบาน ขวา อา ภอบาน ขวา  จัง วัดชัยภมิ
( ปรากฏ น ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565   ครงการท่ี 6
  นา 124 )

ครงการกอ รางถนน ค ล. ภาย น ขตพ้ืนท่ี มบาน ม 8 บาน
นอง มง  

จานวน 200,000  บาท

จานวน 200,000 บาท

กอ รางถนน ค ล. บาน นอง มง ชวงบาน นายบัว ดีชัย  ป ร.ร
.บาน นอง มง  กวาง 5.00  มตร ยาว 76   มตร  นา 0.15

  มตร พ้ืนท่ีคอนกรีตรวม มนอยกวา 380 ตร.ม. ลงลกรัง ลทาง
พรอมปรับ ตงพ้ืนท่ีดา นินการ ละติดตั้งป้าย ครงการ รียบ
รอย   ถานท่ีดา นินการ  ม 8 บาน นอง มง  ตาบลบาน ข
วา อา ภอบาน ขวา  จัง วัดชัยภมิ
( ปรากฏ น ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565   ครงการท่ี 7
  นา 127 )
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ครงการกอ รางถนน ค ล. ภาย น ขตพ้ืนท่ี มบาน ม 9 บานกด
ขนน 

จานวน 200,000  บาท

จานวน 200,000 บาท

กอ รางถนน ค ล.ภาย น มบาน บานกด ขนน ชวงบานนายบัว
ลั่น มา ิง ์ ปบานนายบญ นา  กวาง  5.00  มตร ยาว 71

   มตร  นา 0.15  มตร พ้ืนท่ีคอนกรีตรวม มนอยกวา 355 ตร.ม
. ลงลกรังบดอัด นน  นา ฉลี่ย 0.15 ม. ลงลกรัง ลทางพรอม
ปรับ ตงพ้ืนท่ีดา นินการ ละติดตั้งป้าย ครงการ รียบ
รอย   ถานท่ีดา นินการ  ม 9 บานกด ขนน ตาบลบาน ข
วา อา ภอบาน ขวา  จัง วัดชัยภมิ
( ปรากฏ น ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565   ครงการท่ี 8
  นา 130 )

ครงการกอ รางรางระบายน้า ค ล. รปตัวย ภาย น ขตพ้ืนท่ี ม
บาน ม 6 บานตอน 
จานวน 200,000  บาท

จานวน 200,000 บาท

กอ รางรางระบายน้า ค ล.รปตัวย ชวงบานนายประมวล  ป
ลา วยบานตอน กวาง 0.50 ม.   ลึก 0.50 ม. ยาว 74 ม. พรอม
ปรับ ตงบริ วณดา นินการ ละติดตั้งป้าย ครงการ รียบ
รอย   ถานท่ีดา นินการ  ม 6 บานตอน ตาบลบาน ขวา อา ภอ
บาน ขวา  จัง วัดชัยภมิ
 ( ปรากฏ น ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565   ครงการ
ท่ี 20  นา 142 )

ครงการปรับปรงรั้ว านักงาน ทศบาลตาบลทงทอง                     
         จานวน 130,000  บาท

จานวน 130,000 บาท

      ปรับปรงรั้ว านักงาน ทศบาลตาบลทงทองพรอมติดตั้งป้าย
ครงการ รียบรอย  ถานท่ีดา นินการ  ทศบาลตาบลทง

ทอง   ตาบลบาน ขวา อา ภอบาน ขวา  จัง วัดชัยภมิ
( ปรากฏ น ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565   พ่ิม ติมฉบับ
ท่ี 2  ครงการท่ี 1  นา 13 )
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,665,320 บาท

งบกลาง รวม 15,665,320 บาท
งบกลาง รวม 15,665,320 บาท
งิน มทบกองทนประกัน ังคม จานวน 250,000 บาท

       พ่ือจาย ป็นการ ง ริม ป็น งิน มทบ งินกองทนประกัน
ังคม  นอัตรารอยละ า พรอมกับ ักคาตอบ ทนของพนักงาน

จาง ง ป็น งิน มทบ นอัตรา ดียวกัน  ดยถือปฏิบัติตาม
- พระราชบัญญัติ งินทด ทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1620

 ลงวันท่ี 22  มษายน 2562

-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2

/ว3482 ลงวันท่ี 30  มิถนายน 2563  รื่อง ซักซอม นวทาง 
  การจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564  ขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน
(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน  2561-2565  ครงการท่ี  2  นาท่ี 213)
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งิน มทบกองทน งินทด ทน จานวน 20,000 บาท
       พ่ือจาย ป็น งิน มทบ ขากองทน งินทด ทน ป็นรายปี   น
อัตรารอยละ 0.2 ของคาจาง ดยประมาณท้ังปี ดย
ถือปฏิบัติตาม
- พระราชบัญญัติ งินทด ทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561

-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2

/ว 4172 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561

- ระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวยการรับ งิน การ บิกจาย
งิน การฝาก งิน การ ก็บรักษา งิน  ละการตรวจ งินขององค์กร 
  ปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2547  ละท่ี ก ข พ่ิม ติม (ถึงฉบับ
ท่ี 4 ) พ.ศ. 2561

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1003

 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2562

-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2

/ว3482 ลงวันท่ี 30  มิถนายน 2563  รื่อง ซักซอม นวทาง 
  การจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564  ขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน

บ้ียยังชีพผ งอาย จานวน 10,808,400 บาท

       พ่ือจาย ป็น งิน ง คราะ ์ บ้ียยังชีพผ งอาย น ขต ทศบาล
ตาบลทงทองท่ีมี ิทธิ์ ละมีคณ มบัติครบถวนตาม ลัก กณฑ์
กระทรวงม าด ทย วาดวย ลัก กณฑ์การจาย บ้ียยังชีพผ งอาย
ขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2552  พ่ือจาย ป็นการ ง

ริม ละ นับ นนการพัฒนาคณภาพชีวิตของคนชรา ถือปฏิบัติ
ตาม
-   นัง ือกรมปกครอง วนทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท.0810.6

/ว684 ลงวันท่ี 21 กมภาพันธ์ 2562 
 -  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2

/ว3482 ลงวันท่ี 30  มิถนายน 2563  รื่อง    ซักซอม 
    นวทางการจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564

  ขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน
- ตามระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวย ลัก กณฑ์การจาย งิน
บ้ียยังชีพผ งอายขององค์กรปกครอง วน 
  ทองทองถ่ิน พ.ศ. 2552  ก ข พ่ิม ติมถึง (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ.2562

-  ป็น ปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี
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ด ท่ี มท 0810.6/ว 1994 ลงวันท่ี 3  กรกฎาคม 2563  รื่อง ซัก 
  ซอม นวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564

  งินอด นนท่ัว ป  งินอด นน า รับ ครงการ ริม ราง 
   วั ดิการ ังคม กผพิการ ละทพลภาพ  ครงการ นับ นน
การจัด รร วั ดิการทาง ังคม กผดอย อกาศทาง ังคม 
   ละ ครงการ ราง ลักประกันราย ด กผ งอาย
(ขอมลจากระบบ าระ น ทศ พ่ือการจัดการ บ้ียยังชีพขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563)

                              ผ งอายราย ดิม จานวน 1,246 คน  บง
ตามชวงอายตามน้ี
ชวงอาย  60 ปี – 69 ปี   จานวน  650 ราย รับ งิน ดือนละ 600

 บาท 12  ดือน  ป็น งิน 4,680,000 บาท
ชวงอาย  70 ปี – 79 ปี   จานวน  388 ราย รับ งิน ดือนละ 700

 บาท 12  ดือน  ป็น งิน 3,259,200 บาท
ชวงอาย  80 ปี – 89 ปี   จานวน  178 ราย รับ งิน ดือน
ละ   800 บาท 12  ดือน  ป็น งิน 1,708,800 บาท
ชวงอาย  90 ปี ข้ึน ปจานวน   30 ราย รับ งิน ดือนละ  1,000

 บาท 12  ดือน  ป็น งิน   360,000 บาท
         - ผ งอายท่ี ดข้ึนทะ บียน ว  ละมี ิทธิรับ งิน นปีงบ
ประมาณ 2564

           จานวน  95 ราย รับ งิน ดือนละ  600 บาท 12

  ดือน  ป็น งิน 684,000บาท
           ชวงอาย  70 ปี 79 ปี  จานวน  1 ราย รับ งิน ดือน
ละ 700 บาท 12  ดือน  ป็น งิน 8,400 บาท
         - ระ วางรอลงทะ บียน  ดือน มิถนายน – 
ดือน กันยายน 2563 
           จานวน  15 ราย รับ งิน ดือนละ  600 บาท 12

  ดือน  ป็น งิน 108,000บาท
                   (ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน  2561-2565  ครงการ
ท่ี  1   นาท่ี 181 )

บ้ียยังชีพคนพิการ จานวน 3,698,400 บาท

       พ่ือจาย ป็น งิน ง คราะ ์คนพิการ  ละทพพลภาพ  น ขต
ทศบาลตาบลทงทองท่ีมี ิทธิ์ ละคณ มบัติครบถวนตาม ลัก
กณฑ์ระ บียบ กระทรวงม าด ทยวาดวย ลัก กณฑ์การจาย บ้ีย
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ความพิการ คนพิการขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2553

  ละฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559  พ่ือจาย ป็นการ ง ริม ละ นับ นน
การพัฒนาคณภาพชีวิตของคนพิการ รือทพพลภาพ
-  ป็น ปตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี
ด ท่ี มท 0810.6/ว 1994 ลงวันท่ี 3  กรกฎาคม 2563  รื่อง ซัก 

  ซอม นวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564

  งินอด นนท่ัว ป  งินอด นน า รับ ครงการ ริม ราง 
   วั ดิการ ังคม กผพิการ ละทพลภาพ  ครงการ นับ นน
การจัด รร วั ดิการทาง ังคม กผดอย อกาศทาง ังคม 
   ละ ครงการ ราง ลักประกันราย ด กผ งอาย
-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2

/ว3482 ลงวันท่ี 30  มิถนายน 2563  รื่อง ซักซอม นวทาง 
   การจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564  ขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน
- ตามระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวย ลัก กณฑ์การจาย งิน
บ้ียความพิการขององค์กรปกครอง วนทอง
   ทองถ่ิน พ.ศ. 2553  ก ข พ่ิม ติมถึง (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ.2562

-  นัง ือกรมปกครอง วนทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท.0810.6/ว684

 ลงวันท่ี 21 กมภาพันธ์ 2562  
(ขอมลจากระบบ าระ น ทศ พ่ือการจัดการฐานขอมล บ้ียยังชีพ
ขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน  ผพิการ ณ วันท่ี 8
 กรกฎาคม 2563 จานวน 355 ราย)
ยกตามอาย 18 ปี ข้ึน ป จานวน 346 ราย รับ งิน ดือนละ 800

 บาท 12  ดือน  ป็น งิน 3,321,600 บาท 
ยกตามอายต่ากวา 18 ปี  จานวน 9 ราย รับ งิน ดือนละ 1,000

 บาท 12  ดือน  ป็น งิน 108,000 บาท  
          - คา ผื่อ 3  ดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2563 )  ยก
ตามอาย 18 ปี ข้ึน ป จานวน  3 ราย 
รับ งิน ดือนละ 800 บาท 12  ดือน  ป็น งิน 28,800 บาท
           - คา ผื่อ 3  ดือน (ตลาคม 2563 - กันยายน 2564)  ยก
ตามอาย 18 ปี ข้ึน ป จานวน  20 ราย 
รับ งิน ดือนละ 800 บาท 12  ดือน  ป็น งิน 192,000 บาท
          - คา ผื่อ 3  ดือน (ตลาคม 2563 - กันยายน 2564)  ยก
ตามอายต่ากวา 18 ปี จานวน  4 ราย 
รับ งิน ดือนละ 1,000 บาท 12  ดือน  ป็น งิน 48,000 บาท
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                                                ประมาณการผพิการปี พ
.ศ. 2564  
      อาย 18 ปี ข้ึน ป   จานวน 369 รายรับ งิน ดือนละ 800

 บาท 12  ดือน  ป็น งิน 3,542,400 บาท
      อายต่ากวา 18 ปี   จานวน   13 ราย รับ งิน ดือนละ 1,000

 บาท 12  ดือน  ป็
น งิน 156,000 บาท
                                      รวมผพิการประมาณการปี พ.ศ
. 2564 ท้ัง ิ้น  382 ราย 
(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน  2561-2565  ครงการท่ี  3   นาท่ี 181)

บ้ียยังชีพผป่วย อด ์ จานวน 48,000 บาท
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        พ่ือจาย ป็น งินชวย ลือผป่วย อด ์  น ขต ทศบาลตาบล
ทงทอง จานวน  8 คนๆ ละ 500 บาท ตามภารกิจถาย
อน มาตรา 16  ง พ.ร.บ. กา นด ผน ละข้ันตอนการกระจาย

อานาจฯ พ.ศ. 2542 การดา นินงาน ถือปฏิบัติตามระ บียบ
กระทรวงม าด ทยวาดวยการจาย งิน ง คราะ ์ พ่ือการยังชีพ
ขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
- ถือปฏิบัติตาม นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท
 0810.6/ว2927 ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562   รื่อง การซักซอม 
   นวทางจัดตั้งงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562   งินอด นนท่ัว ป  งินอด นน า รับ ครงการ ริม ราง 
   วั ดิการทาง ังคม กผพิการ ละทพลภาพ   ครงการ นับ
นนจัด วั ดิการทาง ังคม กผดอย อกา ทาง ังคม   ละ 

  ครงการ ลักประกันดานราย ด กผ งอาย
- ถือปฏิบัติตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนมาก ท่ี มท
 0808.2/ว3886 ลงวันท่ี 28 มิถนายน 2562   รื่อง ซักซอม นว
ทาง 
  จัดตั้งงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครอง วนทองถ่ิน
(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน  2561-2565  ครงการท่ี  2  นาท่ี 181)

ารองจาย จานวน 238,920 บาท
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       พ่ือ ชจาย นกรณี ผชิญ ต าธารภัยฉก ฉินท่ีมี าธารณภัย
กิดข้ึน รือบรร ทาความ ดือดรอนของประชาชน ป็น วนรวม ทา
น้ัน  ชน การป้องกัน ละ ก ขปญ าอทกภัย น้าป่า ล
ลาก  ผนดินถลม ภัย ลง ภัย นาว วาตภัย อัคคีภัย  ฟป่า ละ
มอกควัน  ละ รคติดตอ  ป็นตน

- ระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวยคา ชจาย พ่ือชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ นาท่ีขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน 
  พ.ศ. 2560  ละท่ี ก ข พ่ิม ติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0808.2/ว 1179 ลงวันท่ี 15  มษายน 2563

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย  ท่ี มท 0808.2/ว 3215 ลงวันท่ี 6
 มิถนายน 2559

-  นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว 0684

 ลงวันท่ี 8 กมภาพันธ์ 2560 
-  นัง ือกรมกระทรวงม าด ทย  ดวนท่ี ด ท่ี มท 0810.7/ว
 6768 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0810.5/ว 4014 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 
-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0810.4/ว 4967 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2562

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0810.4/ว 5141 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 
-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.4/ว 1022

 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 
-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0810.4/ว 1656 ลงวันท่ี 8 มิถนายน 2563

-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
 0820.3/ว 4930 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2562-

-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2

/ว3482 ลงวันท่ี 30  มิถนายน 2563  รื่อง ซักซอม นวทาง 
  การจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564  ขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน
(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน  2561-2565  ครงการท่ี 4  นาท่ี 214)
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รายจายตามขอผกพัน
คาบารง ันนิบาต ทศบาล งประ ทศ ทย จานวน 40,000 บาท

       พ่ือจาย ป็นคาบารง ันนิบาต ทศบาล งประ ทศ ทย  ตาม
ระ บียบกระทรวง าด ทยวาดวยรายจายขององค์กรปกครอง วน
ทองถ่ิน ก่ียวกับคาบารง มาคม พ.ศ. 2555  ละ นัง ือ ั่งการท่ี
ก่ียวของ
(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน  2561-2565  ครงการท่ี  3  นาท่ี 213)

งิน มทบกองทนบา น็จบานาญขาราชการ วนทองถ่ิน (กบท.) จานวน 381,600 บาท

       พ่ือตั้งจายตามกฎ มายกระทรวง  ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2542

) ออกตามความ น พ.ร.บ. บา น็จบานาญ ขาราชการ วนทอง
ถ่ิน พ.ศ. 2500 ลงวันท่ี 23 กันยายน 2542  ละตาม นัง ือ
กรมการปกครองท่ี มท0313.4/ว1187 ลงวันท่ี 24

 พฤษภาคม 2542  นอัตรารอยละ 2 ของราย ดประจาปีงบ
ประมาณ  ( มรวมราย ดจากพันธบัตร  งินก  งินท่ีมีผอทิศ ละ
งินอด นน)  ดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ 
-  นัง ือกรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0819.2/ว 1212

 ลงวันท่ี 20  มษายน 2563 
-  นัง ือ านักกองทนบา น็จบานาญขาราชการ วนทอง
ถ่ิน กรม ง ริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี       
  มท 0808.5/ว 34 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2562

-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2

/ว3482 ลงวันท่ี 30  มิถนายน 2563  รื่อง ซักซอม นวทาง 
  การจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564  ขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน
  ซึ่ง นปีงบประมาณ 2564  ทศบาลประมาณการรายรับ
ว จานวน  49,000,000 บาท  ป็น งินราย ด  19,080,000

  บาท   ป็น 
   งินอด นน 29,920,000  บาท  ตั้งจายอัตรารอยละ 2 ของ งิน
ราย ด   ทากับ 381,600บาท
(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน  2561-2565  ครงการท่ี  1  นาท่ี 213)
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งิน มทบกองทน วั ดิการชมชน จานวน 20,000 บาท
       พ่ือจาย ป็น งิน มทบกองทน วั ดิการชมชน ทศบาลตาบล
ทงทอง  พ่ือ ประชาชน ดรับประ ยชน์จากกองทน วั ดิการ
ชมชน คลอบคลมทกกลมชน  ละรวมถึง  ยาวชน ผ งอาย ผ
พิการ ผดอย อกา   ดย ดรับ วั ดิการพ้ืนฐาน มนอยกวา 3
 ดาน  ชน การ กิด การ จ็บป่วย การศึกษา อาชีพ ป็นตน  พ่ือ ป็น
การ พัฒนาคณภาพชีวิต นชมชน มีความ ป็นอยท่ีดีข้ึน
- ระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ่ือ มทบกองทน พ.ศ. 2561 ละท่ี 
   ก ข พ่ิม ติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563

-  ป็น ปตาม นัง ือกระทรวงม าด ทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2

/ว3482 ลงวันท่ี 30  มิถนายน 2563  รื่อง ซักซอม นวทาง 
  การจัดทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564  ขององค์กร
ปกครอง วนทองถ่ิน
(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน  2561-2565  ครงการท่ี  4  นาท่ี 182)

งิน มทบกองทน ลักประกัน ขภาพ งชาติ( ป ช.) จานวน 150,000 บาท

      พ่ือจาย ป็น งิน มทบกองทน ลักประกัน ขภาพ  ทศบาลตั้ง
มทบอยางนอยรอยละ 50 ของจานวน งินท่ี ดรับ งินจัด รร

จาก  ป ช. ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าด ทยวาดวยการ
ตั้งงบประมาณขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน  พ่ือ มทบกอง
ทน พ.ศ. 2561  ละท่ี ก ข พ่ิม ติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563

งินชวยพิ ศษ จานวน 10,000 บาท

       พ่ือจาย ป็น งินชวยพิ ศษ ป็นคาทาศพกรณีพนักงาน
ทศบาล , ลกจางประจา  ละพนักงานจางของ ทศบาลตาบลทง
ทอง ียชีวิตระ วางรับราชการ  ป็น ปตามระ บียบกระทรวง
ม าด ทยวาดวยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง วนทองถ่ิน พ
.ศ. 2541  ก ข พ่ิม ติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 ขอ 14

(ตาม ผนพัฒนาทองถ่ิน  2561-2565  ครงการท่ี  4
   นาท่ี 214 )
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